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ARGUMENT: 
Asigurarea  echităţii în educaţie este o prioritate constantă a MEN, 

reformele învăţământului românesc urmărind să asigure învăţământului, o 
democratizare autentică, în care educaţia să nu fie întreruptă pe baza unor criterii 
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SECŢIUNEA I  
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A. PREVENIREA ȘI REDUCEREA  ACŢIUNILOR 

DISCRIMINATORII, ABSENTEISM 

 
 PREVENIREA ŞI CORECTAREA PĂRĂSIRII TIMPURII A ŞCOLII 

Prof. Pîrvuică Daniela, Școala Gimnazială Carpen, Jud. Dolj 

 

Cine sunt „tinerii care părăsesc timpuriu şcoala”? 

Pentru a-i identifica pe cei care fac deja parte din categoria „tinerilor care părăsesc timpuriu 

şcoala” şi pe cei care fac potenţial parte din această categorie, este imperativ să definim părăsirea 

timpurie a şcolii. Nu există o tipologie a tinerilor care părăsesc timpuriu şcoala, şi nici un instrument 

standard care să prezică cine anume este mai susceptibil să facă acest lucru. Tinerii care părăsesc 

timpuriu şcoala constituie un grup divers; nu toţi fac acest lucru din motive negative. 

Rezultatele slabe reprezintă un indicator de prezicere a abandonului şcolar timpuriu. În 

primii ani de şcolarizare, diferenţele între rezultatele obţinute de elevi la şcoală sunt mai puţin 

pronunţate. Cu toate acestea, pe măsură ce aceste diferenţe devin tot mai semnificative în etapele 

ulterioare ale educaţiei, elevii cu dificultăţi devin în unele cazuri tot mai puţin motivaţi să rămână în 

cadrul şcolii. Elevii cu rezultate deosebite la şcoală au, dimpotrivă, tendinţa de a-şi continua parcursul 

educaţional indiferent de factorii sau circumstanţele exterioare.  

Important de reţinut este faptul că rezultatele slabe la şcoală nu pot fi analizate în mod izolat, 

deoarece sunt legate în mod inextricabil de alţi factori, precum sărăcia, abuzul şi mediul familial. 

Studiile au arătat, spre exemplu, faptul că elevii ai căror părinţi sunt slab calificaţi sau au un loc de 

muncă cu calificare redusă sunt mai susceptibili de a părăsi timpuriu şcoala. În cazurile în care 

unitatea familială asigură un mediu stabil în care copiii pot creşte, învăţa şi se pot dezvolta, 

probabilitatea ca elevii să-şi continue parcursul şcolar este mult mai mare. Invers, atunci când 

familiile nu-i încurajează pe tineri şi nu le sprijină procesul de învăţare, abandonul şcolar timpuriu 

devine mult mai probabil. 

Există alte elemente comune care se pot discerne în rândul tinerilor care părăsesc timpuriu 

şcoala, cum ar fi disparităţile regionale în ceea ce priveşte ratele de abandon şcolar timpuriu şi 

diferenţele între mediul rural şi cel urban. Ratele de abandon şcolar timpuriu sunt mult mai mari în 

rândul minorităţilor etnice şi al populaţiilor imigrante, în special al romilor. În plus, s-a dovedit că 

abandonul şcolar timpuriu este un fenomen ce ţine de gen, în sensul că se constată o probabilitate 

mult mai mică de părăsire timpurie a şcolii de către fete în comparaţie cu băieţii (ratele sunt de 13% 

şi, respectiv, 17%). 

Consecinţele abandonului şcolar timpuriu 

Ratele ridicate ale abandonul şcolar timpuriu au puternice implicaţii sociale şi economice. 

Abandonul şcolar timpuriu are un impact negativ asupra creşterii economice, cauzând instabilitate 

economică şi socială. Prin urmare, sunt esenţiale intervenţiile ce vizează mobilizarea energiilor şi 

dezvoltarea competenţelor tinerilor pentru viitoarea dezvoltare economică şi socială a statelor 

membre. Se consideră că reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii în Europa cu doar 1% ar crea în 

plus aproape o jumătate de milion de tineri calificaţi în fiecare an.  

A fost demonstrat faptul că remuneraţiile primite în cursul carierei de către cei care părăsesc 

şcoala înainte de absolvirea ciclului de învăţământ secundar sunt considerabil mai mici decât ale celor  
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care absolvă ciclul secundar. Calificările educaţionale (sau lipsa acestora) reprezintă un 

indicator important al sărăciei. Întrucât tinerii care părăsesc timpuriu şcoala au mai puţine competenţe 

decât cei care rămân în cadrul sistemului şcolar, aceştia beneficiază de mult mai puţine opţiuni în 

momentul intrării pe piaţa muncii, ajungând deseori să ocupe locuri de muncă slab remunerate şi 

precare, fără a avea mari posibilităţi de dezvoltare. Prin urmare, prevenirea abandonul şcolar timpuriu 

are potenţialul de a întrerupe ciclul sărăciei intergeneraţionale şi de a îmbunătăţi creşterea economică 

în general. 

Abandonul şcolar timpuriu are, de asemenea, consecinţe sociale interdependente mai 

imediate, deoarece este asociată cu o incidenţă sporită a comportamentelor antisociale, a sarcinilor în 

rândul adolescentelor şi a abuzului de droguri. Aceasta este o problemă complexă, care trebuie 

abordată prin intermediul unei serii de intervenţii şi iniţiative. Nicio măsură în sine nu va fi eficientă 

dacă nu este completată de alte măsuri. 

Nevoia unei abordări personalizate 

Pot fi mobilizaţi sau se poate apela la diverşi agenţi pentru a aborda abandonul şcolar 

timpuriu, dar este probabil ca elevii, profesorii, părinţii şi alte persoane interesate să aibă perspective 

diferite asupra acestui subiect. Intervenţiile trebuie să ţină cont de complexitatea nevoilor individuale. 

Mulţi tineri decid să părăsească învăţământul tradiţional din motive personale, cum ar fi hărţuirea în 

şcoli, în vreme ce alţii pot suferi din cauza unor probleme sociale, cum ar fi dependenţa de droguri 

sau lipsa de adăpost.  Este recomandat ca fiecare şcoală secundară să instituie un serviciu de 

consiliere care să le permită elevilor care au probleme personale să le discute şi să găsească soluţii. 

Şcolile nu au doar un rol educativ; ele au, de asemenea, datoria de a asigura grijă din partea 

dascălilor. Recunoaşterea acestei funcţii de sprijin poate reprezenta un pas esenţial în vederea 

abordării abandonului şcolar timpuriu. 

Reformele şcolare 

În unele cazuri, tinerii decid să se retragă din sistemul educaţional deoarece nu consideră că 

programele şcolare răspund nevoilor lor sau sunt relevante pentru viaţa lor. Fiecare elev este unic şi 

nu toţi răspund aceloraşi metode de predare. Drept urmare, este necesar să se abandoneze modurile 

tradiţionale de testare, în care perspectivele unei persoane depind de performanţa acesteia într-o 

singură zi, şi să încerce să găsească modalităţi de evaluare a elevilor în mod continuu. 

Este esenţial ca şcolile să încurajeze mobilitatea elevilor între diferitele sisteme educaţionale, precum 

cel academic, cel profesional şi aşa mai departe. Faptul de a le oferi elevilor un spectru mai larg de 

opţiuni în cadrul şcolii este important nu numai din perspectiva creşterii motivaţiei acestora de a 

rămâne în sistemul şcolar, ci şi din cea a punerii la dispoziţia lor a unei game variate de cunoştinţe şi 

competenţe esenţiale, necesare pentru găsirea mai târziu a unui loc de muncă. Raportoarea consideră 

că principiul „a învăţa să înveţi” ar trebui să fie la baza tuturor politicilor şi programelor şcolare. 

O altă recomandare adresată şcolilor este aceea de a încerca îmbunătăţirea proporţiei elevi-profesori, 

în special în ceea ce-i priveşte pe elevii cu abilităţi educaţionale mai scăzute. Clasele de dimensiuni 

reduse pentru elevii cu nevoi educaţionale speciale sau cu probleme comportamentale pot avea un 

impact pozitiv asupra ratelor de abandon şcolar timpuriu. Aceşti elevi necesită deseori utilizarea 

asistenţilor didactici, care îşi desfăşoară activitatea împreună cu profesorii din clasă. 

SURSE BIBLIOGRAFICE 

 Băban, Adriana, Consiliere educaţională. Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi 

consiliere, Cluj-Napoca, 2001 

 Băiaşu, Nadia, Predonescu, Eusebiu, Consilierea în şcoală. Ghid pentru profesorii consilieri  
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şi diriginţi, Conphys, Râmnicu Vâlcea, 2001 

 Gavrilovici, Ovidiu, Indroducere în consiliere. Manual practic, Univ. „Al. I. Cuza”, 

traducere şi adaptare după Evans, D. R., Hearn, M. T., Uhlemann, M. R., Ivey, a. E. (1989), 

Essential interwiewing. A programmed approach to effective communication. (Third ed.). 

Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Company 

 Jigău, Mihai, Consilierea carierei, Sigma, Bucureşti, 2001 

 

 

 

 FACTORI DETERMINAȚI ÎN APARIȚIA VIOLENȚEI 

 ȘI IMPLICIT A COMPORTAMENTULUI DELICVENT 

Profesor pentru învățământul primar :  Ion Ștefania Loredana 

Profesor pentru învățământul primar: Ghiocel Nicoleta 

Școala Gimnazială „Sfinții Constantin și Elena”, București, Sector 6 

 

Părinții rămân primii și cei mai importanți educatori ai copiilor, mai întâi pentru că îi 

influențează moral de la vârsta cea mai fragedă și apoi pentru că au asupra lor autoritatea 

incomarabilă a iubirii părintești, căreia copiii îi răspund cu iubirea filială. 

În funcție de grija față de copii, părinții pot fi împărțiți în trei categorii: 

- unii care au grijă de binele material și moral al copiilor; 

- alții care au grijă numai pentru binele material; 

- alții care nu au nicio grijă, nici de unul, nici de celălalt. 

Când aduc pe lume un copil, părinții se încarcă cu o dublă obligație: 

- să le asigure cele necesare dezvoltării trupești (hrană, îmbrăcăminte, locuință); 

- să le asigure o dezvoltare morală corectă. 

Nici una dintre aceste îndatoriri nu poate fi neglijată, dar dacă trebuie să stabilim care dintre ele 

prezintă o mai mare însemnătate, vom numi fără ezitare educația morală ( pentru că prima obligație 

se referă la ceea ce este temporar, pe când a doua se proiectează spre eternitatea vieții). Unii părinți 

mai nevoiași vor găsi desigur o scuză în faptul că ei nu au reușit decât foarte modest cele necesare 

trupului, dar niciun părinte nu va găsi scuză neglijarea vinovată a educației morale. Educația morală 

nu costă bani, nu se cumpără de la magazin și este, de fapt, la îndemâna oricui. Cine poate spune că 

nu a avut timp să dea un sfat bun? Sau că n-a știut să facă educație, atunci când era suficient pentru 

aceasta ca să dea exemplul său personal de comportare morală? Ori că l-ar fi costat bani ca să-i 

arate copilului său iubire, prin care să-l atragă și să-i lumineze sufletul, respectând cerințele dreptății 

de câte ori va fi nevoie? Unde este atunci scuza? 

 De ce are părintele o răspundere atât de categorică în formarea morală a copilului? În primul 

rând, pentru că i-a dat viață și atât dreptatea cât și iubirea îi pretind să urmărească binele copilului în 

toate planurile. În al doilea  rând, pentru că părintele este primul educator al copilului, formându-i 

baza educației morale. În al treilea rând, deoarece copilul, înclinat spre imitație, este înainte de toate 

înclinat să-și imite părintele; ori, dacă modelul e rău, cum va fi rezultatul imitației bun? 

 Este imperios necesar și foarte important să existe relații optime permanente între părinți și 

copii. Se cunosc mai multe tipuri de relații: 

- relații bazate pe autoritarismul execesiv al părinților, care foarte ușor pot deveni  
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represive, descurajând formarea unei personalități autonome; 

- relații democratice, centrate pe cultivarea unor relații de parteneriat, cu accent pe 

sugestie, pe drepturi și îndatoriri; fiecare membru al familiei are un status și roluri ce 

derivă din aceste statusuri; 

- relații de tip laisser faire, în care părintele nu-și îndeplinește responsabilitățile, rolul de 

părinte, lăsându-l pe copil să facă tot ceea ce dorește. 

Depinde de arta fiecărei familii, de felul în care știe să îmbine aceste tipuri de relații pentru o 

bună relaționare părinți/copii. 

Relațiile dintre climatul familial și dezvoltarea unor trăsături de personalitate la copii 

 Părinții sunt primii educatori ai copilului și cei care au autoritatea cea mai mare asupra lui. 

Ca urmare, orice diferență de poziție din partea lor, pe plan educativ, va avea urmări negative 

asupra formării copilului. 

 De unde izvorăsc aceste neînțelegeri? Mai întăi, din faptul că tatăl și mama sunt două 

personalități distincte, formate în medii familiale diferite, având deci păreri proprii despre educație. 

Apoi, mai rezultă din diferența de fire existentă îndeobște între soți: tatăl este, în general, mai aspru, 

mama este mai blândă și de aici decurg ideile diferite cu privire la metodele de urmat. În fine, mai 

intervine cazul aparte când unul dintre soți, de obicei tatăl, neglijează cu bună știință educația, o 

compromite în mod iresponsabil. 

 Unele neînțelegeri sunt declarate, provocând adevărate certuri între soți, cu imputări 

reciproce. Altele sunt însă bine ascunse și efectele lor ies la iveală mult mai târziu, însă uneori cu 

atât mai dramatic cu cât au fost ascunse vreme mai îndelungată. Sunt unii tați bine intenționați, dar 

aspri. Copilul se teme de un asemenea tată și, evident, caută să-și ascundă greșelile în fața lui. 

Mamei îi este milă de copil și atunci devine complice cu el în a-i ascunde greșelile. Cine câștigă de 

aici? Aparent, copilul. 

 Însă el pierde, dincolo de aparență, tocmai ceea ce îi era mai necesar, anume șansa unei 

educații adevărate și trainice. 

 Acesta e cazul neînțelegerii pasive. Dar mai există și un alt tip de neînțelegere între soți pe 

plan educativ, anume forma activă. E vorba de izbucnirea unor înfruntări deschise și chiar violențe 

între soți. Unul vede educația într-un fel, altul în alt fel. Departe de a chibzui liniștit între patru ochi 

și de a cere sfatul unui educator experimentat, cei doi soți își vânează reciproc greșelile, le 

inventariază și le impută unul altuia cît mai exagerat posibil, fiecare ținând morțiș la părerea lui. 

Până la urmă, totul e o înfruntare de orgolii, neavând nimic comun cu educația lui.  

 Câștigă cineva din neînțelegerea soților? Nimeni, niciodată – cel care pierde cel mai mult 

este copilul. 

 Trebuie avută în vedere și educarea dintre frați în familie, problemă ce trebuie să stea în 

antenția părinților. 

 Este o formulă pentru a cultiva relații frățești și durabile pentru toată viața între frați? Se 

poate rezuma astfel: toți frații să aibă parte de iubire egală și de tratament egal, de la toți să se 

pretindă obligații egale raportate la posibilitățile fiecăruia, să fie obișnuiți să împartă totul între ei în 

mod egal și să cedeze de bunăvoie din al său, când altul îl roagă, să se sprijine permanent și să nu se 

lase dominați de patima bunurilor materiale. Răsplata acestei jertfe reciproce va fi o iubire fraternă 

care va lumina și va încălzi viața fiecăruia, chiar și după ce părinții vor fi dispăruți de mult. 

 Copilul confruntă și conștientizează influențele sale familiale. Din acest punct de vedere 

există câteva dimensiuni generale ale familiei și stilului ei general de existență, care se reflectă într- 
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un moment al dezvoltării psihice prin rezonările comportamentale și afecive pe care le creează în 

personalitatea copilului. Dintreaceste tipuri de dimensiuni ale familiei, mai consistente sunt relațiile 

afective pozitive de acceptantă și căldură ale părinților ( amândurora sau ale unuia dintre ei) față de 

copil, versus atitudine de rejecție ( camuflată sau nu) ce se manifestă prin ostilitate (autoritate 

brutală); complementar există axa autonomiei psihice ( până la  a neglija orarul și activitățile 

copilului) de către părinți sau variate forme de control ( lejer sau ferm și sever). Combinația acestor 

patru caracteristici – a distribuției ( la unison) sau inegale ( de divergență) la cei doi părinți față de 

copii constituie o foarte bogată paletă de influențe și rezonanțe comportamentale și afective. 

 Atitudinea caldă din relațiile cu părinții și dintre ei ( acceptanță și înțelegere) are în genere 

efecte pozitive. Părinții afectuoși și calzi pot fi de control lejer sau activ intensiv. Aceștia din urmă 

măresc dependența copiilor de ei. În consecință, copiii din familii sunt mai puțin prietenoși și 

creativi, mai puțin liberi ( autonomie) cu dificultăți mai mari de maturizare. În familii în care 

acceptanța și căldura sunt asociate cu un control lejer și neglijențe – copiiisunt mai dezordonați, 

necompetitivi, deseori neadaptați, care nu suportă autonomia și independența. Permisivitatea și 

restricția la părinți calzi dau efecte diferite mai accentuate în sensul celor descise mai sus – la băieți. 

 Dacă relații lejere și afective au fost dominante în primii trei ani de viață, iar după intrarea 

copiilor în școală, părinții devin mai restrictivi, copiii vor deveni treptat conformiști, ușor agresivi, 

dominanți, copetitivi și orientați spre conformitate cu învățătorul, spre a-i atrage simpatia. 

 Dacă în copilăria timpurie părinții sunt restrictivi, calzi și atenți față de autonomia copiilor, 

iar în perioada școlară mică rămân calzi și atenți ( control activ), adeseori copiii lor devin ordonați 

și pretențioși în condițiile cu colegii lor. Copiii din această categorie manifestă mai puține conduite 

mizere când învățătorul nu e de față și au motivații bune în munca școlară ( mai ales băieții). Cele 

mai bune situații sunt cele ale famililor cu atitudine clară, caldă, atente la autonomie, control 

echilibrat.  

 Părinții ostili, cu autoritate (rejectivi), creează la copii deseori conformism ușor agresiv ce 

nu poate fi exprimat. Deoarce în forul lor interior acești copii nu admit ostilitatea constituită și o 

condamnă – adeseori trăiesc sentimente profunde de culpabilitate și revoltă de sine și de aici 

incidența reacțiilor nevrotice la acești copiiuneori tendințe de autopedepsire, încredere redusă în 

alții, „dificultăți” în relațiile cu colegii, teama de adulți, timiditate, nefericire. 

 Părinții ostili (rejectivi), neglijenți în controlul conduitelor copiilor- maximizează activitatea 

– duritatea, negljența, impulsivitatea. Dacă astfel de părinți au accese de disciplinare a copiilor ( de 

cele mai multe ori arbitrare, inconsistente și dezordonate), provoacă stări și conduite dezordonate. 

În acestă categorie de familii se întâlnește mai deseori deligvența juvenilă. Ca atare, disciplina 

dezordonată în familie are efectele cele mai dăunătoare. Desigur, considerațiile de mai sus 

constituite caracteristici subliniate ca atare- în foarte numeroase kucrări ce au la bază cercetări, 

observații, anchete de familie. 

În general, copiii sunt mai severi față de mamă și mai critici. Au față de ea o imagine ideală 

mai puțin clară. Față de tată, opiniile și imaginea sunt mai clare. 

Dacă părinții sunt ambii acasă, dar nu se înțeleg, efectul este mai grav – și încarcă conduite 

de nevrotism și stări supertensionale, depresie, fapte ce duc în cazuri extreme la sinucideri, etc. 

Relațiile de familie ( dintre copii și părinți și dintre părinți) au efecte și în ceea ce privește 

formarea conștiinței de sine a copilului – ori de  aceasta depinde în cea mai mare măsură 

autoechilibrul și acele fonduri de trăiri subiective ce se denumesc prin termeni de fericire și 

nefericire. 
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Copiii ce trăiesc tensiunea rejecției și a autoritarismului excesiv și brutal suferă de pe urma 

simțirii valorii lor indecvate. Ei tind să se simtă inferiori și au dificultăți în a primi și  a da 

afecțiunea altora, se simt singuri și nefericiți, vinovați și depresivi din aceste motive. Copiii rejectivi 

trăiesc tensional potențialul lor redus de a reuși și de a învinge dificultățile vieții. Unii dintre ei sunt 

agresivi cu tendințeledefensive exacerbate – ca reacții de apărare. Copiii acceptați cu căldură în 

familie manifestă în genere estimație înaltă de sine, au încredere, primesc responsabilitățile cu 

autoconștiința realizării lor. 

În mica societate care este familia, respectarea demnității fiecărui membru este de cea mai 

mare importanță. Respectul reciproc și întrajutorarea necondiționată, iată traducerea practică a 

iubirii din familie, față de care nu există nici demnitate adevărată și nici educație eficientă.  
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 VIOLENȚA ÎN DEZVOLTAREA EMOȚIONALĂ A ELEVILOR 

Prof. înv. primar Roman Laura Lilioara  

 Șc.Gimnazială ”Ciprian Porumbescu”, Comănești 

Prof. Ungurașu Ina Vasilica 

 Școala Gimnazială Plopu, Dărmănești 

 

      Elevul doreste să fie înțeles, are nevoie de dragoste, de securitate afectivă dar, de cele mai multe 

ori, el nu recunoaște și nu exprimă acest lucru. Nu întâmplător se afirmă că  violența școlară pleacă, 

în primul rând, de la un deficit de comunicare. A lupta contra violențelor școlare înseamnă a 

ameliora calitatea relațiilor și a comunicării între toate persoanele angrenate în actul 

educațional.Școala însăși poate reprezenta o sursă a unor forme de violența școlare și acest lucru 

trebuie luat în considerare în conceperea diferitelor programe de prevenire și stapânire a violenței. 

Școala este un loc unde elevii se instruiesc, învață, dar este și un loc unde se stabilesc relații, se 

promovează modele, valori, se creează condiții pentru dezvoltarea cognitivă, afectivă și morală a 

copilului.  

       Clasa școlară constituie un grup ai cărui membrii depind unii de alții, fiind supuși unei mișcări 

de influențare reciprocă ce determină echilibrul funcțional al câmpului educațional. Fiecare grup 

cere de la membrii săi diferite forme de comportament. Însuși actul predării-învățării este un proces 

relațional, iar gestiunea acestor relații se înscrie în ceea ce unii autori numesc managementul clasei 

școlare și anume “setul de activități prin intermediul cărora profesorul promovează comportamentul 

adecvat al elevului și elimină comportamentul inadecvat, dezvoltă relații personale bune și un 

climat socio-emoțional pozitiv în clasa, stabilește și menține o organizare eficientă și productivă a 

clasei”(Weber).Comportamentele violente ale elevului își pot avea originea și intr-un management 

defectuos al clasei școlare, mai exact într-o lipsă de adaptare a practicilor educationale la 

o populație școlară considerabil schimbată. 
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       Se afirmă că prima dorința a formatorului este aceea de a exercita o putere. Dând curs 

acestei dorințe inconștiente, profesorul poate influența negativ relația cu elevul, deoarece va căuta 

să-l mențină într-o situație de dependență, de subordonare necondiționată. Pentru aceasta, profesorul 

poate recurge la diferite modalități de coerciție, descurajând astfel formarea unor personalități 

autonome, independente, ca urmare, în grupurile conduse autoritar, se acumulează tensiuni, 

frustrări, ce determină comportamente agresive, ostilități între membrii grupului, în timp ce față de 

lider se manifestă o atitudine de supunere. Relația de autoritate influențează și tipul de comunicare.  

      Nevoia de expresie și de comunicare e o nevoie fundamentală a oricărui individ, iar grupul 

școlar este un loc privilegiat de satisfacere a acestor nevoi. Nesatisfacerea lor antrenează inevitabil 

o frustrare ce se va traduce prin comportamente agresive. Și alte componente ale atitudinii 

profesorului față de elevi pot genera situații conflictuale oricomportamente violențe ale elevilor. 

Unii profesori adoptă o atitudine de ignorare disprețuitoare a elevilor, corelată cu tendința de 

evaluare a lor în termeni constant negativi și depreciativi. Indiferența profesorilor este cea mai 

importantă manifestare a disprețului față de elevi. Sunt numeroși elevii care suferă ca urmare a 

acestor judecăți negative ale profesorului, pentru ca ele vin să întărească propriul lor sentiment de 

îndoială, de descurajare, de lipsa de încredere în forțele proprii.   

Acest dispreț, o dată interiorizat, poate antrena un ansamblu de consecințe în plan 

comportamental:  lipsa de comunicare, pasivitatea la lecție, indiferentă sau, dimpotriva, perturbarea 

lecțiilor, dezvoltarea unor atitudini ostile, provocatoare.  

      Copiii sunt în şcoală şase sau şapte ore pe zi. În rest sunt acasă, pe stradă, se uită la televizor. 

Tot ce învaţă în şcoală – cum să vorbească, cum să se poarte – este contrazis de ce văd în rest. 

Şcoala trebuie să dea posibilitatea elevilor să înţeleagă relaţiile sociale şi să-i pregătească să 

fie responsabili, să se poată descurca într-o societate a vitezei. Există consens în părerea că cea mai 

mare parte a potenţialului de agresiune şi violenţă care apare în şcoală este „importat”. Atitudinea 

violentă a unor elevi are cauze atât externe cât şi interne. Cauzele externe ocupă un loc uriaş de 

mare: climatul educativ restrictiv din familie, alăturarea la grupuri agresive şi consumul  

regulat de filme cu violenţă. Elevii care trăiesc în astfel de mediu se comportă agresiv la şcoală. Se 

mai poate preveni violenţa şi prin întărirea curajului civil. În şcoală şi în afara şcolii este vorba de 

două obiective: clarificarea noţiunii de curaj civil şi antrenarea, exersarea acestui curaj. Orice 

situaţie conflictuală este determinată de factori concreţi şi de situaţie. Ea este, în ciuda unui model 

de bază asemănător, unică în felul ei.  

       Curajul civil se bazează pe hotărârile personale şi nu pot fi prescrise. Curajul nu poate fi 

despărţit, de exemplu, de dreptate. Asta trebuie să înţeleagă copiii prin curaj civil: să intervină 

pentru cineva, chiar dacă ar fi mai simplu să treacă cu vederea şi să plece; să fie pregăti ţ i  să ia  

în considerare şi  eventuale dezavantaje legate 

de intervenţie;  să nu se lase intimidaţi; să ajute la 

nevoie; să-şi exprime părerea, chiar dacă aproape toţi 

din grup au alte opinii; să ceară ajutor, să dea anunţuri, 

să descrie făptaşul.. 

BIBLIOGRAFIE:https://www.google.com/search?q=

violen%C8%9Ba+%C3%AEn+mediul+%C8%99colar&

source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi5ysqgn

9jcAhWGzqQKHcVCCvUQ_AUICigB&biw=1280&bi

h=624#imgrc=w0xELYJYSitOEM: 
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 VIOLENȚA ÎN ȘCOLI 

Prof. înv primar Docan Elena Caselia 

Prof. înv primar Petrea Lăcrămioara 

Școala  Gimnazială  „Ciprian Porumbescu”, localitatea Comănești, jud Bacău 

 

              În ultima perioadă violența în școli a luat proporții, cazurile de violență reprezentând un 

semnal de alarmă pentru cadrele didactice, autorități, părinți, dar și pentru societatea noastră. 

Alături de înăsprirea măsurilor legislative de control și implementarea celor  legate de informare, 

care se dovedesc a fi lente, consider identificarea unor noi alternative de acțiune care ar putea 

contribui la combatarea acestui fenomen ca fiind un demers necesar și foarte  util. 

             Violenta școlară cuprinde orice formă de manifestare a unor comportamente precum: 

-violența fizică; 

-violența verbală și psihologică(amenințare, hărțuire, tachinare); 

-comportamente ce intră sub incidența legii(consum sau comercializare de droguri,furt); 

-ofensa adusă autorității cadrului didactic. 

             Violența școlară este rezultatul unor factori externi cum ar fi: 

-factorul individual 

- factorul familial 

- factorul social,  

-slăbiciunea mecanismelor de control social,  

-mass-media, 

- lipsa de cooperare a instituțiilor implicate în educația și protecția copiilor. 

Violența școlară este și rezultatul unor factori interni, având chiar școala ca sursă de 

violentă. Violența influentează în mod negativ educația eficientă și poate avea consecințe grave cum 

ar fi: performanță școlară scăzută, absenteeism, anxietate, marginalizare, consum de substanțe 

psihoactive, delincvența juvenilă. 

Prin delincvența juvenilă se înțelege acele încălcări ale normelor de convețuire socială care 

protejează drepturile și libertățile individuale, viața sănătatea și integritatea persoanei. Printre 

caracteristicile generale care scot în evidență fenomenul delincvenței juvenile se evidențiează 

următoarele: 

-creșterea numărului de infracțiuni fată de numărul participanților la comiterea acestora; 

-s-a extins aria socială a devianței din care se recrutează delincvenții; 

-victimele infractorilor minori sunt de cele mai multe ori alți minori, ( furturi, agresiuni, 

lovituri, jigniri sunt produse adesea în școli și în îmrejurimile școlilor); 

-atragerea minorilor în grupuri infracționale conduse de majori, rețele bine organizate care 

exploatează în mod deosebit copii și adolescenți; 

-scăderea sensibilă a nivelului de vârstă de la care minorii își încep cariera infracțională. 

Mijloacele de informare ne prezintă zilnic cazuri de delincvență juvenilă, de agresivitate și 

de comportament autodistructiv al elevilor. Comportamentul autodistructiv la copii și adolescenți se 

manifestă prin următoarele manifestări: 

-crize de furie violente; 

-agresivitate fizică; 

-amenințări de a răni alte personae. 
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Infracționalitatea juvenilă este din păcate favorizată de complexitatea problemelor socio-

economice care marchează societatea noastră și de confuzia care domină spațiul valoric în care sunt 

educați copiii și adolescenții noștri. 

 Cadrele didactice împreună cu psihologul școlar, sprijiniți și de conducerea școlii ar trebui să 

aibă în vedere întocmirea și aplicarea unor strategii de prevenire și combatere a violenței școlare. În 

elaborarea acestora trebuie să se țina seama de soluționarea pacifistă a conflictelor, nediscriminare, 

toleranță, respectarea drepturilor copilului, integrare socială, respect și egalitate de șanse. Copiii și 

părinții trebuie să fie bine informați despre drepturile și obligațiile lor. 

 În școli și în alte locuri publice se pot face campanii de informare publică pentru a crește 

gradul de conștientizare și sensibilizare în ceea ce privește drepturile copilului, încălcarea 

drepturilor copilului și impactul acestora asupra copilului, pentru a putea aborda chestiunea delicată 

a acceptării culturale a violenței împotriva copiilor. 

 O soluție eficientă ar putea fi includerea elevilor ca actori principali, dar și ca parteneri în 

toate acțiunile antiviolență. Un pas foarte important ar trebui să se realizeze printr-o colaborare   

eficientă cu diriginții în cadrul orelor de consilere și orientare, astfel încât elevii să gestioneze 

situațiile de criză în care se confruntă cu comportamentele agresive ale celorlalți. Ideal este ca la 

școală la orele de dirigenție și nu numai profesorul să poarte un dialog deschis cu clasa. Se pot 

folosi ca suport de plecare realitatea imediată, textele literare, dar și unele filme. Prin aceste lecții se 

pot crea situații în care elevii să-și rezolve problemele de viață în maniera lor, să compare modelul 

lor de comportament cu regula descoperită. 

 Implicarea psihologului poate fi o formă de a transmite anumite comportamente, atitudini și 

valori care să conducă elevii spre învățarea unor abilitați sociale corecte. Copilul, adolescentul 

trebuie învățat să respingă manifestările de agresivitate, dovedind un comportament dezirabil, 

tolerant, civilizat. 

Sedințele cu părinții, lectoratele reprezintă doar o parte dintre acțiunile în care cadrul 

didactic,  psihologul îsi poate aduce contribuția cu speranța că-i poate determina pe aceștia să își 

asume propriul rol în procesul de formare a copiilor în spiritul toleranței și al non-violenței. Parinții 

pot fi informați cu privire la serviciile pe care psihologul le poate oferi în scopul prevenirii violenței 

școlare și a îmbunătățirii relației părinte-copil. Acțiunile psihologului nu trebuie să se opreasca doar 

la nivelul elevilor și al părinților , ci să se extindă și pe planul dezvoltării personale și profesionale a 

cadrelor didactice, pentru că aceștia îi pot determina pe elevi să vină cu plăcere la școală, să devina 

adulții responsabili de mâine. Este necesară, o implicare și o colaborare stransă între psiholog, cadre 

didactice și părinți în vederea creșterii siguranței copiilor în școli. În școala noastră, violența se 

poate declanșa, între diverși actori: elev-elev, elev-profesor, profesor-elev.   

             Relațiile dintre  profesori și elevi trebuie să funcționeze ca un parteneriat, în care fiecare 

trebuie să aibă ceva de spus, pe diferite teme. Pentru diminuarea violenței în școli pot fi organizate 

diferite activități în care psihologul poate informa și/sau forma cadrele didactice în încercarea de a 

facilita rezolvarea problemelor provocate de violența școlară. 
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 REDUCEREA ACȚIUNILOR DISCRIMINATORII  ÎN ȘCOLI 

Profesor David Fănica 

Școala Gimnazială ,,Emil Atanasiu” Garoafa,Vrancea 

 

Școala este instituția în care petrecem una dintre cele mai mari perioade din viața noastră. 

Anume școala, alături de familie, formează personalitatea omului. Din acest motiv este firesc că 

ideile și conceptele privind egalitatea și discriminarea promovate de școală vor forma atitudinile 

copiilor față de alți oameni. 

Un copil, la școală, poate fi exclus din anumite activități pentru că este de alta religie, 

culoare sau de alta etnie. Principalele motive pentru care, în ziua de azi, a crescut discriminarea in 

rândul elevilor sunt mai multe, dar cea mai des întâlnită situație este aceea când cineva cu handicap 

este exclus din anumite activități, nu-și poate exprima liber opiniile sau este exclus din anumite 

cercuri de prieteni. 

 În unitatea noastră școlară una din țintele strategice a Planului de dezvoltare 

instituțională este ,, Realizarea unei şcoli incluzive, prevenirea eşecului şcolar şi includerea tuturor 

copiilor într-o formă superioară de şcolarizare”. 

Manualele școlare, abordând în mod discriminant persoanele cu handicap, contribuie la 

păstrarea prejudecăților și stereotipurilor printre elevi, fapt ce este contrar obiectivelor unui sistem 

școlar civilizat și european. 

Analiza manualelor mai indică prezentări discriminatorii ale etniilor și religiilor, excluzând 

grupurile etnice și religioase, lăsând elevii cu impresia că în societate suntem «noi» – grup principal 

și titular, și sunt «ei», ceilalți care nu sunt «ai noștri». O asemenea abordare contribuie la 

perpetuarea dezbinării în societate, discriminând în mod direct elevii din grupurile minoritare. 

           Din conţinutul manualelor rezultă  se transmite elevilor – că istoria a fost făcută exclusiv de 

bărbaţi, iar femeile, cu câteva excepţii rare, nu au avut un rol important. Această omisiune a 

femeilor este cu atât mai stranie, cu cât se cunoaşte că femeile nu numai că au creat istoria umană 

împreună cu bărbații, dar şi au avut în această istorie multe reprezentante ilustre, în privinţa cărora 

istoricii-bărbaţi nu se grăbesc a face cercetări mai aprofundate. 

            Situația copiilor rromi este una critică, majoritatea aparținând unor familii extrem de sărace. 

Mulți dintre ei abandonează școala datorită lipsurilor materiale, iar cei care continuă sunt deseori 

discriminați față de colegii lor: puși în ultimele bănci ale clasei, tratați cu indiferență, sau, mai rău 

câteodată, agresați verbal de către copii sau profesori. Educarea adulților (cadrelor didactice) și a 

copiilor în spiritul toleranței și nediscriminării constituie o prioritate dacă dorim schimbarea 

mentalității. 

           Integrarea populației rrome continuă la vârsta școlii, o școală căreia ii revine ca misiune 

promovarea printre profesorii și elevii celorlalte naționalități, valorile și cultura elevilor etnici. 

Trebuie încurajată dorința rromilor de integrare și accentuat că integrarea nu înseamnă pierderea 

culturii tradiționale. Teama etniei rrome de diversitatea culturală ar trebui sa fie înlocuită de 

interesul mutual și de deschiderea către schimbul de experiențe cu ceilalți. 

          Înțelegerea mutuală va reduce riscul discriminării și va contribui la crearea de condiții mai 

bune de învățătură pentru copiii rromi. Condițiile mai bune de învățare vor stimula încrederea de 

sine a elevilor și vor contribui la reducerea abandonului școlar – o problemă extrem de frecventă 

între romi. 
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Din păcate, foarte mulți elevi din ziua de azi nu pot accepta elevi diferiți. Tocmai pentru că 

nu suntem uniți, această societate se destramă și apare astfel în școli și violența, fie ea verbală sau 

fizică.            

             În cazul unor prejudecăți formate de către anumiți elevi, cea mai bună soluție este 

comunicarea. Prin comunicare se poate stabili dacă afirmațiile făcute cu privire la persoana 

respectivă sunt adevărate sau sunt doar niște prejudecăți. În cazul în care acei oameni sunt de altă 

religie, etnie, naționalitate sau au un handicap, trebuie să li se acorde șansa de a se integra în 

comunitate. 

În fiecare școală cadrul didactic trebuie să pună în valoare calitățile pozitive ale  fiecărui 

elev, pentru a-i da încredere elevului în forțele proprii ,pentru a fi respectat de ceilalți elevi,chiar 

dacă el are un handicap.Ca profesor am la clasă elevi de etnie rromă,elevi cu CES   și îi antrenez în 

activități extrașcolare:concursuri sportive,cultural artistice,creații plastice,activități de voluntariat 

obținând premii,diplome. 

Şcoala incluzivă este o şcoală prietenoasă şi democratică, care valorifică diversitatea 

culturală, o şcoală în care toţi copiii sunt respectaţi şi integraţi fără discriminare şi excludere 

generate de originea etnică, naţionalitate, deficienţe fizice sau mentale, origine culturală sau socio-

economică, religie, limbă maternă, convingerile, sexul, vârsta, infecţia HIV, apartenenţa la o 

categorie dezavantajată sau orice criteriu sancţionat de legislaţia pentru prevenirea şi combaterea 

discriminării din România. Prevenirea şi eliminarea fenomenului de segregare şcolară, care 

reprezintă o formă gravă de discriminare, constituie o condiţie imperativă pentru implementarea 

principiilor şcolii inclusive.  

           Trebuie să asigurăm, o şcoală în care toţi copiii sunt respectaţi şi integraţi fără discriminare şi 

fără excludere generate de originea etnică sau de limba maternă, cerinţe educaţionale speciale, 

statutul socio-economic al familiilor, mediul de rezidenţă sau performanţele şcolare ale 

beneficiarilor primari ai educaţiei”, spune Ministerul Educaţiei. 
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 BULLYING VS CEARTĂ 

Prof. înv. primar Chiru Alina,  

Şcoala Gimnazială Lilieşti Băicoi, jud. Prahova  

 

 Prin bullying înţelegem o acţiune agresivă fizică, verbală sau relaţională, folosirea unei forțe 

superioare de către un copil/ grup de copii, asupra altui copil, pentru a-l influența sau a-l intimida, 

ce se întâmplă de mai multe ori, nu doar o singură dată şi în mod intenţionat. Aici este prima 

diferenţă. Un simplu conflict, are loc o singură dată, pe o chestiune exactă. 

Apoi, într-un fenomen bullying, copiii trec prin emoţii diferite. Aceştia se simt: umiliţi, 

agresaţi, ruşinaţi. De exemplu, agresorul ar putea să se simtă bine ca îi face rău victimei, se fereşte 

de adulţi în momentul în care face acest lucru. În schimb, într-un simplu conflict, ambii copii sunt 

furioşi sau frustraţi şi ajung să se certe, chiar şi atunci când sunt adulţii de faţă (de exemplu: pentru 

o jucarie sau joc). Părinţii pot interveni, doar când ajung prea departe (ajung să se lovească reciproc 

pentru jucărie), sprijinindu-i ca să-şi rezolve conflictul. Nu înseamnă să îi privăm de posibilitatea de 

a învăţa din interacţiunile sociale. 

Bullying-ul presupune un dezechilibru de forţe, agresorul îşi alege victima, care este 

percepută ca fiind mai slabă decât el, incapabilă să se apere singură. Într-o simplă ceartă, nu există 

agresor şi victimă. 

 Efectele asupra dezvoltării personalității copilului țintă a bullyingului sunt adesea 

devastatoare din punct de vedere emoțional și comportamental.  

 Un copil agresat poate prezenta caracteristici de personalitate specifice pasivităţii sau 

supunerii precum: niveluri crescute de timiditate, depresie, stare de anxietate, introversiune, nivel 

scăzut al stimei de sine şi încrederii în sine, prezenţa sentimentelor de tristeţe sau alte sentimente 

negative, probleme de somn şi de sănătate, patternuri alimentare greșite, scăderea performanțelor 

școlare, a scorurilor la testele standardizate, risc de abandon școlar şi una dintre cele mai grave 

consecinţe, risc de suicid crescut. 

 Pe termen lung, comportamentele de bullying, pot promova dezvoltarea unor credinţe 

negative despre sine, afectând capacitatea individuală de a lua decizii şi de a rezolva probleme în 

mod autonom, la vârsta adultă. Pe plan relaţional, o persoană care a experimentat anumite forme de 

bullying în copilărie sau adolescenţă, va avea atitudini negative faţă de lume, fiindu-i greu să 

stabilească relaţii de încredere cu ceilalţi. Aceşti copii tind să fie mai retraşi şi să aibă un cerc social 

mai restrâns 

În cazul în care copilul a fost victima unor astfel de comportamente din partea colegilor, la 

şcoală sau la joacă, iată ce ar trebui învăţat să facă:  

În primul rând este recomandabil să îi învăţăm pe copil urmatoarele: 

-Nu este el vinovat! Un abuz nu se întâmplă niciodată din vina victimei. Nimeni nu merită să 

fie jignit, sau bătut, oricât de mult ar fi greşit. 

-Nu trebuie să răspundă înapoi cu aceeaşi monedă. Un răspuns violent îl încurajează pe 

agresor. Evitarea agresorului şi apelarea la un adult de încredere reprezintă cea mai bună soluţie. În 

plus, violenţa verbală poate fi urmată de cea fizică.  

-Copilul trebuie încurajat să-şi găsească prieteni şi să petreacă timp cu copiii de vârsta lui. 

Sentimentul de apartenenţă la un grup te ajută să faci faţă conflictelor si problemelor pe care le-ai 

putea întampina cu cei din afara grupului. 

 

http://www.itsybitsy.ro/ce-inseamna-bullying-si-ce-forme-poate-lua/
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 VIOLENŢA ŞCOLARĂ – O REALITATE 

Prof.înv, primar, Caraliu Aurel 

Şcoala Gimnazială Nr,1 Mogoşoaia 

 

Violenţa şcolară este doar una dintre manifestările violenţei cotidiene. Mass-media acordă 

din ce în ce mai multă atenţie violenţei tinerilor, violenţei şcolare încercând în acest mod să 

sensibilizeze societatea. 

Abordarea violenţei în şcoli ca formă particulară de violenţă, trebuie să ia în consideraţie trei 

concepte-cheie: violenţa, şcoala si vârsta. Vorbim aşadar despre copiii de vîrstă preşcolară şi de 

şcoală primară dar şi despre adolescenţi. Se exclud copiii necuprinşi în vreo formă de educaţie, deşi 

ei pot fi la vârsta şcolarizării. 

Violenţa este un fenomen social definit de Organizţtia Mondială a Sănătăţii  ca „amenintarea 

sau folosirea intentionata a fortei fizice sau a puterii contra propriei persoane, contra altuia sau 

contra unui grup sau unei comunitati care antreneaza un traumatism, un deces sau daune 

psihologice, o dezvoltare improprie sau privatiuni” Totusi, ea include actele bazate pe o relatie de 

putere exprimata prin intimidare, amenintare sau, invers, neglijenta si omisiune. 

Modul în care copiii de şcoală îşi manifestă comportamentul agresiv diferă în funcţie de gen. 

Băieţii preferă agresivitatea fizică, iar fetele formele de agresivitate indirectă, această diferenţiere 

fiind vizibilă încă de la vârsta preşcolară. Nu de puţine ori în jocul lor băieţii se împing şi îşi dau 

coate, iar fetele adresează vorbe alintate dar maliţioase referitoare la colegi sau colege de grupă. La 

vîrsta preşcolară şi şcolară primară doar un număr redus de copii manifestă forme severe de violenţă 

faţă de alţi copii sau faţă de animale, lor fiindu-le caracteristice comportamentele de tip opozant. 

Mai tîrziu la vîrsta adolescenţei datorită dezvoltării forţei fizice comportamentul agresiv devine mai 

sever, caracterizat prin ameninţări. Adesea ei participă la acte de violenţă colective, însă tabloul 

clinic al manifestărilor agresive la copii şi adolescenţi este eterogen (Rotter, 1997). 

Comportamentul agresiv afectiv este impulsiv, necontrolat şi neplanificat, în această 

categorie intră comportamentele agresive reactive, deschise, directe, care pot fi verbale şi fizice. 

Acest tip de comportamente agresive sunt întâlnite cu precădere în învăţământul preşcolar. Datorită 

inocenţei şi naivităţii lor, în majoritatea cazurilor preşcolarii, nu îşi planifică acte de violenţă ci totul 

se întâmplă ca reacţie la cele întâmplate. 

Violenţa în şcoală este generată de multiple cauze şi factori de influenţă, ale căror efecte se 

cumulează şi potenţează reciproc, conducând la apariţia unor astfel de fenomene sub variate forme 

de manifestare – de la cele mai simple la cele mai grave forme de comportament deviant. 

 Alte abordări  consideră că principalele cauze ale violenţei sunt cele generate de: 

- violenţa în familie (copiii care aparţin unor familii în care se manifestă relaţii de violenţă preiau 

aceste ”modele de relaţionare”); 
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- condiţiile economice (sărăcia extremă în care trăiesc unele familii, inclusiv copiii, îi împinge pe 

unii dintre ei la comiterea unor acte de violenţă); 

- mediul instabil (anumite evenimente intervenite în familie, de genul divorţului sau decesului unui 

părinte, precum şi climatul psihoafectiv instabil şi insecurizant în care se dezvoltă copiii 

– în familie sau în afara acesteia – pot conduce la manifestări de violenţă ale acestora); 

- stima de sine scăzută (indivizii cu o imagine de sine defavorabilă se implică în acte de violenţă 

pentru a compensa sentimentele negative cu privire la propria persoană şi pentru ca astfel obţin 

acceptarea grupului cu care comit actele de violenţă); 

- imaginea violenţei în mass-media (expunerea îndelungata la violenţa propagată de către media îi 

desensibilizeaza pe copii, ajungând astfel să o accepte, să o practice, să li se pară normlă; aceasta cu 

atât mai mult cu cât imaginea violenţei în media nu insista pe consecinţele asupra agresorului –

penale, sociale etc. – si nici pe efectele asupra victimei); 

- lipsa comunicării şi a sentimentului de apartenenţă la comunitate a tinerilor, precum şi lipsa 

speranţei de reuşita în viata; violenţa şi aderarea la un grup violent creează acestora sentimentul de 

apartenenţă la o anume comunitate şi de încredere în viitor); 

BIBLIOGRAFIE: 

Neculau Adrian, Gilles Ferreol, „Violenţa. Aspecte psihosociale”, Ed.Polirom, 2008, Iaşi; 

  

 

 

 AGRESIVITATEA ACTIVĂ ŞI PASIVĂ LA ŞCOLARII MICI 

Stana Mihaela,  

Şcoala Gimnazială “Cănuţă Ionescu”, Urlaţi, Prahova 

 

Violenţa şcolară îmbracă multiple comportamente : exprimare inadecvată sau jignitoare 

(cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare,ameninţare,hărţuire); bruscare, împingere, lovire, 

rănire; comportament care intră sub incidenţa legii ( consum/comercializare de droguri, vandalism–

provocarea de stricăciuni cu bună ştiinţă–, furt); ofensa adusă statutului/autorităţii cadrului didactic 

(limbaj sau conduită ireverenţioasă faţă de cadrul didactic); comportament şcolar neadecvat: 

întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, fumatul în şcoală şi orice alt comportament care 

contravine flagrant regulamentului şcolar în vigoare.  

Analizând cu atenţie fenomenul violenţei şcolare, se remarcă o serie de comportamente 

“inocente” pentru unii, dar cu grave implicaţii şi semnificaţii. Este vorba despre comportamentul 

agresiv-pasiv. 

Această formă de agresivitate se manifestă într-un mod atât de subtil, încât poate trece 

neobservabil. Agresivitatea se naşte din furie; furie pe care elevul şi-o exprimă într-un mod mascat; 

o face cu totul altfel decât copiii care ţipă, lovesc, jignesc etc. Copilul  nu încalcă făţiş vreo regulă, 

nu se poartă făţiş urât şi inacceptabil, ci pur şi simplu respinge. 

În 1991 Herbert ( citat de Neamţu C. 2003, pag. 231-232)realiza o tipologie a violenţei 

şcolare astfel: 

- violenţa activă fizică şi directă (vătămarea corporal a unui elev); 

- violenţa activă fizică indirectă: vătămarea corporală a unui elev mai slab, în imposibilitatea 

agresiunii asupra sursei frustrării (bullying, care de multe ori porneşte nu de la însăşi victima, ci de 

la frustrarea elevului bully – frustrare provocată de multe ori de profesori); 

 



 

                                                                                18 
 

- violenţa activă verbală directă: înjurături, limbaj vulgar, ameninţări; 

- violenţa activă verbală indirectă: bârfe, calomnie; 

- violenţa pasivă fizică directă: împedicarea victimei să facă un anumit lucru, de exemplu  

împiedicarea ei să părăsească sala de clasă sau să meargă la toaletă; 

- violenţa pasivă fizică indirectă: refuzul de a realiza o sarcină  sau de a da curs unei rugăminţi (de 

exemplu, la munca în echipă, un elev refuză să colaboreze lăsându-l pe celălalt să facă totul); 

- violenţa pasivă verbală directă: refuzul de a interacţiona şi de a vorbi cu un anumit elev; 

- violenţa pasivă verbală indirectă: negativismul. 

Violenţa şcolară vizibilă, obiectivă apare întotdeauna ca un răspuns la violenţa subiectivă, 

cea percepută de către un elev sau elevi: frustrările create de diverse situaţii pregătesc starea 

psihologică de trecere la act. Un exemplu des întâlnit este comportamentul nedrept şi batjocoritor 

adoptat de un profesor şi etichetările acestuia (mulţi profesori au „hobby-ul” de a-şi porecli elevii cu 

apelative deloc flatante) pot duce spre mai multe tipuri de violenţă şcolară – violenţa îndreptată 

chiar spre profesor (mai rar) sau violenţa îndreptată spre elevii preferaţi de către profesor (bullying) 

sau, în sfârşit, violenţa îndreptată spre ceva material ce simbolizează profesorul (catedra, scaunul, 

catalogul – aici este vorba de vandalism). 

 Ca învăţătoare, de-a lungul activităţii mele didactice, m-am  confruntat cu numeroase 

manifestări de agresivitate – pasivă sau activă – în rândul elevilor. Am încercat intervenţia imediată 

în situaţiile de criză create, îndeosebi în timpul pauzelor, când predilecţia pentru acte reprobabile 

creşte. 

Voi prezenta în cele ce urmează câteva cazuri de agresivitate şi strategiile  pe care le-am 

abordat în încercarea de a modifica comportamentele indezirabile.  

 Studiu de caz I (violenţă fizică): 

B.C. este un elev din clasa  I. Este un copil slăbuţ fizic, singur la părinţi şi cu rezultate bune 

la învăţătură. În timpul orelor este disciplinat, răspunde când este solicitat şi se poartă foarte 

politicos. La un moment dat, dl. prof. de educaţie fizică mi-a spus să iau măsuri împotriva lui 

deoarece la ora dânsului a avut un comportament neadecvat:  împingea colegii  şi l-a bătut pe I. D., 

colegul de clasă.  

M-au surprins aceste cuvinte, deoarece B.C. nu a avut până acum abateri disciplinare şi îmi 

venea greu să cred că un copil cu un fizic atât de firav ar avea îndrăzneala să lovească pe cineva 

solid ca I.D.   În acea zi elevii au avut educaţie fizică ultima oră, aşa că nu am avut când să discut cu  

B.C. şi I.D.  pentru a afla ce s-a întâmplat. 

 A doua zi a venit bunicul lui B.C. la şcoală pentru a-mi reclama faptul că B.C. a fost jignit 

în timpul orei.  

Din discuţiile purtate cu bunicul lui B.C. am aflat că părinţii sunt plecaţi la muncă în afara 

localităţii şi se întorc acasă seara târziu. În aceste condiţii, băiatul este lăsat în grija bunicului, care 

nu ştie să-l ajute sau să-l verifice la teme. Din acest motiv îl  forţează pe copil să stea ore în şir să 

scrie şi să înveţe . De asemenea, nu-i dă voie să se joace cu alţi copii  pentru că a avut probleme de 

sănătate şi nu vrea să i se întâmple ceva.  

Am discutat  cu cei doi elevi în cauză, apoi cu ceilalţi colegi martori la incident şi am aflat 

următoarele: la ora de educaţie fizică elevii au fost împărţiţi în două echipe.  Din dorinţa ca echipa 

lui să câştige, B.C. l-a împins pe I.D. pentru a-i lua mingea şi a da gol ( dar a ratat). Atunci I.D. l-a 

jignit. De supărare, B.C. i-a tras un pumn în abdomen. În urma discuţiilor, B.C. şi I.D. şi-au dat 

seama că amândoi au greşit şi s-au împăcat. 
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Am identificat dorinţa lui B.C. după atenţie şi afecţiune, dar şi nevoia de mişcare. A vrut ca 

să dea gol pentru ca ceilalţi colegi să-l aprecieze.  Deoarece B.C. avea acasă diverse jocuri (şah, Nu 

te supăra, frate) i-am recomandat să le aducă la şcoală pentru a se juca împreună cu colegii lui. În 

acest  fel, am motivat colegii lui să-i acorde atenţie şi să interacţioneze cu el.  

Studiu  de caz II (agresivitate pasivă – refuzul de a îndeplini o sarcină şcolară): 

N.G. este elev în clasa I. La ora de Comunicare în limba română, în timp ce ajutam şi-i  

explicam  unui elev cum să scrie litera E, am observat că N.G. stă cu braţele încrucişate şi capul pe 

bancă. Iniţial am crezut că îi este rău, aşa că m-am îndreptat spre el să văd ce s-a întâmplat. N.G. nu 

a vrut să-mi răspundă la nici o intrebare pe care i-am adresat-o.   

Am observat că avea stiloul desfăcut şi mi-am dat seama că nu mai avea cerneală. L-am întrebat 

dacă este supărat pentru că nu mai are cerneală, iar el a dat din cap că da. I-am dat un stilou, dar el 

tot nu a vrut să scrie. L-am rugat să scrie, deoarece acum nu-l mai împiedica nimic. A răspuns 

foarte supărat că nu vrea, pentru că el a avertizat-o acasă pe mama lui că nu mai are multă cerneală 

în rezervă, dar aceasta, bănuiesc eu, a uitat să-i schimbe rezerva. I-am spus că eu ştiu că, de regulă,  

el scrie foarte frumos şi că m-aş bucura dacă astăzi va scrie caligrafic litera E, deoarece este mai 

greu de scris această literă. La aceste cuvinte s-a apucat imediat de scris. 

La ora de consiliere cu părinţii i-am povestit mamei lui acest incident. Am aflat că elevul a 

procedat la fel şi în clasa pregătitoare: încrucişează braţele, pune capul pe masă şi refuză orice 

dialog. La fel se comportă şi cu părinţii acasă.  

Sporirea interesului faţă de violenţa şcolară este consecinţa conştientizării dimensiunii 

fenomenului. Violenţa este un fenomen vizil care a existat dintotdeauna şi va exista. Ea nu poate fi 

stârpită, eradicată, dar poate fi combătută. Eu cred că toţi suntem violenţi într-un fel sau altul, iar cei 

care suferă cel mai mult sunt cei de lângă noi. De aceea trebuie să învăţăm cum să  empatizăm cu 

cei de lângă noi, cum să le înţelegem nevoile lor, dar  şi pe ale noastre.  

Comportamentul agresiv pasiv provine din  incapacitatea  persoanei de a-și exprima furia 

într-un mod sănătos.  Consider că violenţa pasivă este mult mai rea decât violenţa fizică pentru că o 

alimentează şi o întreţine. Violenţa fizică poate fi simţită,  vizibilă, deci este mai uşor de identificat 

cauzele care au determinat-o şi de “luptat” cu ea. Violenţa pasivă este ca un cancer, care poate fi 

mai greu de diagnosticat şi tratat. 

BIBLIOGRAFIE  

 Neamţu Cristina, 2003,  Devianţa şcolară, Editura Polirom, 

 Dorina Sălăvăstru, 2004,  Psihologia educaţiei, Editura Polirom,  

 

 

 

 PREZENŢA ELEVILOR LA ŞCOALĂ VS ABSENTEISM 

Prof. înv.primar   CONSTANTIN  SILVIA 

 Şcoala Gimnazială Ţintea – Băicoi, Prahova 

 

ARGUMENT 

Mutaţiile din societate şi din familia contemporană (problemele economice,  problemele de 

relaţionare între părinţi şi copii, timp redus petrecut cu familia, redistribuirea rolurilor, suportul 

social şi emoţional redus, supraîncărcarea profesională a părinţilor sau munca în străinătate etc.)  
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determină mai multe probleme emoţionale la copii decât în trecut.  

La acestea se adaugă presiunea grupului, riscul consumului de droguri şi a altor forme de 

dependenţă, metodele educative slabe, inconstante, supraîncărcarea şcolară, disfuncţiile în evaluare 

şi notare, frica de examene etc. constituindu-se în adevăraţi stresori pentru elevi care, din păcate, 

uneori evită confruntarea cu ,,problema” prin fuga de la ore. Văzut din această perspectivă, 

absenteismul devine o problemă socială, un semnal tardiv al existenţei unor probleme, o conduită 

care reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, motivaţie, încredere în educaţia şcolară.  

Din păcate, absenteismul este în creştere, mai ales la nivel liceal, iar ignorarea sau pedeapsa 

excesivă pot doar contribui la cronicizarea fenomenului. 

Acest material se doreşte a fi un suport pentru diriginţii care se confruntă cu problema 

absenteismului. 

ABSENTEISMUL 

1. DEFINIRE,  CARACTERIZARE,  FORME,  SEMNIFICAŢII 

- problemă socială; conduită evazionistă, cronică, care reflectă atitudinea structurată a lipsei de 

interes, motivaţie, încredre în educaţia şcolară 

- fuga de la ore este o problemă predominant emoţională (conduită de tip evazionist; evadare 

fizică şi psihologică din situaţia percepută ca traumatizantă) 

- formă de manifestare a devianţei şcolare (semnal tardiv al existenţei unor probleme) 

- reducere a ataşamentului şi a integrării, identificare scăzută cu obiectivele şi aspiraţiile grupului 

(de elevi) 

- forme:  

 absenteism selectiv (fuga de la şcoală este frecventă la o singură disciplină sau doar la câteva 

discipline)  

 absenteism generalizat (fuga de la şcoală este frecventă şi generalizată, prefigurează abandonul 

şcolar) 

 căutarea singurătăţii (reacţie la tensiunea puternică intra-  sau interpersonală) 

 dorinţa de a fi cu partenerul (la adolescenţi) 

 dorinţa de apartenenţă la grup (,,ritualuri de iniţiere’’) 

 atitudine defensivă faţă de autoritatea unui sistem 

- semnificaţiile psihosociale ale fugii de la şcoală: funcţia de separare / individualizare (mai ales 

la adolescenţi) 

2. CAUZE 

1. care ţin de personalitatea şi starea de sănătate a elevului: motivaţie şcolară scăzută, lipsă de 

interes, încredere scăzută în educaţia şcolară, oboseală, anxietate, autoeficacitate scăzută, 

imagine de sine deteriorată, sentimente de inferioritate, abilităţi sociale reduse, pasivitate; 

refuzul de a adera la o alegere făcută de alţii (reacţie la presiunea exercitată de dorinţele 

adulţilor)  

2. care ţin de familie, condiţiile socio-economice ale familie: sărăcia, stil parental indiferent, 

neglijent, familii dizarmonice, părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate 

3. care ţin de contextul şcolar specific (inclusiv relaţia profesor-elev): presiunea grupului, 

supraîncărcarea şcolară, comunicarea defectuasă elev-profesor (ironizarea, umilirea elevului) 

evaluarea subiectivă, frica de evaluare, conflict cu colegii, practici educative percepute de elevi 

ca fiind nedrepte, frustrante, incompatibilitate între aspiraţiile, trebuinţele de învăţare şi oferta 
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educaţională a şcolii; formă de apărare –împotriva disciplinei excesiv de rigidă şi severă, politici 

proabsenteiste ale şcolii la elevii din clasele terminale (în şcolile de ,elită’’) 

- foarte importantă este şi variabila vârstă:  

 la elevii mici - fuga de la şcoală poate fi o manifestare a ,,fobiei şcolare’’; cauze: dependenţă 

crescută de părinţi, părinţi care valorizează excesiv educaţia şcolară; stiluri parentale 

supraprotectoare, autoritare sau indiferente; strategie defensivă faţă de colegii violenţi, eşecul 

şcolar, situaţii umilitoare 

 la elevii mari - fuga de la ore este rezultatul unei opţiuni (proces de deliberare, luare a deciziei); 

cauzele pot fi: frica de evaluare, de eşec, fobia / anxietatea socială (frecventă în perioada 

adolescenţei, manifestată prin anxietate faţă de situaţia de a fi observat de colegi, teama de a 

vorbi în public, teama de a interacţiona cu persoane de sex opus, teama de critică, stimă de sine 

scăzută); teama de pedeapsă, teama de pierdere a statutului în grup 

 riscurile fugii de la şcoală: depresia, consum de toxice legale şi ilegale, acte delictuale, abandon 

şcolar. 

ACTIVITĂŢI  DE  PREVENŢIE  ŞI  INTERVENŢIE   

ÎN  CAZUL  ABSENTEISMULUI 

1.  ACTIVITATEA: Surse de stres şcolar 

OBIECTIV: Identificarea  surselor de stres şcolar 

NIVEL: primar , gimnazial 

MATERIALE NECESARE: coli A4, creioane 

DURATA: 25 min. 

DESCRIERE:  Se împarte clasa pe grupe de câte 4-5 elevi. Fiecare grupă realizează timp de 10 min. 

o listă cu surse de stres şcolar pe care o prezintă apoi întregii clase. Urmează discuţii cu întreaga 

clasă: pot fi înlăturate, diminuate, tolerate necesitând adaptare, etc. 

2.  ACTIVITATEA: Reacţii la stres 

OBIECTIV : Conştientizarea reacţiilor la stres 

NIVEL: primar , gimnazial 

MATERIALE NECESARE: coli A4, creioane 

DURATA : 40 min.  

DESCRIERE: Se împarte clasa în grupuri de câte 4-5 elevi. Fiecare grupă notează timp de 15 min. 

reacţiile avute într-o situaţie considerată stresantă (test, teză, examen etc.),după care le vor prezenta 

întregii clase. Se vor nota reacţiile fizice/ fiziologice (ex:dureri de inimă, transpiraţii excesive, 

dureri de cap ), cognitive (ce au gândit), emoţionale (ce au simţit), comportamentale (cum s-au 

comportat) .În final se vor identifica câteva modalităţi  de reevaluare a evenimentului considerat 

stresant prin prisma gândirii pozitive. 

3.  ACTIVITATEA: Cine sunt eu? 

OBIECTIV: Dezvoltarea stimei de sine 

NIVEL: primar , gimnazial 

MATERIALE NECESARE: fişe, lipici, foarfece, creioane, carioca, reviste 

DURATA: 30 min.  

DESCRIERE: Se înmânează fiecarui elev fişa “Cine sunt eu?” (anexa 2) şi se pun la dispoziţie 

materialele. Elevii primesc ca sarcină realizarea timp de 15 min. a unui colaj/desen care să le ofere 

celorlalţi o idee despre cine sunt ei. Pentru realizarea sarcinii elevii pot folosi cuvinte, simboluri, 

desene la libera alegere. După realizarea sarcinii se fac grupuri de câte 3-4 elevi în care fiecare va 

împărtăşi celorlalţi ce a făcut. Grupurile vor discuta aspectele comune timp de 5 min. În final se 
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reface grupul mare şi se discută timp de 10 min: a fost uşoară/grea sarcina, care sunt lucrurile 

comune descoperite, i-a ajutat exerciţiul să se cunoască mai bine etc. 

4. ACTIVITATEA: Cum mă văd eu, cum mă definesc ceilalţi? 

OBIECTIV: Construirea unei imagini de sine pozitivă 

NIVEL: primar , gimnazial 

MATERIALE NECESARE: coli A4, markere, creioane colorate, tablă/flipchart 

DURATA: 50 min. 

DESCRIERE: Acest exerciţiu oferă elevilor posibilitatea de a-şi defini calităţi personale care 

contribuie la dezvoltarea armonioasă a personalităţii lor.  

Elevii sunt împărţiţi în grupe de 5 şi primesc câte o foaie A4 şi creioane colorate.  

Fiecare elev desenează conturul propriei palme pe foaie, pe care îşi va trece numele. Pe degetul 

mare îşi va trece o calitate proprie (trăsături de caracter, însuşiri morale; de ex.: generos, inteligent, 

simpatic, talentat etc.). Exerciţiul se continuă cu precizarea altor calităţi de către colegii de grup – 

fiecare membru al grupului va scrie o calitate a colegului său pe celelalte “degete” ale conturului 

palmei acestuia. În felul acesta, la sfârşit fiecare membru va avea un contur al palmei inscripţionat 

cu calităţi identificate atât de el, cât şi de colegii săi. În final se afişează toate colile cu desene pe 

tablă sau pe foaia de flipchart. 

O variantă a exerciţiului cuprinde precizarea unui comportament pozitiv (sau a mai multor 

comportamente). Se insistă ca elevii să identifice calităţi (aspecte pozitive), nu defecte (aspecte 

negative) ale propriei personalităţi.  

Sugestii pentru profesori: 

Accentul se pune pe valorizare. Dacă profesorul observă că sunt elevi care nu reuşesc să identifice 

aspecte pozitive ale comportamentului sau caracterului lor, pot fi completate “degetele” doar de 

ceilalţi membri ai grupului. În felul acesta, elevul respectiv va reuşi, cu ajutorul celorlalţi, să se 

cunoască şi să autovalorizeze propriul potenţial. 

5.  ACTIVITATEA: Punctele tari şi slăbiciunile mele 

OBIECTIV: Dezvoltarea stimei de sine 

NIVEL: primar , gimnazial 

MATERIALE NECESARE: fişe, creioane 

DURATA: 30 min.  

DESCRIERE: Fiecare elev primeşte o fişă cu titlul “Punctele tari şi slăbiciunile mele” (anexa 3) pe 

care o completează având la dispoziţie 10 min. După completarea acesteia de către toţi elevii se vor 

realiza discuţii pe grupuri de câte 3-4 elevi timp de 5 min., în cadrul cărora fiecare va împărtăşi 

colegilor de grup răspunsurile date. In final se va realiza timp de 15 min. o discuţie la nivelul 

întregii clase în cadrul căreia unii dintre elevi vor fi ajutaţi să-şi completeze lista cu punctele tari. Se 

va urmări, de asemenea,  deplasarea discuţiei pe posibilitatea remedierii unor aspecte mai puţin  

pozitive ale propriei persoane. 
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 CAUZE ALE EŞECULUI ŞCOLAR   

 Profesor: Peticilă Elena 

 Liceul,,Simion Stolnicu”  Comarnic 

 

                   Fuga de la şcoală e o conduită cu desfăşurare limitată în timp, susţinută de o anumită 

intensitate a participării afective, pe fondul existenţei motivaţiei pentru frecventarea şcolii şi care 

trimite la cauze ce ţin mai mult de personalitatea elevului şi de contextul şcolar specific. 

Fuga de la şcoală reprezintă un fenomen de tip evazionist având o motivaţie precisă şi derulându-se 

într-un interval de timp variabil. Fuga de la şcoală poate interveni în situaţii tipice – evaluare, 

conflict cu profesorul sau colegii, caz în care se prezintă ca o strategie defensivă a elevului. Dacă 

această conduită se generalizează, fuga de la şcoală devine punctul de pornire pentru absenteism. 

Semnificaţia şi cauzele ce determină fuga de la şcoală depind foarte mult de variabila vârstă.  

 Considerată un comportament mai mult sau mai puţin impulsiv, de îndepărtare momentană a 

unui subiect de un anumit spaţiu de viaţă, pe fondul unui conflict de relaţie, fuga poate avea variate 

forme, determinate de motive diferite: 

- căutarea solitudinii, ca reacţie la o tensiune puternică, intra-sau interpersonală; 

- dorinţa de a fi împreună cu un anumit partener, de a alcătui un cuplu, de a experimenta un 

set de relaţii privilegiate; 

- dorinţa de apartenenţă la un grup, de a experimenta anumite „ritualuri de iniţiere”; 

- atitudinea defensivă în faţa autorităţii unui sistem, care îl expune pe subiect la consecinţele 

paradoxale ale unei duble constrângeri şi îl consideră unicul responsabil pentru disfuncţiile 

proprii.  

Semnificaţiile psihologice sunt multiple: fuga poate să implice pierderea afecţiunii, 

conflictul, disperarea, anxietatea, dar şi revendicarea sau culpabilitatea. Din punct de vedere 

psihosocial, fuga exprimă funcţia de separare, manifestată la limita dintre dependenţă şi libertate, 

care devine extrem de vizibilă mai cu seamă în adolescenţă.  

EFECTELE FUGII DE LA ŞCOALĂ 

Fuga de la şcoala debutează cu dezinteresul generalizat faţă de şcoală şi , în primul rând faţă 

de activitatea de învăţare. 

 Dezangajarea desemnează procesul de respingere reciprocă şcoală – elev; marchează 

scăderea progresivă a investiţiei afective, intelectuale, materiale a elevului în relaţia sa cu educaţia 

şcolară, proces susţinut din punct de vedere comportamental prin conduite de devianţă şcolară. 

 Procesul dezangajării este un proces interactiv, de lungă durată, care poate fi reversibil şi ale 

cărui forme de manifestare sunt dificil de observat / evaluat (de exemplu, rezistenţa pasivă la 

învăţătură). Literatura de specialitate (T. Husenn, T. Neville - Postlethwaite) grupează astfel 

principalii indicatori ai dezangajării: 

a. indicatori academici (incluzând aici şi relaţia profesor - elevi), care se referă la: 

prograsul academic slab, evaziune, lacune în cultura generală, absenţa sau raritatea 

interacţiunilor în cursul instrucţiei, participarea la activităţi nonacademice sau la 

programe de susţinere şcolară, repetenţie, suspendare şi expulzarea din şcoală. 

b. Indicatori referitori la competenţa socială, în care se include: inabilitatea de a-şi face 

prieteni, marginalizarea, izolarea în colcetiv, asocierea cu alţi elevi marginalizaţi tot prin 

practici instituţionale; 
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c. Indicatori referitori la activitatea extracurriculară, obiectivaţi în lipsa participării la 

activităţi organizate de şcoală – cluburi, cercuri, echipe artistice sau sportive, evenimente 

sociale etc.; 

d. Dezangajarea faţă de certificarea şcolară, manifestată în convingerea că aceasta fie este 

inutilă pentru realizarea planurilor de viitor, fie nu va aduce recompensele promise. 

Schematic, fenomenul fugii de la şcoală poate produce progresiv o serie de prejudicii în 

primul rând elevului care se angajează în această acţiune, cât şi în anumite circumstanţe agravante, 

societăţii în general: 

1. Sancţiuni, constrângeri ale şcolii asupra elevului, conform regulamentului şcolar: 

- nota scăzută la purtare, în funcţie de numărul de absenţe 

- transferul la altă unitate de învăţământ 

- exmatricularea  

2. Absenţa elevului de la ore se soldează, de asemenea, cu lacune în procesul achiziţionării 

informaţiilor, competenţelor, deprinderilor învăţării: 

- corigenţa este consecinţa faptului că elevul este nevoit să recupereze materia la care 

nu a fost prezent, fiind la un moment dat copleşit de numărul mare de informaţii pe 

care trebuie să le asimileze 

- repetenţia este o formă a eşecului şcolar generalizat, ea este în strânsă corelaţie cu  

abanodonul şcolar (la elevii repetenţi probabilitatea abandonului şcolar creşte cu 20-

30%) 

3. Dezinteresul faţă de activitatea cognitivă este înlocuit de elev în majoritatea cazurilor de 

alte activităţi, incompatibile cu şcoala (management defectuos al timpului): 

- jocuri pe calculator, internet 

- jocuri de noroc care pot duce până la dependenţă 

- vizionarea excesivă a programelor TV, a filmelor cu mesaj negativ 

- frecventarea “în găşti” a unor baruri, discoteci (participând la o activitate pe care 

societatea o interzice) din dorinţa de a-şi afirma independenţa 

- factorii de personalitate predispozanţi (stima de sine scăzută, labilitatea afectivă, 

carentele în structurarea identităţii de sine, anxietatea, imaturitatea) şi o situaţie de 

criză (eşec şcolar, nivel redus de comunicare/ interrelaţionare cu părinţii) se asociază 

şi cu consumul de alcool, tutun, droguri.  

4. Personalitatea părinţilor (instabili afectiv sau care consumă ei înşişi alcool/ droguri, 

părinţi imaturi), familia dezorganizată, şomajul, climatul afectiv negativ din familie, 

promiscuitatea, provenienţa elevului din medii sărace, aderarea la diferite bande 

generează un supraeu slab si forme delictuale de comportament: vagabondaj, furt, 

agresivitate fizică si verbală indreptată asupra colegilor, profesorilor, părinţilor. 

BIBLIOGRAFIE : 

 Băban, A (2001) - Consiliere  educaţională - ghid  metodologic pentru  orele  de  

dirigenţie  şi  consiliere-Cluj-Napoca; 

 Petermann, F,Petermann,U (2006)-Program    terapeutic  pentru  copiii  agresivi-

Ed.RTS;Cluj-Napoca; 

 Ene, S(2005)-Cum  reacţionăm  la  stress-Tulburări  psihice  somatoforme  şi  

disociative- Ed.  Polirom , Bucureşti; 

 Lansky , V (2005) –Sfaturi  practice  pentru  părinţi –Ed.  Vremea , Bucureşti, 



 

                                                                                25 
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 ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN PREVENIREA 

ABANDONULUI ŞCOLAR-STUDIU DE SPECIALITATE- 

Prof. Diaconu Adela 

Şcoala Gimnazială “Anton Pann”, Craiova, jud Dolj 

 

Școala este instituția care instruieşte şi educă tinerii în scopul integrării lor în societate. 

Școala este instituţia care deschide ochii copilului către universul cunoașterii; ea are și rolul de a-i 

dezvolta aptitudinile și de a-i crea motivaţii pentru reuşita în viaţă. Şcoala îl educă şi îl instruieşte pe 

tânăr, formându-i buna conduită în relațiile sociale şi competenţele necesare unei bune integrări pe 

piaţa muncii. Abandonul şcolar constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului 

educaţional înainte de obţinerea unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea 

încheierii ciclului de studii început.  

Şcoala Gimnazială “Anton Pann” Craiova este situata in Craiova, judetul Dolj. Cu o 

vechime de peste 60 ani, unitatea noastra are porţile deschise pentru toţi cei care au nevoie de 

educaţie fiind una dintre puţinele scoli din judeţ cu o populaţie şcolară majoritară rroma (92%) 

amplasată în mijlocul celei mai mari comunităţi de rromi a oraşului.  

Situarea şcolii în interiorul comunităţii de rromi, în care mare parte a familiilor aparţin grupurilor 

dezavantajate social, având o situaţie materială precară şi în care există diverse situaţii de migare a 

unui părinte sau a ambilor în afara ţării (lăsând copiii în grija rudelor sau a vecinilor) determină 

confruntarea şcolii cu probleme de frecvenţă încă de la nivelul preşcolar. Pe lângă aceşti factori de 

risc se mai adaugă puternicul caracter tradiţional al comunităţii (căsătorii timpurii, riscul de răpire), 

influenţa fraţilor mai mari sau a prietenilor, lipsa de interes sau chiar atitudinea negativă a părinţilor 

faţă de educaţie precum şi comportament predominant violent al elevilor influenţaţi de rivalitatea 

dintre clanuri sau rude. Acestea au dus la frecventa sporadică, absenteism şi abandon şcolar 

timpuriu încă de la nivel primar. 

Având în vedere toate aceste aspecte, programul de măsuri al Şcolii Gimnaziale “Anton 

Pann”  privind prevenirea şi diminuarea absenteismului şi abandonului şcolar şi-a propus ca 

obiectiv principal prevenirea abandonului şcolar prin creşterea calităţii şi diversităţii activităţilor 

extracurriculare, obiectiv care a fost realizat prin inițierea unor activităţi cu impact asupra elevilor:  
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dezbaterea unor cazuri-problemă, organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni de parteneriat cu 

Poliţia în scopul susţinerii şi reintegrării şcolare şi sociale a elevilor ce au săvârşit acte infracţionale, 

abateri disciplinare grave, abandon şcolar, absenteism ridicat, etc. şi prin organizarea şi desfăşurarea 

unor activităţi educative extraşcolare (serbări, vizite, spectacole, excursii, drumeţii, etc.) în care au 

fost antrenaţi şi elevii aflaţi în situaţie de risc.  

Educaţia extracurriculară îndeplineşte patru funcții specifice: funcţia de petrecere a timpului liber, 

funcţia social-integrativă, funcţia formativă și funcţia vocaţională.  

Funcţia de petrecere a timpului liber este asigurată prin modalitățile oferite de activitățile 

extracurriculare de petrecere a timpului liber în mod educativ, util și formativ; funcţia social-

integrativă - prin relaţiile interpersonale şi de grup pe care le oferă, cultivă solidaritatea şi 

cooperarea între copii/elevi respectiv, grupuri de copii/elevi; funcţia formativă, atât pe plan cognitiv 

şi operaţional, cât mai ales pe planul interiorizării valorilor morale, estetice şi spirituale; funcţia 

vocaţională, făcând posibilă descoperirea și dezvoltarea aptitudinilor elevilor. Scopul activităţilor 

extracurriculare este dezvoltarea aptitudinilor speciale ale elevilor, antrenarea elevilor în activităţi 

cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 

facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 

fructificarea talentelor personale. Activităţile extracurriculare se desfăşoară într-un cadru care 

permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi 

maximizeze potenţialul intelectual. 

Confruntându-se cu fenomenul în creştere de abandon şcolar, cât şi pentru a oferi şanse egale la 

educaţie, şcoala a suplinit oferta sa educaţională începând cu anul 2000 oferind posibilitatea reluării 

şi finalizării studiilor prin programele ”A doua şansă” (nivel primar) şi ”Frecvenţă redusă” (nivel 

gimnazial) tuturor elevilor care nu şi-au finalizat studiile şi nu pot fi încadraţi sau reîncadraţi în 

învăţământul de masă depăşind vârsta legală. 

O alta măsură a fost implicarea în SNAC, astfel s-a organizat „Săptămâna legumelor şi 

fructelor donate”. Această activitate a avut ca scop colectarea de fructe şi legume de către elevii 

şcolii noastre şi donarea acestora unor familii nevoiaşe, asistate social, cu mulţi copii. Ne-a 

impresionat foarte mult soarta acestor familii şi ne-am bucurat să aflăm că acei copii de vârstă 

şcolară ai familiilor merg la şcoală, învaţă bine şi nu au absenţe.  

Activitățile extracurriculare moral-civice contribuie, prin trăirile afective şi emoţiile puternice 

generate de exemplele oferite, la formarea unor sentimente morale, care se vor transforma ferme pe 

parcursul procesului instructiv-educativ. Specialiștii în psihopedagogie consideră că participarea 

elevilor la activități extracurriculare, văzute ca alternative eficiente de petrecere a timpului liber, 

reprezintă surse importante de influență pozitivă în viața tinerilor. Un număr mare de cercetători au 

examinat avantajele participării tinerilor la activități extracurriculare, reliefând o serie de rezultate, 

după cum urmează: elevii/tinerii care participă la activități extracurriculare obțin note mai mari la 

evaluările curente; elevii/tinerii care participă la activități extracurriculare obțin rezultate mai bune 

la testările standardizate; elevii/tinerii care au participat la activități extracurriculare au continuat 

studiile (învățământ superior); elevii/tinerii care participă la activități extracurriculare frecventează 

regulat școala; elevii/tinerii care participă la activități extracurriculare au o stimă de sine ridicată.  

De ce se întâmplă acest lucru? Unii cercetători au explicat că tinerii care participă la 

activități extracurriculare își dezvoltă o serie de abilități și competențe precum lucrul în echipă, 

abilitățile de comunicare și cele de leadership. Alți cercetători au evidențiat factorul timp liber 

petrecut socialmente util prin implicarea în activități extracurriculare. De exemplu, s-a constatat că  
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tinerii implicați în astfel de activități sunt mult mai puțin predispuși să fie victime sau să 

comită infracțiuni. Alte cercetări au evidențiat rolul valorilor promovate în aceste tipuri de activități 

și al internalizării acestor valori de către elevi.  

Activităţile extracurriculare au un caracter pluri - şi interdisciplinar şi sunt cele mai eficiente 

modalităţi de formare a caracterului copiilor, deoarece sunt foarte apreciate şi mai apropiate 

sufletelor acestora, dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generații în actul 

decizional, în contextul cunoaşterii şi respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităților 

sociale.  

Activităţile extracurriculare joacă un rol foarte important în dezvoltarea fizică şi psihică a elevului. 

Prin intermediul acestora, elevul învaţă să interacţioneze cu cei din jur şi își valorifică 

potențialitățile specifice (din domenii spre care are înclinaţii); în acest mod, elevii reuşesc să se 

integreze mai bine în colectivitate. Asemenea activități generează relații de prietenie și întrajutorare, 

fortifică simțul responsabilității. Important este ca elevii să fie antrenați nu numai în desfășurarea 

unor asemenea activități, ci și în inițierea și organizarea lor. Tot activităţile extracurriculare sunt 

cele care contribuie la formarea conştiinţei şi conduitei cooperante. Libertatea de exprimare, 

libertatea de acțiune precum și relațiile cu colegii îmbogățesc experiențele sociale ale elevilor. 

Aceste activităţi îi sprijină să-şi orienteze energia și către alte acțiuni la fel de importante şi să-şi 

dezvolte spiritul de competiţie.  

Elevilor li se dezvoltă spiritul practic, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform aptitudinilor 

sale. Copiii se autodisciplinează prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor 

şi îşi asumă responsabilităţi. Profesorul are, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi 

cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 

obiectivul principal al procesului instructiv-educativ, pregătirea elevului pentru viaţă. Activitățile 

extracurriculare contribuie la completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi 

aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Deoarece aceste 

activităţi au un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 

însufleţire şi dăruire.  

  În concluzie, putem spune că activitatea extracurriculară este o componentă educaţională 

valoroasă şi eficientă, nonformală, în cadrul căreia profesorul trebuie să adopte o atitudine 

creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o 

atmosferă relaxantă care să permită manifestarea creativă a elevilor; este necesar, în astfel de 

activităţi, să se evite critica şi elevii să fie încurajaţi. Raportul educației nonformale cu educația 

formală este unul de complementaritate, atât sub aspectul conţinutului, cât şi al formelor şi 

modalităţilor de realizare.  
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 ROLUL ACTIVITĂŢILOR ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE  ÎN 

PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR ÎN RÂNDUL ELEVILOR 

Autor: prof. Tăbăcariu Anca 

Școala Gimnazială  ‘Ștefan Luchian’ Moinești 

 

O educaţie adevărată începe în mijlocul familiei, apoi ea continuă în grădiniţă şi şcoală prin 

intermediul educatorilor și profesorilor.  Însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cadrele 

didactice cu copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, fenomen care a 

devenit din ce în ce mai frecvent. 

  Abandonul şcolar constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ 

indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale 

complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Cei care abandonează şcoala sunt cei care 

s-au făcut remarcaţi pentru alte dificultăţi de comportament, precum și pentru absenteism. Acest 

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

ajunge acolo familia și societatea investesc în copil. Chiar şi elevul a fost nevoit să depună anumite 

eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 

contemporană; în societatea noastră şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în 

ziua de azi nu contează, nu e percepută ca valoare în sine; atât  elevii din invățământul gimnazial cât 

și liceal nu mai consideră şcoala un viitor. 

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

de grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici formația morală şi civică necesară 

exercitării rolului de părinte şi celui de cetățean al unei comunități, nici calificarea profesională 

indispensabilă integrării socio-economice. În ultimă instanță, neavând o calificare, cei care 

abandonează şcoala reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, 

care depăşesc investiția cerută de formarea inițială și sunt viitorii şomeri. 

Se propune pentru o mai bună intervenţie realizarea unui program care să urmărească 

dezvoltarea competenţelor profesorilor de lucru în echipă şi de folosire a planificării strategice în 

vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la nivelul şcolii, 

pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect de abandon 

şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să  identificăm şi să studiem 

cauzele apariției lor: 

 Instituțiile școlare din zonele defavorizate sunt caracterizate de sărăcie, de izolare şi lipsa 

oportunităților de succes sociale și profesionale pentru elevii care termină un ciclu de 

învățământ. Mulți dintre elevii claselor gimnaziale, lipsiți de motivație,  renunță în primii ani de 

studiu, rămânând să ajute familia  în gospodăriile proprii sau chiar muncind cu ziua la oamenii 

cu o situație materială mai bună din satele respective. 

 Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 

copiilor resursele necesare educației. Această stare determină deseori exploatarea copiilor prin 

muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin 

economic, prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care 

poate fi susceptibilă față de instituțiile formale. 

 Unele  cauze de mai sus ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile  
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din asemenea zone, prin asigurarea unei infrastructuri care să asigure transportul elevilor, prin 

stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, , dar şi asigurarea hranei pentru elevi 

care au domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea ,fară vreo 

susţinere ,potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de 

subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’.  Fără cunoaşterea 

generală a realităţii e o simplă părere. De altfel, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de 

practicare a unor atribuțiuni îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă,iarăși existând riscul 

de a abandona şcoala. 

 Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 

de familie, consecință a divorțului, divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a 

părinților, , climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv atitudinea rece, 

indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre 

abandonul şcolar. 

 Originea și cultura  elevilor – unele cercetări din domeniul educațional au demonstrat  faptul că 

mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 

eşecul sau reușita  şcolară şi profesională a elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 

raport cu şcoala. Există situații în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare 

prin atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem 

aminti ca fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, 

copiatul,vandalismul, conduitele violente, absenteismul, abandonul şcolar, toxicomania, şi 

suicidul. Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje 

manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea 

abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai 

reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de 

muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija 

unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

  Factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize economice, sociale, politice şi morale, 

prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 

cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 

abandon şcolar. 

 Factori de natură educatională:, chiulul, absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în 

raport cu şcoala, insubordonare față de normele şi regulile şcolare greşelile unor profesori (de 

atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 

apariția fenomenului de abandon şcolar. 

  anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 

copilîrie; dorința de a capta obiecte, haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate, dorința de a 

scăpa de sub tutela educațională sau familială, reprezintă cauze pentru care elevul 

abandonează şcoala. Anturajul reprezintă un factor de nedorit în viața elevului; el poate să-l 

determine pe elev să să chiulească de la şcoală, să fumeze, să consume bauturi alcoolice, să 

consume droguri, să fure sau chiar la acte vandalism. 

În cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar trebuie să avem în vedere următoarele 

principalele obiective : 

·       implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
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.    identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

·       creşterea modului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 

.    implicarea elevilor în cadrul unor proiecte care vizează activități extracurriculare ce îi 

motivează să nu părăsească școala (activități sportive, competiții sportive care să premieze 

elevii, cercuri de desen, muzică, etc) 

 Aceste obiective în măsura în care vor fi îndeplinite atunci abandonul şcolar nu va mai reprezenta 

un pericol imediat, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 

desfăşoară pe o perioadă mai  îndelungată. 

Se impun următoarele măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

·        socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 

·        psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 

interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 ·       psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 

·        juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 

Încă în cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 

informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze rolul important pe care o deține scoala 

în viața lor. 

Un alt element în stoparea fenomenului de  abandon şcolar este participarea tuturor elevilor 

la programul educativ, fiecare după posibilităţile sale. Fiecare copil este diferit, capacităţile lor sunt 

diferite, gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate 

avea un loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar.  

Educatoarea poate face o evaluare care se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale 

fiecărui copil în parte.Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că 

fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a 

abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de 

educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 

existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 

Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 

răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 

comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 

neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 

inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 

primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 

cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 

partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 

siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Pentru toţi educația este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare profesor în parte, de 

responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate importantă din care fiecare să 

înveţe şi să se dezvolte şi să nu uităm că în primul rând educația depinde foarte mult de familie. 
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Cu privire la această temă, consider că este o temă foarte mult abordată în mediul şcolar. 

Profesorii împreună cu consilierul şcolar încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze 

importanța şcolii, a terminării școlii gimnaziale și apoi a unui liceu. În țara noastră, 

abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o relație 

foarte strânsă cu membrii familiei. 
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          Necesitatea de a adapta educaţia la nevoile individuale a dus la elaborarea a numeroase 

sisteme de instruire individualizată. Diferenţierea curriculumului, atât pentru copiii cu C.E.S.  cât şi 

pentru cei cu potenţial de învăţare ridicat se întemeiază pe principiul că aceleaşi scopuri 

educaţionale pot fi atinse prin mai multe tipuri de programe. Diferenţierea curriculară  necesită 

selecţionarea sarcinilor de învăţare după criteriul maturităţii intelectuale şi al ritmul de lucru. Ca 

modalitate de organizare a conţinuturilor, acestea vizează adaptarea procesului instructiv educativ la 

posibilităţile intelectuale, la interesele cognitive, la ritmul şi stilul de învăţare al elevului.  

La baza educaţiei incluzive se află principiul potrivit căruia educaţia constituie un aspect 

fundamental pentru dezvoltarea omului şi a societăţii. În ultimii cincizeci de ani, comunitatea 

internaţională a contribuit la crearea unei viziuni asupra educaţiei care nu mai este considerată un 

privilegiu, ci un drept al tuturor. Educaţia incluzivă este unul dintre procesele prin care se pune în 

practică această viziune, deoarece are în centrul demersurilor sale grupurile care au fost excluse de 

la educaţie. Potrivit Declaraţiei Mondiale privind Educaţia pentru Toţi (Dakar, 2000), educaţia 

incluzivă reprezintă o strategie-cheie în abordarea problematicii privind excluderea unor subiecţi 

din procesul educaţiei.  

Conform principiilor drepturilor omului, fiecare copil, indiferent de apartenenţă sau de 

nivelul de dezvoltare intelectuală, are dreptul la o educaţie de bună calitate, care să conducă în mai 

mare măsură la dezvoltarea capacităţilor sale cognitive şi de integrare socială. Prin educaţia 

incluzivă este oferit suport - în cadrul şcolilor de masă - copiilor cu dificultăţi de învăţare, indiferent 

de originea lor socială sau de tulburările pe care le prezintă. Un studiu recent indică faptul că un 

număr semnificativ dintre copiii cu dizabilităţi înscrişi în învăţământul de masă şi părinţii lor se 

declară satisfăcuţi de experienţa de învăţare din şcoala obişnuită şi de serviciile educaţionale de care 

au beneficiat (Horga şi Jigău, 2009).    

Un plan de intervenţie personalizat include obiective pe termen scurt şi lung şi este elaborat 

pentru a sprijini învăţarea, fiind un document de lucru important pentru toate cadrele didactice. 

Planul educaţional individualizat sprijină educaţia copiilor cu C.E.S, orientând intervenţia şi 
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recuperarea. El este realizat de o echipă de caz  formată din cadrul didactic,  psihopedagog, la care 

se poate adăuga sprijinul părinţilor şi al medicului şcolar. Evaluarea procesului de învăţare şi a 

intervenţiilor se va realiza tot în echipă 

În cele ce urmează vă vom prezenta un astfel de plan, desprins din experienţa acumulată la 

clasă şi cu prilejul diferitelor formărilor la care am participat. Am avut la o  clasă o elevă 

diagnosticată de specialişti cu autism. Cadrele didactice s-au străduit să găsească diferite procedee 

pentru a lucra cu această elevă şi pentru a o ajuta să progreseze. A fost un efort uriaş, dar la final, 

am simţit că incluziunea este mai mult decât esenţială. Am avut noi înşine suficient de învăţat din 

această experienţă.  

La o primă evaluare, efectuată în clasa a IX-a, deci începutul ciclului liceal, s-a urmărit 

obţinerea unor informaţii (medicale, psihologice, pedagogice, sociale) relevante despre eleva în 

cauză. Echipa de caz a stabilit următoarele aspecte: percepţie şi reprezentări sărace şi distorsionate; 

gândire concretă, rigidă, ritm lent de achiziţionare şi învăţare; orientare spaţio - temporală deficitară 

(se orientează greu în spaţiul caietului, cărţii cât şi în spaţiul larg); lipsa îndemânării (scrie greu); 

întârzieri în dezvoltarea limbajului (vocabular activ redus, incapacitatea de a înţelege noţiunile 

abstracte); memorare mecanică; atenţie deficitară, probleme de concentrare; capacitate limitată de 

asimilare a deprinderilor dacă nu se consolidează şi nu se repetă în mod constant şi cât mai 

diversificat; răspunsuri şi angajare mai bună în situaţii practice; 

În ceea ce priveşte comportamentul cognitiv, am constatat vocabular sărac, posibilităţi de 

exprimare reduse, vorbire rară, ezitantă; în scris apar omisiuni şi înlocuiri de grafisme. Pe plan 

social, Daniela a dovedit reticenţă în ceea ce priveşte dezvoltarea unor relaţii interpersonale; 

comunica doar cu unii colegi atât cât să realizeze un climat necesar desfăşurării unor activităţi 

comune; nu avea încredere în sine; se simţea nevoia de atenţie, de afecţiune şi sprijin permanent. În 

plus, familia a manifestat de la bun început preocupare, solicitând periodic informaţii despre 

evoluţia copilului.  

Integrarea este diferită în cazul elevilor diagnosticaţi cu autism, decât în cazul celor cu 

tulburări de învăţare, deoarece nu este suficient un program suplimentar la disciplinele la care 

întâmpină dificultăţi. Prin urmare, am stabilit un plan de intervenţie personalizată pe două domenii 

principale: domeniul cognitiv (limba şi literatura română, respectiv istorie) şi domeniul 

comportamental (aspecte vizate în cadrul orelor de dirigenţie şi nu numai). 

Obiective pe termen lung ale primului domeniu precizat au fost: dezvoltarea capacităţii de 

receptare a mesajului scris şi oral; dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă; dezvoltarea 

capacităţii de receptare a unui volum mai mare de informaţii, evitând memorarea mecanică; 

dezvoltarea capacităţii de  aplicare a cunoştinţelor teoretice în funcţie de nivelul său de gândire; 

dezvoltarea capacităţii de a lua notiţe în ritmul propriu; 

Obiective pe termen scurt: ▪ să citească corect şi fluent un text cu grad mediu de dificultate; ▪ 

să construiască oral şi în scris diferite mesaje; ▪ să scrie lizibil şi să respecte încadrarea în pagină; ▪ 

să manifeste cooperare în diferite situaţii de comunicare; 

Metodele şi instrumentele de evaluare abordate la disciplina limba şi literatura română 

precum şi la istorie au fost variate: observaţia directă şi indirectă; grila de evaluare a conduitei 

sociale; rezultatele şcolare la obiectele de studiu la care întâmpină dificultăţi de învăţare; exerciţiul, 

conversaţia, explicaţia, prezentarea sarcinilor într-un ritm mai lent, exemplul; fişe de lucru 

individuale; evaluarea orală; probe orale cu itemi pentru fiecare obiectiv; jocuri didactice; 

În calitate de profesor de limba şi literatura română, respectiv istorie, am abordat strategii şi 

intervenţii în conformitate cu planul de intervenţie derulat: crearea unui climat afectiv-pozitiv; 
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stimularea încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţare; încurajarea sprijinului şi cooperării din 

partea colegilor, formarea unei atitudini pozitive a colegilor; creşterea autonomiei personale; 

folosirea frecventă a sistemului de recompense, sprijin, încurajare şi apreciere în realizarea 

sarcinilor şcolare, fără a crea dependenţă; centrarea învăţării pe activitatea practică; sarcini împărţite 

în etape mai mici, realizabile; folosirea învăţării afective; adaptarea metodelor şi mijloacelor de 

învăţare şi evaluare. 

Am încercat să antrenăm eleva în activităţi specifice particularităţilor sale, abordând sarcini de 

lucru diferentiate, dar cu respectarea planificării materiei (inclusiv revizuiri şi adaptări)   

                              Fig.- Aspecte vizate prin planul de intervenţie 

1. Volum A fost adaptat numӑrul de elemente pe care eleva trebuia sӑ le înveţe. De 

exemplu, a fost redus numӑrul conceptelor pe care trebuia sӑ le înveţe într-o 

lecţie, un numӑr mai mic de exerciţii, mai puţine amӑnunte şi mai multe 

aspecte generale, importante pentru tema lecţiei.  

2. Metode de 

predare 

S-a apelat la materiale didactice ilustrate, la activitӑţi practice, 

strategii didactice interactive bazate pe cooperare. 

3. Participare Implicarea activӑ a elevei în rezolvarea anumitor sarcini. De 

exemplu, cӑutarea în dicţionar a unor termeni noi. 

4. Timp A fost adaptat timpul alocat învӑţӑrii, realizӑrii unei sarcini sau 

rezolvӑrii unui test. De exemplu: orar individualizat pentru 

finalizarea unei sarcini. 

5. Nivel de sprijin A fost alocat mai mult sprijin individual. 

6. Dificultate A fost adaptat nivelul conţinuturilor. 

7. Rezultat Am adaptat modul în care eleva a rӑspuns cerinţelor. De exemplu, 

în locul răspunsului scris la anumite întrebӑri, am solicitat varianta 

rӑspunsului oral. 

Daniela a fost încurajată să observe un coleg model, evitându-se activităţile sociale cu un grad 

competiţional mai ridicat pentru a nu crea frustrare. S-a încurajat învăţarea în colaborare cu alţi 

colegi prin organizarea unor activităţi în grup care să stimuleze comunicarea (jocuri, activităţi 

extraşcolare). Eleva a fost aşezată într-o zonă liniştită a clasei, departe de fereastră (prima bancă de 

la perete), lângă un coleg care poate fi luat ca model. Discuţiile individuale ale cadrelor didactice cu 

copilul şi consultările frecvente cu părinţii au fost de la bun început eficiente. Familia s-a implicat 

în educarea copilului, dovedind permanentă preocupare în a-i acorda sprijin: au continuat acasă ceea 

ce s-a lucrat cu copilul în clasă.  

Printre măsurile de intervenţie personalizată abordate la nivel gnoseologic menţionăm: 

stabilirea modului de „luare a notiţelor” în ritmul propriu; exerciţii de receptare a unor texte orale şi 

scrise, cu un grad scăzut de dificultate, urmărindu-se diversele niveluri ale limbii; lucrul individual 

şi pe grupe, grupa din care a făcut parte eleva primind sarcini de lucru simple, dar fără a se crea 

impresia marginalizării; folosirea manualului, a schemelor, eleva având o memorie vizuală foarte 

bună, dar nefiind capabilă să realizeze conexiuni, extrapolări între termeni şi noţiuni. În alegerea 

textelor s-a ţinut seama de următoarele criterii generale: accesibilitate în raport cu nivelul  

dezvoltării; atractivitate; valoare; varietatea autorilor selectaţi. Eleva a beneficiat de mai mult timp 

pentru realizarea sarcinilor; acestea au fost fragmentate în activităţi mai scurte sau au fost date 

sarcini mai uşoare, adaptate nivelului său. Eleva a fost încurajată să muncească în ritmul său propriu 

prin atribuirea unor teme care să poată fi realizate în timpul disponibil, indicându-i-se ce trebuie să 

facă pentru a reţine, pe termen lung, aspecte importante. Activitatea a fost împărţită pe secvenţe, de 
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la uşor la dificil, ţinându-se cont şi de principiul paşilor mărunţi. Eleva a fost lăudată pentru fiecare 

reuşită, astfel încât să capete încredere în sine şi să repete comportamentul pozitiv. 

La domeniul comportamental, aspecte vizate în cadrul orelor de dirigenţie şi nu numai, 

obiectivele pe termen scurt au urmărit reacţia adecvată la diferite stări sufleteşti şi respectarea 

regulilor de lucru în grup. Conţinuturile învăţării au fost atinse prin exerciţii şi jocuri de identificare 

a diferitelor stări sufleteşti; activităţi de distribuire a unor sarcini – cine udă florile, cine şterge tabla 

etc; stabilirea regulilor în clasă.  

În urma derulării planului personalizat de intervenţie, s-a remarcat o uşoară ameliorare a 

aspectului scrierii; îmbunătăţirea ritmului de citire; dorinţa de a participa la activităţi, a devenit mai 

sociabilă;  încercarea de a se exprima în enunţuri corecte din punct de vedere gramatical şi 

semantic; îndeplinirea, la un nivel mediu, a sarcinilor şcolare.  Progresul demonstrează şi 

îmbunătăţiri la nivelul comportamentului manifestat de elevă. Printre dificultăţile întâmpinate 

menţionez faptul că eleva nu reuşea să-şi construiască un comportament empatic; nu putea rezolva 

toate sarcinile şcolare într-un timp optim; nu reuşea să recepteze un volum mai mare de informaţii. 

O şcoală pentru toţi este încă un deziderat către care sistemul educaţional trebuie să-şi 

concentreze acţiunile. O scoală care să valorizeze potenţialul fiecăruia este încă un model pedagogic 

departe de realitatea socială în care trăim. Fiecare pas în acest demers contează şi ne apropie de o 

lume mai deschisă, mai tolerantă, de o lume mai INCLUZIVĂ. 
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 REDUCEREA ACȚIUNILOR DISCRIMINATORII  ÎN ȘCOLI 

Profesor David Fănica 

Școala Gimnazială ,,Emil Atanasiu” Garoafa,Vrancea 

 

Școala este instituția în care petrecem una dintre cele mai mari perioade din viața noastră. 

Anume școala, alături de familie, formează personalitatea omului. Din acest motiv este firesc că 

ideile și conceptele privind egalitatea și discriminarea promovate de școală vor forma atitudinile 

copiilor față de alți oameni. 

Un copil, la școală, poate fi exclus din anumite activități pentru că este de alta religie, culoare 

sau de alta etnie. Principalele motive pentru care, în ziua de azi, a crescut discriminarea in 

rândul elevilor sunt mai multe, dar cea mai des întâlnită situație este aceea când cineva cu 

handicap este exclus din anumite activități, nu-și poate exprima liber opiniile sau este exclus din 

anumite cercuri de prieteni. 

 În unitatea noastră școlară una din țintele strategice a Planului de dezvoltare 
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instituțională este ,, Realizarea unei şcoli incluzive, prevenirea eşecului şcolar şi includerea 

tuturor copiilor într-o formă superioară de şcolarizare”. 

Manualele școlare, abordând în mod discriminant persoanele cu handicap, contribuie la 

păstrarea prejudecăților și stereotipurilor printre elevi, fapt ce este contrar obiectivelor unui 

sistem școlar civilizat și european. 

Analiza manualelor mai indică prezentări discriminatorii ale etniilor și religiilor, excluzând 

grupurile etnice și religioase, lăsând elevii cu impresia că în societate suntem «noi» – grup 

principal și titular, și sunt «ei», ceilalți care nu sunt «ai noștri». O asemenea abordare contribuie 

la perpetuarea dezbinării în societate, discriminând în mod direct elevii din grupurile minoritare. 

           Din conţinutul manualelor rezultă  se transmite elevilor – că istoria a fost făcută exclusiv 

de bărbaţi, iar femeile, cu câteva excepţii rare, nu au avut un rol important. Această omisiune a 

femeilor este cu atât mai stranie, cu cât se cunoaşte că femeile nu numai că au creat istoria 

umană împreună cu bărbații, dar şi au avut în această istorie multe reprezentante ilustre, în 

privinţa cărora istoricii-bărbaţi nu se grăbesc a face cercetări mai aprofundate. 

            Situația copiilor rromi este una critică, majoritatea aparținând unor familii extrem de 

sărace. Mulți dintre ei abandonează școala datorită lipsurilor materiale, iar cei care continuă sunt 

deseori discriminați față de colegii lor: puși în ultimele bănci ale clasei, tratați cu indiferență, 

sau, mai rău câteodată, agresați verbal de către copii sau profesori. Educarea adulților (cadrelor 

didactice) și a copiilor în spiritul toleranței și nediscriminării constituie o prioritate dacă dorim 

schimbarea mentalității. 

           Integrarea populației rrome continuă la vârsta școlii, o școală căreia ii revine ca misiune 

promovarea printre profesorii și elevii celorlalte naționalități, valorile și cultura elevilor etnici. 

Trebuie încurajată dorința rromilor de integrare și accentuat că integrarea nu înseamnă pierderea 

culturii tradiționale. Teama etniei rrome de diversitatea culturală ar trebui sa fie înlocuită de 

interesul mutual și de deschiderea către schimbul de experiențe cu ceilalți. 

          Înțelegerea mutuală va reduce riscul discriminării și va contribui la crearea de condiții 

mai bune de învățătură pentru copiii rromi. Condițiile mai bune de învățare vor stimula 

încrederea de sine a elevilor și vor contribui la reducerea abandonului școlar – o problemă 

extrem de frecventă între romi. 

Din păcate, foarte mulți elevi din ziua de azi nu pot accepta elevi diferiți. Tocmai pentru că nu 

suntem uniți, această societate se destramă și apare astfel în școli și violența, fie ea verbală sau 

fizică.            

             În cazul unor prejudecăți formate de către anumiți elevi, cea mai bună soluție este 

comunicarea. Prin comunicare se poate stabili dacă afirmațiile făcute cu privire la persoana 

respectivă sunt adevărate sau sunt doar niște prejudecăți. În cazul în care acei oameni sunt de 

altă religie, etnie, naționalitate sau au un handicap, trebuie să li se acorde șansa de a se integra în 

comunitate. 

În fiecare școală cadrul didactic trebuie să pună în valoare calitățile pozitive ale  fiecărui elev, 

pentru a-i da încredere elevului în forțele proprii ,pentru a fi respectat de ceilalți elevi,chiar dacă 

el are un handicap.Ca profesor am la clasă elevi de etnie rromă,elevi cu CES   și îi antrenez în 

activități extrașcolare:concursuri sportive,cultural artistice,creații plastice,activități de 

voluntariat obținând premii,diplome. 

Şcoala incluzivă este o şcoală prietenoasă şi democratică, care valorifică diversitatea culturală, o 

şcoală în care toţi copiii sunt respectaţi şi integraţi fără discriminare şi excludere generate de 

originea etnică, naţionalitate, deficienţe fizice sau mentale, origine culturală sau socio-
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economică, religie, limbă maternă, convingerile, sexul, vârsta, infecţia HIV, apartenenţa la o 

categorie dezavantajată sau orice criteriu sancţionat de legislaţia pentru prevenirea şi 

combaterea discriminării din România. Prevenirea şi eliminarea fenomenului de segregare 

şcolară, care reprezintă o formă gravă de discriminare, constituie o condiţie imperativă pentru 

implementarea principiilor şcolii inclusive.  

           Trebuie să asigurăm,,o şcoală în care toţi copiii sunt respectaţi şi integraţi fără 

discriminare şi fără excludere generate de originea etnică sau de limba maternă, cerinţe 

educaţionale speciale, statutul socio-economic al familiilor, mediul de rezidenţă sau 

performanţele şcolare ale beneficiarilor primari ai educaţiei”, spune Ministerul Educaţiei. 
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 PREVENIREA ŞI CORECTAREA PĂRĂSIRII TIMPURII A ŞCOLII 

Prof. Pîrvuică Daniela,  

Școala Gimnazială Carpen, Jud. Dolj 

 

Cine sunt „tinerii care părăsesc timpuriu şcoala”? 

Pentru a-i identifica pe cei care fac deja parte din categoria „tinerilor care părăsesc timpuriu 

şcoala” şi pe cei care fac potenţial parte din această categorie, este imperativ să definim părăsirea timpurie 

a şcolii. Nu există o tipologie a tinerilor care părăsesc timpuriu şcoala, şi nici un instrument standard care 

să prezică cine anume este mai susceptibil să facă acest lucru. Tinerii care părăsesc timpuriu şcoala 

constituie un grup divers; nu toţi fac acest lucru din motive negative. 

Rezultatele slabe reprezintă un indicator de prezicere a abandonului şcolar timpuriu. În primii ani 

de şcolarizare, diferenţele între rezultatele obţinute de elevi la şcoală sunt mai puţin pronunţate. Cu toate 

acestea, pe măsură ce aceste diferenţe devin tot mai semnificative în etapele ulterioare ale educaţiei, elevii 

cu dificultăţi devin în unele cazuri tot mai puţin motivaţi să rămână în cadrul şcolii. Elevii cu rezultate 

deosebite la şcoală au, dimpotrivă, tendinţa de a-şi continua parcursul educaţional indiferent de factorii sau 

circumstanţele exterioare.  

Important de reţinut este faptul că rezultatele slabe la şcoală nu pot fi analizate în mod izolat, 

deoarece sunt legate în mod inextricabil de alţi factori, precum sărăcia, abuzul şi mediul familial. Studiile 

au arătat, spre exemplu, faptul că elevii ai căror părinţi sunt slab calificaţi sau au un loc de muncă cu 

calificare redusă sunt mai susceptibili de a părăsi timpuriu şcoala. În cazurile în care unitatea familială 

asigură un mediu stabil în care copiii pot creşte, învăţa şi se pot dezvolta, probabilitatea ca elevii să-şi 

continue parcursul şcolar este mult mai mare. Invers, atunci când familiile nu-i încurajează pe tineri şi nu le 

sprijină procesul de învăţare, abandonul şcolar timpuriu devine mult mai probabil. 

Există alte elemente comune care se pot discerne în rândul tinerilor care părăsesc timpuriu şcoala, 

cum ar fi disparităţile regionale în ceea ce priveşte ratele de abandon şcolar timpuriu şi diferenţele între 

mediul rural şi cel urban. Ratele de abandon şcolar timpuriu sunt mult mai mari în rândul minorităţilor 

etnice şi al populaţiilor imigrante, în special al romilor. În plus, s-a dovedit că abandonul şcolar timpuriu 

este un fenomen ce ţine de gen, în sensul că se constată o probabilitate mult mai mică de părăsire timpurie 

a şcolii de către fete în comparaţie cu băieţii (ratele sunt de 13% şi, respectiv, 17%). 
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Consecinţele abandonului şcolar timpuriu 

Ratele ridicate ale abandonul şcolar timpuriu au puternice implicaţii sociale şi economice. 

Abandonul şcolar timpuriu are un impact negativ asupra creşterii economice, cauzând instabilitate 

economică şi socială. Prin urmare, sunt esenţiale intervenţiile ce vizează mobilizarea energiilor şi 

dezvoltarea competenţelor tinerilor pentru viitoarea dezvoltare economică şi socială a statelor membre. Se 

consideră că reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii în Europa cu doar 1% ar crea în plus aproape o 

jumătate de milion de tineri calificaţi în fiecare an.  

A fost demonstrat faptul că remuneraţiile primite în cursul carierei de către cei care părăsesc 

şcoala înainte de absolvirea ciclului de învăţământ secundar sunt considerabil mai mici decât ale celor care 

absolvă ciclul secundar. Calificările educaţionale (sau lipsa acestora) reprezintă un indicator important al 

sărăciei. Întrucât tinerii care părăsesc timpuriu şcoala au mai puţine competenţe decât cei care rămân în 

cadrul sistemului şcolar, aceştia beneficiază de mult mai puţine opţiuni în momentul intrării pe piaţa 

muncii, ajungând deseori să ocupe locuri de muncă slab remunerate şi precare, fără a avea mari posibilităţi 

de dezvoltare. Prin urmare, prevenirea abandonul şcolar timpuriu are potenţialul de a întrerupe ciclul 

sărăciei intergeneraţionale şi de a îmbunătăţi creşterea economică în general. 

Abandonul şcolar timpuriu are, de asemenea, consecinţe sociale interdependente mai imediate, 

deoarece este asociată cu o incidenţă sporită a comportamentelor antisociale, a sarcinilor în rândul 

adolescentelor şi a abuzului de droguri. Aceasta este o problemă complexă, care trebuie abordată prin 

intermediul unei serii de intervenţii şi iniţiative. Nicio măsură în sine nu va fi eficientă dacă nu este 

completată de alte măsuri. 

Nevoia unei abordări personalizate 

Pot fi mobilizaţi sau se poate apela la diverşi agenţi pentru a aborda abandonul şcolar timpuriu, 

dar este probabil ca elevii, profesorii, părinţii şi alte persoane interesate să aibă perspective diferite asupra 

acestui subiect. Intervenţiile trebuie să ţină cont de complexitatea nevoilor individuale. Mulţi tineri decid să 

părăsească învăţământul tradiţional din motive personale, cum ar fi hărţuirea în şcoli, în vreme ce alţii pot 

suferi din cauza unor probleme sociale, cum ar fi dependenţa de droguri sau lipsa de adăpost.  Este 

recomandat ca fiecare şcoală secundară să instituie un serviciu de consiliere care să le permită elevilor care 

au probleme personale să le discute şi să găsească soluţii. Şcolile nu au doar un rol educativ; ele au, de 

asemenea, datoria de a asigura grijă din partea dascălilor. Recunoaşterea acestei funcţii de sprijin poate 

reprezenta un pas esenţial în vederea abordării abandonului şcolar timpuriu. 

Reformele şcolare 

În unele cazuri, tinerii decid să se retragă din sistemul educaţional deoarece nu consideră că 

programele şcolare răspund nevoilor lor sau sunt relevante pentru viaţa lor. Fiecare elev este unic şi nu toţi 

răspund aceloraşi metode de predare. Drept urmare, este necesar să se abandoneze modurile tradiţionale de 

testare, în care perspectivele unei persoane depind de performanţa acesteia într-o singură zi, şi să încerce să 

găsească modalităţi de evaluare a elevilor în mod continuu. 

Este esenţial ca şcolile să încurajeze mobilitatea elevilor între diferitele sisteme educaţionale, precum cel 

academic, cel profesional şi aşa mai departe. Faptul de a le oferi elevilor un spectru mai larg de opţiuni în 

cadrul şcolii este important nu numai din perspectiva creşterii motivaţiei acestora de a rămâne în sistemul 

şcolar, ci şi din cea a punerii la dispoziţia lor a unei game variate de cunoştinţe şi competenţe esenţiale, 

necesare pentru găsirea mai târziu a unui loc de muncă. Raportoarea consideră că principiul „a învăţa să 

înveţi” ar trebui să fie la baza tuturor politicilor şi programelor şcolare. 

O altă recomandare adresată şcolilor este aceea de a încerca îmbunătăţirea proporţiei elevi-profesori, în 

special în ceea ce-i priveşte pe elevii cu abilităţi educaţionale mai scăzute. Clasele de dimensiuni reduse 

pentru elevii cu nevoi educaţionale speciale sau cu probleme comportamentale pot avea un impact pozitiv 
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asupra ratelor de abandon şcolar timpuriu. Aceşti elevi necesită deseori utilizarea asistenţilor didactici, care 

îşi desfăşoară activitatea împreună cu profesorii din clasă. 
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 MANAGEMENTUL COMPORTAMENTULUI ȘCOLAR 

Prof. dr. Mihaela Băsu, Liceul Teoretic Vasile Alecsandri Iași Abstract 

 

1. Introducere 

Managementul comportametului şcolar a constituit obiectul multor dezbateri psihopedagogice. 

Acest subiect revine în actualitate, pentru că şcoala se confruntă astăzi cu probleme din ce în ce mai 

dificile privind comportamentul elevilor.  

Educaţia tradiţionalistă bazată pe autoritarism şi verbalism poate duce la greşeli, căci nimeni nu 

poate trăi experienţa pentru noi. Dirigintele modern trebuie să „abolească” catedra ca barieră de 

comunicare, simbol al totalitarismului tradiţional şi să exercite pe baze diverse, prin impulsionare, 

întregul potenţial pe care copilul îl are în sine. 

Drumul către dezvoltarea unui sistem de valori nu este nici drept şi nici fără greşeli. El cere un 

proces permanent de informare şi flexibilitate construită pe fundamente solide. Cunoaşterea de sine, 

dorinţa de a asculta copilul şi mai presus de toate, o demonstraţie a respectului faţă de tradiţii vor 

ajuta mult relaţia dintre profesor şi elevi. Dacă alegerea valorilor şi principiilor este, în cazul fericit, 

democratică, în alegerea copilului, profesorul trebuie să-i ofere baza pentru aceasta, prin ideile, 

întrebările, răspunsurile şi mai ales acţiunile sale.  

Totul devine mai uşor dacă obiectivele sunt stabilite clar, dacă sunt cunoscute aşteptările 

partenerului educațional şi dacă se realizează o evaluare corectă a situaţiei.  

2. Factori psihopedagogici ce influenţează fenomenul de inadaptare școlară 

Mediul şcolar poate prezenta uneori influenţe psihopedagogice negative, care să determine 

fenomene de inadaptare şcolară la elevi. Fiecare caz de inadaptare şcolară are prin urmare, o 

„istorie” proprie, care impune o interpretare psiho-genetică, dinamică şi funcţională. 

Pentru a fi luate măsurile profilactice necesare scăderii numărului de conduite deviante în şcoală 

trebuie puse în discuţie rolul factorilor individuali (interni) şi al celor sociali (externi) în 

determinarea acestor conduite.  

lată cîteva dintre aceste posibile influenţe negative: 

Sub şi supra-aprecierea capacităţilor reale ale elevului.  
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Când exigenţele profesorului faţă de un elev mediocru, sunt superficiale şi formale, procesul de 

învăţare al respectivului elev devine formal şi mecanic. Sarcinile şcolare prea uşoare au ca efect 

scăderea energiei nervoase canalizată spre învăţare. Nu mai puţin dăunătoare, prin efectele ei, este 

şi atitudinea de supraestimarea de către profesor a posibilităţilor reale ale elevului. Dacă profesorul 

supraîncarcă intelectual elevul, apare o disproporţie între sarcinile şi cerinţele care-i sunt puse în 

faţă şi propria rezistenţă nervoasă. Acest dezacord între „cerere” şi „ofertă” îl poate determina pe 

elev să acţioneze fie prin protest şi respingere a exigenţei, fie printr-o îndeplinire formală a acesteia.  

Dezacordul dintre profesor şi elev asupra motivaţiilor conduitei şcolare 

Pot să apară dezacorduri importante între cei doi cu privire la motivele reale care explică 

reuşitele sau nereuşitele şcolare, ceea ce poate duce la respingerea măsurilor luate de profesor. 

Acest dezacord şi protestul lăuntric pot duce la apariţia sentimentului elevului că este victima unei 

nedreptăţi sau a unei neînţelegeri. Adesea, văzînd că nu este înţeles, elevul poate să se închidă în 

sine şi să refuze să dea explicaţii. Dacă asemenea cazuri se repetă, apare la elevul respectiv aşa-

numitul fenomen de „rezistenţă interioară„ în virtutea căreia elevul, deşi înţelege bine şi poate să 

facă ceea ce-i cere profesorul, se încăpăţânează să nu ducă sarcina la îndeplinire. În aceste cazuri, 

contactul dintre profesor şi elev se întrerupe, iar înţelegerea reciprocă dispare.  

Elevul leneş 

Este destul de greu de definit, într-un singur cuvânt, semnificaţia mai complexă a ceea ce vrem să 

spunem când ne referim la expresa comună de elev „leneş”. Lenea de care dă dovadă un elev în 

activitatea să poate să fie, aşa cum remarcă Alfred Binet, o lene „de ocazie" sau o lene „din 

naştere". 

Lenea „de ocazie” este tranzitorie, accidentală, fiind determinată de un eveniment neplăcut: 

descurajarea faţă de o notă proastă, un eşec la un test, indiferenţa părinţilor. 

La leneşul „din naştere” există, spune A. Binet [8], o lipsă, un defect iniţial în preocuparea pentru 

muncă. Acest elev este apatic din fire, nedecis, și se constată insensibilitatea sa faţă de stimulii 

obişnuiţi. Dacă profesorul va lega numai de dezinteresul acestuia faţă de şcoală, va apărea 

fenomenul de „rezistenţă interioară”, de pe urma căruia dialogul dintre profesor şi elev încetează, 

iar elevul își va extinde cu repeziciune resentimentele de la persoana profesorului la disciplina 

predată şi chiar asupra activităţii şcolare în general.  

Ideal ar fi să oferim copilul condiţii astfel încât să fie perfect împlinit şi realizat, dar, datorită 

factorilor externi, este un obiectiv extrem de greu de realizat.   

Conflictele individuale în cadrul clasei de elevi.  

Apariţia unor stări de tensiune între elevii clasei poate apare ca urmare a competiţiei acerbe 

dntre aceştia, sau, ca urmare a conflictului de interese dintre elevi.  

Acest fenomen poate să ducă la crearea unor subgrupuri şi fracţiuni cu caracter închis, care nu 

comunică decît în cadrul lor strîmt şi care se izolează de restul clasei, devenind „bisericuţe” sau 

„clici”, cum sunt denumite de restul clasei.  

În aceste grupuri se cultivă adesea, preocupări şi atitudini cu caracter infracţional, de genul: 

fumatul, practicarea jocurilor de noroc, consumul de alcool sau droguri, hoinărirea pe străzi, furturi, 

spargeri, tîlhării, etc.  

3. Managementul comportamentului şcolar 

Munca de profesor poate fi uneori dificilă. Profesorii trebuie să coordoneze eficient clasele de 

elevi, iar unii dintre aceştia pot fi greu, sau foarte greu de stăpânit, pot prezenta tulburări emoţionale 

sau comportamentale, astfel încât clasa se poate transforma într-un „câmp de luptă”.  
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Din păcate nu există o soluţie miraculoasă care să-i garanteze profesorului că poate reuşi să 

schimbe peste noapte calitatea relaţiilor pe care le-a stabilit cu clasa de elevi, reducând în mod 

spectaculos incidenţa comportamentelor perturbatoare, modificând eficienţa învăţării şi predării în 

clasă. 

Există, însă, o serie de aspecte ale managementului comportamentului care îi permit exersarea de 

noi deprinderi cognitive şi comportamentale, dezvoltându-şi abilităţile didactice. Cele mai 

importante aspecte ale managementului comportamentului sunt: 

3.1. Dezvoltarea unor credinţe realiste 

 Comportamentul elevilor nu poate fi controlat în mod direct. Profesorul poate controla câţiva 

elevi, dar nu pe toţi. Ce se poate controla în schimb este răspunsul emoţional la comportamentul 

elevilor. Controlându-şi propriul comportament, profesorul poate influenţa comportamentul elevilor 

(răspunzând unui copil cu calm, într-o manieră raţională, este puţin probabil să apară o 

confruntare). 

Profesorii eficienţi au în vedere atunci când predau nu numai programa şcolară, ci şi deprinderi 

sociale şi emoţionale.  

Deşi nu pot controla în mod direct comportamentul elevilor, în schimb îl pot influenţa prin: 

construirea de relaţii pozitive; prezentarea clară a ordinii de zi; fixarea şi menţinerea unor aşteptări 

ridicate și consecvenţă. 

Când influenţa eşuează ocazional, profesorii pot controla alegerile pe care elevii le fac, prin 

formularea clară a consecinţelor. Dezvoltarea unor credinţe realiste faţă de elevi permite 

profesorului promovarea unui comportament pozitiv în clasă. 

3.2.Abordarea pozitivă a comportamentului. 

Abordarea pozitivă înseamnă: afirmaţii, reguli şi îndemnuri pozitive, în dauna celor negative; 

folosirea constantă a laudelor şi recompenselor (recunoaşterea progresului, încurajarea, sunt 

recompense); stimularea exersării deprinderilor sociale de care au nevoie elevii pentru a avea 

succes; redirecţionarea elevilor spre succes în detrimentul sublinierii greşelilor. 

Dacă profesorul este constant în încercările de a avea o relaţie constructivă cu elevii, va remarca 

o schimbare majoră de comportament: elevii se vor încadra în planul comportamental normal, 

scăzând semnificativ frecvenţa comportamentelor neadecvate. 

Din perspectiva educaţiei pozitive, afirmarea unei voinţe puternice este baza formării, încrederii, 

cooperării şi a sentimentelor de compasiune la elevi. 

 

Abordarea pozitivă Abordare negativă 

Te rog să fii atent şi să mă asculţi! 

Mulţumesc. 

Vreau să ridice mâna sus cine doreşte 

să răspundă. Mulţumesc. 

Te rog să-mi aduci caietul. 

Mulţumesc. 

Taci şi fii atent! 

De câte ori v-am spus să ridicaţi mâna 

dacă vreţi să răspundeţi? 

Adu-mi odată caietul, ce-i cu tine, eşti 

surd? 

 

 Utilizarea frecventă a cuvântului „mulţumesc” poate fi pretenţioasă sau exagerată, dar: 

promovează bunele maniere în clasă, acolo unde profesorul este cel mai important model; nu 

impune comportamentul, dar arată într-un mod ferm şi politicos ce se aşteaptă de la elev; induce cu 

o mai mare probabilitate comportamentul dorit.  
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Fiind exprimat după fiecare solicitare, cresc şansele de a se adopta acest comportament prin 

crearea unei presiuni asupra elevului care este apreciat pozitiv, în avans, pentru comportamentul ce 

se aşteaptă a fi adoptat. 

4. Tehnici de promovare a comportamentului dorit. 

Principiile ce permit profesorului controlarea răspunsul emoţional faţă de elev, urmărind 

preîntâmpinarea şi reducerea comportamentelor inadecvate sunt:  

1. Promovarea comportamentului adecvat 

 Aplicarea de recompensele, sancţiunile şi consecinţele în mod consecvent. 

 Realizarea unui echilibru între sancţiuni şi recompense. 

 Oferirea de alternative elevului pentru a-l învăţa să-şi asume responsabilitatea pentru 

acţiunile sale.  

 Oferirea de alternative la confruntare. 

2. Separarea comportamentulului de copil 

 Comportamentul este inacceptabil, nu elevul. Catalogând elevul ca „rău” se poate întâmpla 

ca el să devină rău. 

 Încurajat, elevul poate învăţa să-şi îmbunătăţească comportamentul. 

 Comportamentul adecvat, totuşi, ar trebui întotdeauna asociat cu persoana.  

3. Oferirea alternativelor de comportament 

 Greşelile pot fi privite ca o parte a procesului de învăţare. 

 Promovarea alternativelor de comportament presupune:  

a) oferirea posibilităţii ca elevii să facă alegeri privind comportamentul lor; 

b) stimularea alegerilor potrivite; 

c) aplicarea consecinţele alegerii lor. 

 Transmiterea mesajului că elevul este responsabil pentru alegerea făcută, prin oferirea unei 

arii limitate de alegeri şi prezentarea consecinţelor, evitându-se astfel un conflict direct, 

oferind astfel elevului şansa de a adopta un comportament adecvat. 

4. Implicarea activă în construirea unei relaţii pozitive cu elevul pentru sporirea încrederii 

reciproce 

Unor elevi (mai ales adolescenţilor) le este greu să se relaţioneze cu adulţii sau să aibă 

încredere în aceştia. Relaţiile pozitive profesor-elev sunt de o importanţă centrală în educaţie şi 

managementul comportamentului. Stabilirea şi reîntărirea limitelor, păstrându-ţi promisiunile, fiind 

consecvent în aşteptări sunt modalităţi prin care poate fi dezvoltată o relaţie puternică cu elevii. 

 O relaţie bună implică contacte pozitive (prin semne non-verbale pozitive sau verbale). 

 Oamenii realizează mult mai multe lucruri atunci când au încredere în sine şi în cei de 

lângă ei. 

5. Modelarea comportamentului aşteptat de la elev 

 Profesorul este un model pentru elevi. 

 Rezolvarea cu calm a conflictelor este unul dintre cele mai importante modele de 

comportament. 

 Calmul, predictibilitatea şi siguranţa sunt abilităţi cheie care trebuie modelate. 

6. Profesorul trebuie să fie ferm atunci când are de luat o decizie 

 Atunci când profesorul oferă alternative de comportament elevilor, nu trebuie făcute 

excepţii de la consecinţele stabilite, fie pozitive, fie negative. 
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 Acordarea unei recompense pentru un comportament adecvat arată că profesorului îi pasă 

şi că îşi va respecta cuvântul dat. 

 Aplicând o consecinţă negativă, profesorul va adopta o atitudine pozitivă în ce priveşte 

comportamentul viitor. 

7. Atunci când relaţia cu elevul se deteriorează, profesorui are datoria morală de a depune efort 

pentru remedierea şi restabilirea relaţiei 

 Un elev sancţionat poate fi stresat sau reticent. 

 Prin acordarea unei şanse de remediere a comportamentului, elevul va răspunde de cele 

mai multe ori pozitiv, astfel încât relaţia cu profesorul va rămâne una pozitivă. 

5. Profilaxia conduitei greşite a elevilor 

Se ştie că o principală cale de prevenire a riscurilor de eşec adaptativ este alegerea unor sarcini 

sau profesiuni în acord cu interesele şi aptitudinile proprii reale. Dar, pentru a-l ajuta pe elev să facă 

alegeri sau opţiuni adecvate, trebuie să se intensifice în şcoli activităţile de elaborare a unor metode 

şi procedee diagnostice şi formative, prin care elevul îşi va dezvolta atît capacităţi de 

autocunoaştere şi autoevaluare obiective, cît şi abilităţi de învăţare şi de prelucrare creativă a 

informaţiilor acumulate.  

Munca de prevenire presupune cunoaşterea şi eliminarea cauzelor şi a condiţiilor care generează 

tulburările de comportament, la nivel microsocial (familie, şcoală, grup de prieteni), dar şi la nivel 

macrosocial.  

Şcoala poate juca un rol important în prevenirea violenţei şcolare, şi asta nu numai în condiţiile 

în care sursele violenţelor sunt în mediul şcolar, ci şi în situaţia în care sursele se află în exteriorul 

şcolii. 

     Unii autori (Doudin, Erkohen-Marküs) [6] vorbesc de trei tipuri de prevenţie pe care le poate 

desfăşura şcoala şi care se completează reciproc: 

 O prevenţie primară (se poate realiza de către fiecare profesor şi se referă la dezvoltarea unei 

atitudini pozitive asupra fiecărei elev, exprimarea încrederii în capacitatea lui de a reuşi, de a-şi 

valoriza potenţialul de care dispune); 

  O prevenţie secundară (prin care profesorul, observând atent fiecare elev, poate identifica 

efectele unor violenţe la care elevul a fost supus în afara mediului şcolar şi semnala cazul 

acestor elevi psihopedagogilor şcolari); 

  O prevenţie terţiară (ce are în vedere sprijinul direct acordat elevilor care manifestă 

comportamente violente). 

Elevul îşi are propriul său sistem de preferinţe şi de referinţe care, întocmai unei prisme, va 

selecta şi aprecia într-un anumit fel influenţele venite din exterior. Aşa se explică, de altfel, marea 

diversitate a răspunsurilor umane la una şi aceeaşi situaţie de viaţă.  

Perioada cu frecvenţa maximă de izbucnire a conduitelor dezadaptate este pubertatea, stadiu 

psihologic contradictoriu, în care coexistă trăsături psihologice specifice copilăriei (atitudini 

puerile), cu cele caracteristice adolescenţei (capacităţi sporite de abstractizare şi anticipare).  

Necesitatea dialogului în activitatea educativă cu adolescenţii este o problemă care ocupă un loc 

larg în literatura psihopedagogică şi sociologică. Numeroşi sunt specialiştii care subliniază că este 

necesar să se evite atitudinile intempestive, indiscreţia, autoritarismul - cât şi familiaritatea excesivă 

-, înlocuind toatea acestea cu dialogul bazat pe încredere. 

Acestea trebuie să fie caracterizate prin sinceritate, sprit inovator, dialog real, fără evitarea 

problemelor, fie ele chiar şi dificile. Experienţele şi cercetările arată că elevii nu numai că nu evită 
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dialogul, ci îl şi caută, îl doresc. Majoritatea elevilor se consideră în ansamblu satisfăcuţi de ajutorul 

primit din partea adulţilor în rezolvarea problemelor puse de viaţă.  

Cu puţin ajutor copilul înţelege drepturile şi îndatoririle ce îi revin şi nu mai este înclinat să 

creadă că i se cuvine totul, fără a se gândi la ceilalţi. Elevul care este ajutat să îşi formeze 

capacitatea de transpunere în situaţia altuia, de a înţelege trăirile, motivaţiile semenilor, de a renunţa 

la pornirile de moment în favoarea altora mai juste, mai raţionale, îşi formează conduite cu caracter 

de integrare socială. 

Reuşita integrării şi adaptării copilului la exigenţele societăţii depinde atât de capacitatea copilului 

de a dovedi o corectă înţelegere, de apreciere a propriilor dorinţe, cât şi de atitudinea sa faţă de 

viaţă, de orientare, nu numai după dorinţele imediate cât şi după realităţi. 

Familia şi şcoala trebuie să ajute la instaurarea acestor factori de ordin subiectiv. 

Profesorul diriginte nu este, desigur, singurul educator şi unicul responsabil de formarea  într-un 

spirit  sănătos al elevului la şcoală.  

În mod obiectiv, lucrul acesta nu este posibil, pentru că în cea mai mare parte a timpului elevii se 

află fie sub influienţa părinţilor, fie sub influenţa celorlalţi profesori în cadrul orelor din curriculum.  

În condiţiile în care situaţiile de violenţă şcolară nu pot fi rezolvate în mod direct prin intervenţia 

profesorului, se impune lucrul în echipe psihopedagogice, care să includă mai multe persoane 

(profesorul diriginte, profesori ai clasei, părinţi, medicul şcolar, psihologi şi pedagogi), capabile să 

analizeze datele problemei (forme de violenţă, cauzele acestora) şi să găsească soluţii.  

La nivelul clasei eficiente sunt: 

 Elaborarea unui regulament al clasei, în care elevii sunt cei care negociază regulile şi stabilesc 

sancţiunile în cazul în care nu sunt respectate. Se vor stabili reguli simple care trebuie 

respectate şi care pot fi schimbate la nevoie.  

 Iniţierea de activităţi care să vizeze dezvoltarea competenţelor personale şi sociale ale elevilor. 

Elevii trebuie învăţaţi ce presupune convieţuirea în societate: a se înţelege reciproc, a asculta, 

a exprima problemele în cuvinte, a lua decizii colective, a întârzia acţiunea atunci când sunt 

sub influenţa stărilor tensionate, a respecta legea. Elevii pot fi responsabilizaţi prin 

încredinţarea diferitelor sarcini, prin constituirea unui consiliu al clasei.  

La nivelul şcolii, activitatea profesorilor va trebui perfecţionată prin absolvirea unor cursuri de 

psihologia copilului, sociologia familiei, sociologia moralei, metode şi tehnici de intervenţie 

psihologică (pentru cazuri mai deosebite).  

Ceea ce trebuie să se sublinieze întotdeauna atunci cînd se pune problema preîntîmpinării (sau a 

combaterii devierilor comportamentale) este faptul că elevul nu este un primitor pasiv al cerinţelor 

sau al constrângerilor venite din exterior, cărora el trebuie doar să li se supună.  

 Organizarea unor stagii de formare (în cadrul formării continue), axate pe prevenirea actelor 

de violenţă. În absenţa acestor stagii, chiar şi la nivelul şcolii se pot înfiinţa grupuri de 

dezbateri (cu o frecvenţă lunară) la care să participe profesorii şcolii şi eventual un 

consultant extern (psihopedagog, jurist, poliţist), în care să se pună în discuţie dificultăţile 

muncii de formare a tinerei generaţii. Situaţiile-problemă expuse de unul sau mai mulţi 

protagonişti sunt încredinţate grupului şi dezbătute în cadrul acestuia.  

 Includerea în cadrul programelor şcolare a unor teme speciale care să vizeze dezvoltarea 

competenţelor sociale, formarea comportamentelor prosociale, dezvoltarea personală, 

modalităţi de soluţionare negociată a conflictelor.  

 Depistarea, mediatizarea şi dezbaterea actelor de violenţă şcolară. Implicarea elevilor în 

prevenţia actelor de violenţă.  
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 Elaborarea unui cod de comportament şi disciplină în şcoală.  

 Stabilirea unei colaborări mai strânse cu familia prin implicarea acesteia în cadrul diferitelor 

activităţi extraşcolare.  

 Înfiinţarea, în cadrul şcolii, a unui centru de consultanţă cu părinţii.  

 Organizarea unei asistenţe şi a unei protecţii adecvate pentru victime prin colaborarea cu 

psihologul şcolar, medicul şcolii şi cu centrele de asistenţă psihopedagogică.  

 Structurarea unor parteneriate (şcoală, poliţie, justiţie, comunitate).  

 Implementarea proiectelor de tip „Şcoala părinţilor”, „Să exmatriculăm violenţa”, „Să 

spunem NU consumului de alcool, tutun, droguri”, „Singur acasă”, etc. 

  Implicarea elevilor în concursuri şi proiecte pe teme de educaţie împotriva violenţei, 

respectarea alterității, toleranței, etc 

În momentul de faţă, la nivelul multor şcoli sunt asimilate multe dintre propunerile de prevenire 

şi eradicare a violenţei şcolare, iar Ministerul Educaţiei Naționale, în parteneriat cu alte instituţii dă 

posibilitate şcolilor de a se implica în campanii de profilaxie şi eradicare a violenţei şcolare. 

6. Concluzii 

Orice comportament şi orice gândire sunt caracteristice distincte ale fiecărui elev şi sunt unice 

pentru acesta. Termenii de “comportament” şi „gândire” constituie o etichetă pentru a desemna tot 

ceea ce poate un individ să facă, şi sunt moduri de adaptare şi desfăşurare provocate de situaţia 

ambientală în care se află, şi care alcătuiesc personalitatea elevului. 

Putem spune că toţi elevii au probleme şi încercări prin care trebuie să treacă, iar fiecare copil are 

destinul lui personal. Datoria adulţilor, părinți sau profesori, este să-i ajute să le înfrunte şi să le ţină 

piept cu succes.  

Elevii au calităţile şi problemele lor proprii şi profesorul nu poate face nimic pentru a-i face altceva 

decât ceea ce sunt.  

În procesul educaţional, profesorul, şi mai ales profesorul-diriginte, trebuie să identifice mai multe 

variante de rezolvare a problemelor, să caute şi să stimuleze elevii în căutarea soluţiilor, să 

înlocuiască metodele autoritariste, de control,  bazat pe supunere, cu cele stimulativ - participative, 

bazate pe implicarea, angajarea, motivarea şi automotivarea subiecţilor educaţionali. 

Managementul educaţional, implicit al clasei de elevi parcurge etape similare cu managementul 

economic, social, psihologic, psihosocial. Conducerea individuală, a unui singur lider este treptat 

înlocuită cu managementul colectiv, la nivelul clasei de elevi.  

Un profesor modern trebuie să aibă seninătatea de a accepta ceea ce nu poate fi schimbat în 

comportamentul elevilor, curajul de a schimba ceea ce poate fi schimbat şi înţelepciunea de a 

distinge între cele două. [2] 
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“ Oricine face greșeli; cei mai mulți oameni folosesc greșelile ca să  

distrugă; câțiva le folosesc pentru a evolua. Aceștia sunt înțelepții” 

 

     A CORECTA ÎN PUBLIC 

     A corecta pe cineva în public este primul păcat capital al educației. Un educator n-ar trebui să 

expună niciodată în fața celorlalți defectul unei persoane, oricât de mare ar fi acesta. Expunerea 

publică generează umilință și traume complexe, greu de depășit.Un educator trebuie să scoată în 

evidență mai mult persoana care greșește, decât greșeala însăși. 

     Era o adolescentă de doisprezece ani, isteață, inteligentă, sociabilă, dar puțin obeză. Aparent, nu 

avea nici o problemă legată de obezitatea ei. Era o elevă bună, activă și respectată printre colegi. 

     Într-o zi, viața ei a suferit o mare schimbare. 

    A primit o notă proastă la o lucrare. A căutat-o pe profesoară și a cerut explicații asupra notei. 

Profesoara, care era nervoasă din alte motive, i-a dat o lovitură dureroasă, care i-a schimbat viața 

pentru totdeauna, numind-o ”proastă grasă”, în fața colegilor. 

    Colegii au râs de tânăra respectivă. Ea s-a simțit umilită și a plâns. A trăit o experiență cu un grad 

înalt de tensiune, care s-a înregistrat cu regim privilegiat, în centrul memoriei, în memoria de uz 

continuu. 

     Dacă privim memoria ca pe un oraș mare, trauma originală provocată de umilire, a fost ca o 

cocioabă construită într-un cartier frumos. Tânăra a continuat să acceseze arhiva care conținea 

această traumă, ceea ce a produs mii de gânduri și reacții emoționale cu conținut negativ, care au 

fost înregistrate din nou, amplificând strucura traumei. În acest mod, o traumă stocată în memorie  

 

poate să contamineze o întregă arhivă. 

      Prin urmare, nu trauma originală devine marea problema a sănătații psihice, așa cum credea 

Freud, ci continua ei realimentare. Adolescenta corela fiecare gest ostil al celorlalți cu trauma ei. Cu 

trecerea timpului, ea a produs mii de “cocioabe”. Acolo unde era un cartier frumos, în subconștient 

s-a creat un peisaj dezolant. 

http://www.ismb.edu.ro/
http://www.ismb.edu.ro/Subpagini/Proiecte/educatia%20părinţilor.pdf
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     Adolescenții trebuie să se simtă frumoși, chiar dacă sunt obezi, au un defect fizic sau dacă, într-o 

formă sau alta, corpul lor nu se încadrează în tiparele de frumusețe oferite de mass-media. 

Frumusețea se află în ochii celui care privește. 

     Dar, din nefericire, mass-media îi induce pe tineri în eroare, inoculând în subconștientul lor o 

anumită definiție a frumuseții. Fiecare imagine a modelelor pe coperțile revistelor și din anunțurile 

publicitare ale televiziunilor se înregistrează în memorie, creând o matrice care îi discrimineză pe 

cei ce nu se încadrează în șablon. Acest proces îi limitează pe tineri, chiar și pe cei mai puțin 

influențabili. 

      Când se află în fața oglinzii, ce observă? Calitațile, sau defectele? De cele mai multe ori, 

defectele. 

      Mass-media, în aparență atât de inofensive, produc printre tineri discriminări greu de imaginat. 

Aș vrea să nu uitați că, prin intermediul acestui proces, o respingere se transformă într-un monstru, 

un educator tensionat devine un călău, un ascensor devine o cutie fără aer, o jignire publică 

paralizează inteligența și generează teama de a-și expune ideile. 

     Adolescenta din relatarea noastră a început să-și blocheze în mod gradat memoria, printr-o lipsă 

de respect de sine și printr-un sentiment de incapacitate. A încetat să mai obțină note bune.  

    A cristalizat o minciună: ca nu era inteligentă. A avut mai multe crize depresive. A pierdut 

bucuria de a trăi și la 18 ani a încercat să se sinucidă. 

    Din fericire, nu a murit. A făcut tratament și a depășit trauma. Acea tânără nu voia să ucidă viața.  

    În fond, ca toți cei deprimați, era însetată și flămândă de viață. Ceea ce dorea, era să-și distrugă 

durerea cumplită, disperarea, sentimentul de inferioritate. 

    A atrage atenția, sau a scoate în evidență în public, o greșeală sau un defect al tinerilor și adulților 

poate genera o traumă de neuitat, care le va controla toata viața. Chiar dacă tinerii ne decepționează 

ei nu trebuie umiliți. 

    Chiar dacă merită o pedeapsă serioasă, cautați să-i chemați și să-i mustrați în particular. Dar, în 

principal stimulații pe tineri să reflecteze. Cel care stimulează gândirea, este un artizan al 

înțelepciunii. 

    A FI NERĂBDĂTOR ȘI A RENUNȚA SĂ MAI FACI EDUCAȚIE 

    Este vorba despre un elev foarte agresiv și neliniștit, care în mod frecvent tulbura clasa și provoca 

dezordine. Era insolent și-i insulta pe toți. Repeta deseori aceleasi greșeli. Părea incorigibil. 

Profesorii nu-l suportau. Au hotărât să-l elimine. Înainte de eliminare, a intrat în scenă un profesor 

care s-a hotărât să investească în acest elev. Toți considerau că era pierdere de timp. Chiar neavând 

sprijinul colegilor, el a început să stea de vorbă cu tânărul în pauze. La început era doar un 

monolog, doar profesorul vorbea. Încet-încet el a început să-l implice pe elev în conversație, să 

glumească și  să-l invite la o înghețată. Profesorul și elevul au construit o punte între lumile lor. Ați 

construit vreodată o punte ca aceasta, cu persoanele dificile? Profesorul a descoperit că tatăl 

elevului era alcoolic și-l bătea, și pe el si pe mama lui. 

    A înțeles că tânărul, aparent insensibil, de fapt plânsese mult, iar acum  lacrimile i se uscaseră. A 

înțeles că agresivitatea lui era o reacție disperată  a cuiva care cerea ajutor, dar nimeni nu reușea să-i  

descifreze limbajul. Strigătele lui erau tăcute. Era foarte ușor să-l judeci.   

    Suferința mamei și violența tatălui produseseră zone de conflict în memoria băiatului. 

Agresivitatea lui era un ecou al agresivității pe care o primea acasă. El nu era un agresor-era o 

victimă. Lumea lui emoțională nu avea culori. Nu i s-a dat dreptul să se joace, să zâmbească și să 

privească viața cu încredere. Acum era pe punctul de a pierde dreptul de a învăța, de a avea unica 

șansă de a deveni un om deosebit. Era pe punctul de a fi eliminat. 
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    Luând cunoștință de situație, profesorul a început să și-l apropie. Tânărul a simțit că cineva ține la 

el, îl sprijină și-l prețuiește. Profesorul a început să-i educe emoția. El și-a dat seama, chiar din 

primele zile, că în spatele fiecărui elev nesociabil, a fiecărui tânăr agresiv, se află un copil care are 

nevoie de afecțiune. 

    Peste câteva săptămâni, toți au fost uimiți de schimbarea lui. Băiatul revoltat a început să-i 

respecte pe ceilalți. Tânărul agresiv a început să fie afectuos. A crescut și a devenit un adult 

extraordinar. Și totul s-a întâmplat pentru ca cineva nu a renunțat la el. 

    Toți vor să educe tineri docili, dar cei care ne fac să ne simțim frustrați sunt aceia care ne testeaza 

calitatea de educatori. Copiii voștri insuportabili sunt cei care vă testează calitatea umană. 

    Părinții inteligenți și profesorii fascinanți nu renunță la tineri, chiar daca aceștia îi decepționează 

și nu le oferă o compensație imediată. Secretul lor este răbdarea, obiectivul lor este educarea 

afectivitații. Mi-ar plăcea să cred că tinerii care azi ne decepționează, ar putea fi cei care vă vor 

dărui multă bucurie în viitor. Este suficient să investim în ei. 

    A DISTRUGE SPERANȚA ȘI VISELE 

    Cel mai mare păcat capital pe care-l pot comite educatorii este acela de a distruge speranța și 

visele tinerilor. Fără speranța nu există drum, fără vise nu există motivație pentru a înainta. Lumea 

se poate prăbuși peste cineva, acel cineva poate să fi pierdut totul în viață – dar dacă are speranță și 

vise, are strălucire în ochi și bucurie în suflet. 

   Era un anumit tată foarte nerăbdător. Avea o cultură academică înaltă. În universitate, toți îl 

respectau. Afișa seninătate, elocvență și perspicacitate în deciziile care nu implicau emoția. Cu toate 

acestea, când era contrazis, își bloca memoria și recționa agresiv. Asta se întampla, în principal, 

când ajungea acasă. În departamentul său era sobru, dar acasă era un om insuportabil. 

    Nu avea răbdare cu copiii săi. Nu tolera nici cea mai mică deziluzie. Când a aflat că unul dintre ei 

începuse să consume droguri, reacțiile lui, care deja erau negative, au început să devina agresive. În 

loc să-l îmbrățișeze, să-l ajute și să-l încurajeze, a început să distrugă speranța fiului său. Spunea: 

“Nu vei face nimic în viață”, “Vei fi un ratat”.  

    Comportamentul tatălui îl deprima și mai mult pe fiu și-l purta și mai mult spre refugiul în 

droguri. Din nefericire nu s-a oprit aici. Pe lângă faptul ca i-a distrus speranța băiatului, i-a blocat și 

visele și capacitatea de a avea zile fericite. Spunea: ”Nu mai ai nicio șansă”, “Îmi aduci numai 

necazuri”. 

    Unele persoane care-l cunoșteau mai bine pe tată erau de părere că avea dublă personalitate.  

    Dar din punct de vedere științific nu există dublă personalitate. Ceea ce există sunt doua câmpuri 

distincte de lectură a memoriei-citite în împrejurări distincte, iar rezultatul înseamnă gânduri și 

reacții diferite.  

    Mulți oameni sunt mielușei cu cei din afară și lei cu membrii familiei. Cum se explică acest 

paradox ? 

    Față de cei din afară se înfrânează și nu deschid anumite “mlaștini” ale memoriei, adică arhivele 

care conțin zone de conflicte.  

    Cu cei mai intimi aceștia își pierd controlul și își deschid “peșterile” subconștientului. În acest 

moment ies la suprafață furia, nesăbuința și critica obsesivă. Acest mecanism este prezent la toți 

oamenii, în mai mică sau mai mare măsură, chiar și la cel mai ințelepți.  

    Toți avem tendința de a-i răni pe cei pe care-i iubim cel mai mult. Dar nu putem fi de acord cu 

așa ceva. Dacă acceptăm riscăm să distrugem speranțele și visele celor dragi nouă.  

    Tinerii care-și pierd speranța au greutăți mari în a-și depăși conflictele. Cei care-și pierd visele 

vor fi mohorâți, nu vor străluci, vor gravita mereu în jurul nefericirii lor emoționale și a eșecurilor. 
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A crede că după cea mai agitată noapte urmează cel mai minunat răsărit este esențial pentru 

sănătatea mentală a omului. Nu contează dimensiunea obstacolelor ci dimensiunea motivației 

noastre de a le depași. 
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În sistemul educaţional libertatea individuală este greşit înţeleasă atât de către elevi cât şi de 

către profesori şi părinţi şi nu a avut ca efect micşorarea gradului de violenţă în şcoală, ci 

dimpotrivă pe fondul acestei libertăţi greşit înţeleasă şi exprimată, şcoala poate reprezenta o sursă a 

unor forme de violenţă. 

Dacă anterior violenţa şcolară nu se manifesta decât ocazional, între elevi sau dinspre cadrul 

didactic spre elev, acum remarcăm o violenţă sporită de la an la an atât între elevi cât nu rareori 

dinspre elevi spre cadrele didactice. 

Pentru a putea preîntâmpina şi dezarma un comportament violent în şcoală trebuie mai întâi 

să clarificăm şi să înţelegem conceptul de violenţă, să aflăm cauzele acesteia şi în final să fie 

concepute măsurile de combatere şi de prevenire. 

Spre deosebire de agresivitate - care reprezintă potenţialitatea ce permite dirijarea acţiunii şi 

tine de gândire şi analiza fiind intrinsecă, violenţa este acţiunea în sine, dezorganizarea brutală a 

personalităţii sau colectivităţii şi afectează atât individul cât şi mediul în care acesta se manifestă. 

Violenţa nu este ereditară, dar este contagioasă…. 

Astfel,  întâlnim mai multe tipuri de violenţă în mediul şcolar: 

• Violenţa fizică, concretizată prin lovirea persoanelor, vătămarea fizică a acestora, deposedarea 

prin forţă de bunuri, etc; 

• Violenţa economică (materială) ce se răsfrânge asupra obiectelor din jur, asupra mobilierului 

şcolar, şi a bunurilor altor persoane; 

• Violenţa psihică, care are ca efect formarea complexelor de inferioritate la persoana agresată, şi se 

manifestă prin verbalizare, atitudini de respingere, izolare; 

Printre cauzele care determină comportamentul violent în rândul şcolarilor (multiple şi greu 

de combătut) putem argumenta următoarele: 

• Încă de la vârsta preşcolară unii copii sunt martori ai violenţei domestice (fizice, psihice) şi fiind 

la vârsta la care îşi aleg şi imită modelul de comportament, copilul îşi va însuşi inconştient actele de 

violenţă ale adulţilor, le va reproduce în interacţiunea cu gradiniţa, grupul de prieteni sau şcoala, 

fiind convins că aceste atitudini sunt corecte şi fireşti; 

• Deseori, din dorinţa de a fi populari, de a avea ceea ce familia nu le oferă sau pur şi simplu de a se 

răzbuna pe colegii cu performanţe în diverse domenii, elevii apeleazăa la teroare, deoarece nu 

cunosc pedepsele legale la care pot fi supuşi. Tot în ciclul primar se formează/dezvoltă dorinţa 

copilulului de a se evidenţia; nereuşind performanţe la învăţătura, elevul va încerca să devină lider 

prin orice alte metode, apelând sau instigând la violenţă; 
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• Provenind din medii sociale diferite, în clasele primare şcolarii vor avea tendinţa de a-i exclude pe 

cei minoritari, cauzând astfel forme de violenţă; 

• Un alt factor de risc în devierea comportamentului copilului spre violenţă îl constiutuie Mass-

Media, prin prezentarea realităţii ca pe un fapt banal, indiferent de gravitatea faptelor expuse şi mai 

ales fără a accentua consecinţele acestor violenţe asupra celor ce le-au provocat. Mass-Media 

expune acte de violenţă (atât în programele pentru copii cât şi în filme sau ştiri) în mare parte fără 

să stigmatizeze aceste acte, fără a sublinia caracterul imoral al agresiunilor. 

• O mare parte din vină o are aici şi familia, care permite contactul copilului cu televizorul, 

neexplicându-i ceea ce este etic şi ceea ce constituie o abatere gravă de la normele sociale şi civice. 

Neimplicarea familiei în dezvoltarea capacităţii de a discerne moralul de imoral, legalul de ilegal, 

are ca urmare însuşirea de către copil a unor comportamente inadecvate vârstei şi deseori negative. 

La rândul sau, ajuns adult copilul va repeta greşeala parinţilor. 

• În apariţia fenomenului violenţei şcolare nu sunt de neglijat managementul defectuos al clasei, 

deficienţele de comunicare între cadrele didactice şi elevi, neadaptarea practicilor educaţionale la o 

populaţie şcolară în continuă schimbare. 

Aflat în colectivitate, elevul îşi va organiza jocul şi activitatea având ca suport violenţa 

văzută şi va fi influenţat de aceasta. 

Aceste comportamente se vor manifesta în societate cu predilecţie în şcoală, deoarece 

colectivul este mai numeros (spre deosebire de grupul de joacă), vârstele sunt relativ apropiate şi 

apare dorinţa copilului de a deveni (ca în familie) centrul atenţiei. 

Sub eticheta violenţei şcolare se află o diversitate de forme de conduită: confruntarea 

verbală, poreclirea, tachinarea, ironizarea, imitarea în scop denigrator, refuzul de a colabora şi de a 

cere ajutor, bruscarea, lovirea cu diverse obiecte, pălmuirea, împingerea, vătămarea corporală. 

Prevenire şi combatere: 

• Cadrele didactice trebuie să observe comportamentul elevilor pentru a putea preveni manifestările 

violente ale acestora prin discuţii atât cu elevii în cauză cât şi cu familiile lor. Doar o bună 

colaborare a familiei cu personalul didactic va reusi prevenirea /stoparea/îndreptarea unor deviaţii 

comportamentale, deoarece cadrul legal nu permite şcolii luarea unor măsuri extreme care să 

determine din partea elevului respectarea drepturilor celor din jur. Şcolii îi revine sarcina de a corija 

abaterile, de a defini clar diferenţa dintre moral şi imoral, deoarece copilul se va manifesta în 

mediul şcolar influenţat de imaginile vizualizate. 

• Rolul învăţătorului este acela de a omogeniza colectivul, de a-i determina să-şi respecte colegii şi 

cadrele didactice. Acest lucru se poate realiza prin dezbateri colective, prin intermediul 

povestioarelor, prin acordarea de sarcini pe echipe. Şcolarii trebuie învăţati ce înseamnă a trăi în 

societate: a te înţelege reciproc, a asculta opiniile celor din jur, a exprima problemele în cuvinte, nu 

în fapte, a lua decizii colective, şi a te supune deciziei majorităţii, a-şi controla pornirile violente. 

• La nivelul clasei este indicată elaborarea unui regulament intern. Elevii sunt cei ce negociază 

regulile, şi stabilesc sancţiunile în cazul abaterilor. Trebuie stabilite reguli simple ce pot fi lesne 

înţelese şi respectate. 

• În condiţiile în care situaţiile de violentă şcolară nu pot fi rezolvate în mod direct prin acţiunea 

efectivă şi imediată a cadrului didactic se impune formarea unei echipe (în cadrul căreia să fie 

incluse atât cadrele didactice cât şi psihologul şcolii, medicul, reprezentanţi ai poliţiei, pompierilor, 

primăriei). 

Această echipă ar putea preveni şi combate acte de violenţă prin prezentarea faptelor şi 

explicarea urmărilor acestora. 
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• O altă metodă de prevenire şi combatere a violenţei este elaborarea R.O.I., aducerea acestuia la 

cunostinţa atât elevilor cât şi părinţilor şi respectarea sa strictă. La înscrierea copilului în şcoală, 

părintele trebuie să semneze că este în acord deplin cu regulile şcolii, reguli ce pot stabili de la 

scăderea notei la purtare până la exmatricularea definitivă a elevului, în cazul constatării unor fapte 

de violenţă ce ar periclita siguranţa celorlalţi. 

• La nivelul şcolii se pot înfiinţa grupuri de dezbateri în care să se pună în discuţie dificultăţile 

muncii de formare a comportamentului prosocial al elevilor. Situaţiile problemei expuse, de unul 

sau mai multi profesori să fie dezbătute în cadrul grupului. 

• Înfiinţarea în cadrul şcolii a unui centru de consultanţă cu parinţii şi elevii unde să se poată 

depista, mediatiza, şi dezbate acte de violenţă şcolară. 

• Ca masură de constatare a gradului de violenţă în şcoală este indicată supravegherea elevilor cu 

ajutorul sistemelor video. Astfel, se pot monitoriza accesul în incinta şcolii, comportamentul 

copiilor în pauze, perturbarea activităţilor cadrelor didactice de către alte persoane. Dacă, din punct 

de vedere psihic, prezenţa camerelor video în incinta şcolii descurajează manifestările violente 

prevenind astfel încălcarea regulamentului de ordine interioară, din punct de vedere practic 

înregistrările oferă dovezi incontestabile ale faptelor comise şi ajută la luarea unor măsuri imediate, 

nepermiţând agravarea conflictelor. 

• Pentru a evita evoluţia şi perpetuarea violenţei în mediul şcolar, este necesar ca M.E.C să aibă o 

bună colaborare cu Mass-Media (C.N.A) şi să semnaleze parinţilor impactul pe care vizualizarea 

emisiunilor necorespunzătoare vârstei îl are asupra copilului, căci sprijinul familiei este hotărâtor. 

A elabora strategii, proiecte de prevenire a violenţei şcolare implică a ţine cont de toţi 

factorii (temperamentali, sociali, familiali) care pot determina comportamentul violent al copilului. 

Şcoala are un rol important în prevenirea violenţei şi asta nu numai în condiţiile în care sursele 

agresivităţii sunt în mediul şcolar ci şi în situaţia în care sursele se află în exteriorul graniţelor şcolii. 
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 STRESUL ÎN RÂNDUL ELEVILOR ȘI ACESTUIA CU ACTELE DE 

VIOLENȚĂ ÎN ȘCOALĂ 

Prof. Cons. Școlar, Ustucă Maria Mirela - C.J.R.A.E Olt 

 

Stresul este definit de către Hans Selye ca fiind răspunsul oferit la evenimentele din viața 

unui individ. Acesta reprezintă „un răspuns nespecific (mai precis, comun tuturor indivizilor şi în 

toate contextele) pe care îl dă corpul nostru la fiecare cerere ce i se face” (Legeron, 2003, p.118). 

Elevii de liceu resimt stresul ca urmare a interacțiunii cu următoarele situații: 

- au loc modificări la nivelul mediului familIal din care face parte (conflicte familiale, 

incapacitatea familiei de a se adapta la schimbările specifice adolescenței); 
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- relațiile de prietenie se schimbă, adolescentul fie își face noi prieteni, fie apar conflicte la 

nivelul relațiilor anterioare; 

- apar tensiuni emoționale, stări pe care nu numai că nu le interpreta, dar nici gestiona într-

un mod adecvat; 

- organismul suferă numeroase schimbări din punct de vedere al creșterii fizice (schimbări 

hormonale, de greutate, înălțime etc.). 

- anumite nelinişti şi agitaţie; 

- dezvoltarea atenției sociale și apariția dorinței de afirmare; 

- apariția nevoii de integrare și acceptare din partea grupului; 

- episoade de independență (este de recomandat evitarea folosirii mesajelor duale de către 

profesor sau părinte - de exemplu: „acum ești mare, trebuie să te descurci” vs. „lasă ca fac eu, 

pentru că tu ești mic”); 

- dezvoltarea unui stil personal de gândire; 

- construcția imaginii de sine; acceptarea sau nu a imaginii corporale şi identificarea rolului 

social. 

După cum se observă elevul poate interacționa cu diferite trăiri și neliniști ce iau forma unor 

stări emoționale tensionante. O bună gestionare a acestora determină autocunoaștere și dezvoltare, 

însă incapacitatea de a le gestiona determină stres și anxietate. Ed Boenisch şi C. Michele Haney 

evidenţiază faptul că un eveniment stresant din viaţa elevului îi poate declanşa acestuia atât un 

răspuns fizic cât şi unul psihic: „are loc o reacţie biologică care îi afectează muşchii, sistemul 

gastrointestinal, crierul, sistemul cardiovascular, pielea şi sistemul imunitar” (2004, pag 9).  

Având la bază psihologia cognitivă, J. Cottraux a evidenţiat faptul că apariţia unei situaţii 

stresante determină apariţia unor gânduri discognitive din partea elevului. O parte dintre acestea au 

fost identificate de către Patrick Legeron, considerându-le importante atât pentru înţelegerea şi 

identificarea reacţiei organismului la evenimentele şi situaţiile stresante, cât și pentru că transmit 

mesaje eronate, deoarece pun stăpânire pe creierul uman (Legeron, 2003, pp. 270-272): 

  inferenţa arbitrară -  elevul se consideră un expert în a descifra viitorul, el consideră 

ca va ști  

ce vrea să facă colegul lui atunci când, de exemplu îl sună pentru a-i spune un lucru 

important - se gândește că sigur se va lua de el, sau că se vor certa, ceea ce îi trezește deja acestuia 

reacții agresive; 

 abstractizarea selectivă - în timpul școlii, elevul se confruntă atât cu eşecuri, cât şi 

cu reuşite. Însă acesta pune mai mare accent pe eşecuri pe care le foloseşte pentru a se demotiva şi 

a-şi forma o imagine de sine negativă. Pornind de la teoria frustare-agresivitate elaborată de John 

L.Dollard, orice confruntare cu un obstacol sau o greutate (cum ar fi Examenul de Bacalaureat, o 

lucrare de control, o dispută cu un coleg) va determina aparația unei stări afective negative - 

frustrare; 

 generalizarea - atunci când elevul se confruntă cu un eşec îşi va forma tipul de 

gândire „nu sunt bun de nimic”, „aşa va fi mereu”; 

 raţionamentul dihotomic - rezultatul final aşteptat se rezumă la o singură situaţie din 

întregul eveniment care devine decisiv pentru ceea ce va urma. Astfel, elevul consideră că dacă un 

aspect nu are succes atunci întreg rezultatul aşteptat va fi negativ. Această gândire discognitivă, îl  

determină pe acesta să evite noile încercări. Conform teoriei evitării afectelor negative (R.A. Baron, 

1977), neplăcerea determinată de un rezultat negativ (stimul afectiv neplăcut) declanșează un 

comportament agresiv; 
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 maximizarea negativului şi minimalizarea pozitivului - prin acest gând, elevul pune 

mai mare accent pe partea goală a paharului, decât pe partea plină. El se axează pe eşecurile sale, pe 

când reuşitele şi resursele sale nu sunt conştientizate.  

Pe lângă aceste distorsionări negative, psihologii Beck, Burns şi Aronson au identificat 

urnătoarelele (apud Holdovici, Irina, 2009, pp.38-39): 

  etichetarea - învățarea socială de zi cu zi realizează foarte greu distincția între 

persoană și acțiunea sa. Astfel, elevul nu poate deosebi violența (comportament) de persoana 

agresivă (etichetă), punând sau primind foarte ușor multe etichete. Din păcate aceste etichete nu 

ajută la îndreptarea comportamentului-problemă, ba mai mult prin creșterea frustării și astfel un 

elev ce primește o  etichetă, poate deveni agresiv.  

 personalizarea - autoculpabilizarea elevului privind apariţia unui eveniment neplăcut 

în viaţă, fără a ţine cont şi de implicarea unor alte persoane, de exemplu „eu sunt singurul vinovat”; 

„este numai vina mea” ș.a; 

 blamarea - culpabilizarea celoralalţi pentru evenimentele neplăcute din viaţa 

elevului; 

 orientarea plină de regrete către trecut: elevul prezintă o incapacitate în a vedea 

viitorul și modul în care poate trece peste eșecurile anterioare. Un rol important în dezvoltarea 

abilităților adolescenților de a trece peste un eșec îl au părinții și modul în care aceștia reacționează 

atunci când copilul lor se confruntă cu un insucces. O educație pozitivă oferită fie de părinți, fie de 

profesori se bazează pe susținerea și încurajarea elevului în a învăța văzând în orice insucces o 

experiență de dezvoltare. 

Pe lângă gândurile discognitive ce apar în urma unor experiențe negative - factori stresori, 

teoria neoasociaționistă a comportamentului agresiv (Leonard Berkowitz, 1990) indică faptul că 

fiecare elev deține o rețea de stări psihice formată din idei, amintiri, emoții, iar activarea unuia 

dintre acestea determină activarea celorlalte elemente, ducând astfel la declanșarea unei reacții 

emoționale adecvate sau mai puțin adecvate (vezi Figura 1): 

 

 

 

 

Figura Nr.1 Modelul cognitiv neoasocianist al lui L.Berkowitz, 1989 

(M.W.Eysenck apud Chelcea, 2006, p.100) 

Rolul consilierului școlar în gestionarea adecvată a stresului de către adolescent. 

Acestea gânduri discognitive apar în urma experiențelor de viață ale elevului. Un rol 

important în înțelegerea trăirilor și realizării distincției dintre emoție și reacție îl are consilierul 

școlar, care fie prin activitatea în cadrul cabinetelor de asistență psihopedagogică, fie în urma 

activităților la clasă prezintă normalitatea emoțiilor tensionate simțite și dezvoltă abilități pentru a fi 

gestionate sănătos aceste trăiri. De exemplu, în momentul în care un elev se confruntă cu o 

experiență negativă, acestuia i se prezintă faptul că este normal să fie furios, nervos, însă nu este 

sănătos să realizeze următoarele comportamente: lovirea unei persoane considerate vinovate; 

automutilare/lovire; distrugerea bunurilor ș.a, deoarece ele atrag după sine consecințe și mai mari. 

Astfel, pentru o bună gestionare și stopare a experienței neplăcute, elevul poate apela la una dintre 

următoarele tehnici: să numere pănă la zece; să plece din acel loc; să discute cu părinți; să prezinte 

această situație părinților sau profesorilor ș.a. 
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B.  EDUCATIA PĂRINȚILOR 
 

 

 IMPORTANŢA EDUCAŢIEI PĂRINŢILOR 

Apostol Adriana, 

Colegiul Naţional „Ion Creangă” 
 

Familia şi şcoala reprezintă principalele instanţe responsabile de educaţia copilului. 

Distribuirea responsabilităţilor între cele două instituţii este posibilă în conditiile în care ambele 

sunt pregătite în egală masură pentru a-şi exercita funcţia educativă pe care o deţin. Din păcate, de 

foarte multe ori părinții nu sunt capabili să-și rezolve propriile probleme cu copiii lor. Folosesc 

autoritatea excesivă, violența sau sunt indiferenți, nu observă când copiii au probleme. De aceea 

școala are un rol foarte important în formarea copilului și, de ce nu, și a părinților, printr-o 

comunicare permanentă între profesori și părinți. Cele două autorități prezente în viața copilului își 

pun amprenta asupra felului în care acesta se dezvoltă.Când vorbim despre educația părinților, nu ne 

referim la nivelul de studii al acestora, ci la nivelul de informare și abilitare cu privire la 

responsabilitățile care le revin. Nu de puține ori auzim despre tineri proveniți din familii modeste, 

care excelează în diferite domenii pentru că părinții au fost permanent preocupați de dezvoltarea 

armonioasă a copilului, s-au informat și chiar și în lipsa mijloacelor financiare, au reușit să 

valorifice aptitudinile copilului. Întâlnim totodată și opusul acestor situații,  numeroase exemple 

negative ale copiilor provenind din familii înstărite sau de intelectuali care și-au pierdut direcția în 

viață. Prin urmare, când vorbim de educația părinților avem în vedere asumarea misiunii de a 

stimula atitudinea proactivă a părinților, de continuă informare și perfecționare în această dificilă 

misiune. În lucrarea sa “Democratizarea educaţiei şi educaţia părinţilor”, dr. Gheorghe Bunescu, a 

evidenţiat trei etape în evoluţia relaţiei familie-şcoală:  

1. etapa şcolii autosuficiente: şcoala în care relaţia familie-şcoală nu este valorizată, şcoala 

este considerată o “instituţie închisă”.  

2. etapa de incertitudine profesională: face tranziţia de la şcoala autosuficientă la 

evidenţierea rolului familiei în obţinerea rezultatelor positive şi negative şcolare, prin: înfiinţarea 

organizaţiilor voluntare de părinţi, implicarea în plan secundar şi nedezicional a părinţilor în viaţa 
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şcolii, formarea profesorilor abordează relaţia familie-şcoală ca o problemă de importanţă 

secundară.  

3. etapa de dezvoltare a încrederii mutuale: în care relaţia familie – şcoala este intens 

valorificată, se organizează cursuri pentru profesori şi părinţi.  

Educația familiei și a părinților are în vedere acele acțiuni îndreptate spre exersarea funcției 

educative și spre dezvoltarea unor practici eficiente de comunicare și de interacționare în familie. 

Educația părinților contribuie la emanciparea socială și spirituală a acestora. Ca subsistem al 

educației permanente, ea răspunde unor nevoi specifice, concrete și oferă modalități alternative și 

condiții de autoeducație. Educația părintilor este o problemă care ar trebui să preocupe mai mult 

autoritățile și școlile să se preocupe de organizarea și sprijinirea unor activități, de tipul cursurilor, 

seminariilor oferite gratuit pentru formarea părinților. Investind în părinți, investim în copii, puterea 

exemplului personal fiind întotdeauna cea mai mare; un parinte educat știe să abordeze și cele mai 

delicate situații din viața copilului și să le găsească rezolvarea cea mai potrivită. Cea mai mare 

dorință a tuturor copiilor este de a li se da atenție, de a desfășura activități împreună cu părinții. În 

același timp,  pentru majoritatea părinților, a ajunge să-i înțeleagă pe copii, reprezintă un efort foarte 

greu sau niciodată fructificat, pentru că fiecare copil este diferit în modul lui unic. Informarea 

părinților despre  efectele propriilor comportamente asupra copilului, de către specialiști în 

domeniul educației, poate  contribui la prevenirea efectelor negative ale acțiunilor educative. 

Ca o soluție la nevoia de educație a părinților, şcolile au demarat tentative mai mult sau mai 

puțin timide de preluare a modelelor occidentale de educare a părinților. Derulează programe care 

vin în ajutorul părinților, oferindu-le servicii de informare, consiliere, asistența și suport pe teme 

legate de creștere și educația copiilor și care ar putea fi cuprinse sub titulatura generala „Școala 

părinților”. În cadrul acestora, cuplurilor (dar și părinților singuri), li se oferă șansa de a se 

perfecționa în profesia de părinte, primind informațiile și instrumentele de prevenție și de rezolvare 

a situațiilor indezirabile apărute în cadrul relației părinte-copil. Ambianța familiară, relaxantă, 

intimă, destinsă, în care părintele este întâmpinat cu blandețe (oferindu-i-se cadrul adecvat pentru a 

se simți confortabil, discutând deschis despre problemele, nedumeririle, întrebările sau nevoia de 

informație privind relația cu propriul copil, asigurarea confidențialității, ascultarea cu atenție și 

interes, respectul și acceptarea necondiţionată, tratarea cu corectitudine, seriozitate, profesionalism 

şi cu multă dăruire sufletească, fac ca adresabilitatea părinţilor spre aceste programe ale şcolii să fie 

din ce în ce mai mare şi să se înscrie din ce în ce mai mult în firesc.  

Tendinţa actuală este aceea ca relaţiile dintre părinţi şi copii să aibă la bază înţelegerea 

profundă a personalităţii copilului, a elementelor diferenţiatoare şi care sunt demne de exploatat din 

structura copilului. Câteva sfaturi, universal valabile sunt următoarele:  

-începe să cauţi porţi deschise de comunicare şi o dată ce poarta se deschide, menţine-o cât mai 

mult deschisă. De multe ori, adolescenţii verifică dacă prezintă sau nu siguranţa să spună ceea ce 

vor să spună, şi aceasta prin afirmaţii şocante. Dacă tu nu reacţionezi, ei continuă; dacă urmează o 

prelegere, imediat se inchid in ei;  

-evită conflictele comunicând. Lipsa de comunicare este principala cauză a apariţiei conflictului iar 

momentul în care aceasta este reluată constituie punctul de plecare al soluţionarii conflictului. Cheia 

unei relaţii de succes între casă şi şcoală este o comunicare în ambele sensuri bine fundamentată. Ca  

părinte, ce poţi face pentru a te asigura ca acest lucru se întamplă? Nu te aştepta să poţi găsi 

răspunsuri fără a te implica mai întâi în viaţa şcolară. Cunoaşte-i pe profesori, învaţă-i şi pe ei cu 

prezenţa ta şi descoperă programul şcolar al copilului tău. Apoi, după câteva zile sună un profesor şi  
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solicită o întrevedere. Înainte de această întâlnire poţi să-i trimiţi profesorului o listă cu întrebările 

tale (pentru ca el să poată veni pregătit) şi nu ezita să-i împărtăşeşti grijile şi dorinţele tale. Îi poţi 

spune profesorului de asemenea despre cele mai bune metode de învăţare pentru copilul tău şi 

despre ce îl motivează şi demotivează. De asemenea, în cazul în care în familia ta există o situaţie 

specială ce ar putea afecta cumva situaţia şcolara a celui mic anunţă-l pe profesor; 

-întreabă-l pe profesor cum îi place să ţină legatura cu parinţii, când preferă să discute şi cum (faţă  

în faţă, la telefon, pe email etc.). Dacă îţi e mai comod, mergi la consilierul şcolar. Orice ai alege 

însă nu te opri din discuţie. Este la mijloc copilul tău.  

Sprijiul pe care şcoala îl poate acorda familiei, în cadrul parteneriatului dintre ele, se manifestă 

în creşterea şi educarea copilului. Se  identifică trei forme de sprijin pentru familie: 

 emoţional (de exprimare liberă a emoţiilor, fără a fi criticaţi sau condamnaţi); 

 informaţional (de înţelegere şi interpretare a propriei situaţii); 

 instrumental (de rezolvare a problemelor de zi cu zi). 

Conceptul de parteneriat educaţional are semnificaţii teoretice şi practice tot mai vaste. Scopul 

intervenţiilor educaţionale întreprinse de şcoală, derivat din nevoia de colaborare şi cooperare, este 

sprijinul independenţei, autodeterminării, fluidizării şi detensionării relaţiilor din familie. Pentru 

intervenţia socioeducaţională din şcoli se folosesc specialişti care intervin atât în activitatea şcolară 

a copiilor, cât şi în practicile parentale. Aceşti profesionişti sunt consilierul şcolar, psihologul, 

cadrul didactic de sprijin, mediatorul şcolar, profesorii, medicul şcolar.  

Educaţia părinţilor începe cu disponibilitatea şi deschiderea acestora de a învăţa lucruri noi 

pe care să şi le pună în aplicare. La intervenţia şcolii, se adaugă intervenţia mijloacelor de informare 

în masă. Trăim în era internetului, orice tip de informaţie poate fi accesata on-line, există 

comunităţi, forumuri on-line dedicate părinţilor şi copiilor unde se poate interacţiona cu persoane 

care se confruntă cu situaţii similare. Informaţia există, trebuie doar să avem deschiderea de a o 

folosi în favoarea noastră. Nimeni nu se naşte învăţat şi un părinte educat este acel părinte care 

realizează importanţa misiunii sale şi, prin  toate mijloacele posibile, încearcă să se educe, să 

evolueze pentru a-şi putea ajuta copilul să evolueze.  

Factorii de bază care ajută copilul în desăvârşirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. 

Funcţia educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, sentimente. 

Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si 

estetic. Şcoala, alături de familie, influenţează, prin condiţiile concrete în care se desfăşoară 

procesul de învăţământ, personalitatea copilului. 

Părintii, copiii şi comunităţile se influentează puternic unii pe alţii.  Mediul în care trăiesc 

părinţii poate sprijini sau devia vieţile lor, poate determina multe dintre valorile lor.  De asemenea, 

părinţii pot influenţa comunitatea şi pot contribui la dezvoltarea valorilor comunităţii.  Activitatea 

educativă ce se realizează în şcoală nu poate fi separată, izolată de alte influenţe educative ce se 

exercită asupra copilului. Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul 

o primeşte în familie, în şcoală şi de la comunitate. Implicarea părinţilor joacă un rol important în 

cadrul intervenţiei şcolare. Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei 

şi cresc aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi. Copilul obţine 

rezultatele şcolare în funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare, 

asigurându-i copilului cele necesare studiului. 

Se  accentuează  azi  ideea   de  a  sprijini  părinţii  şi  nu  de  a-i  substitui.  Se identifică  tot  

mai  clar  ideea  unor  intervenţii  asupra  familiei  şi  deci,  în  primul  rând,  asupra  părinţilor  

pentru  a-i  ajuta,  forma  şi  susţine  în  sarcinile  lor  educative . Şi  nu trebuie să uităm vorbele  
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înţeleptului Seneca: ” Nu învăţăm pentru şcoala, ci pentru viaţă”. 
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 EDUCĂM PĂRINȚII – EDUCĂM ELEVII 

Prof.înv.primar Cristescu Daniela 

Școala Gimnazială Nr. 133, București 
 

Familia reprezintă nucleul social în care se naşte copilul şi de la care primeşte primele 

elemente de educaţie. Ea este “prima şcoală” a copilului şi exercită influenţe şi asupra dezvoltării 

ulterioare a lui. 

Familia este factorul educativ care are sub îndrumare individul uman pe cea mai lungă 

durată din viaţa sa. Copilul trăieşte cea mai mare parte din timpul său în familie, unde învaţă limba, 

obiceiurile şi comportamentele civilizate, de aceea se spune că “cei şapte ani de-acasă” au un rol 

hotărâtor asupra formării ulterioare a personalităţii.  

În perioada celor şapte ani, copilul se află în perioada celei mai mari plasticităţi a sistemului 

nervos, fapt ce oferă familiei posibilitatea producerii prin educaţie a primelor modificări care dau 

direcţia dezvoltării şi formării personalităţii. 

Potenţialul educogen al familiei este condiţionat de structura, de nivelul material şi cel 

cultural, de atmosfera relaţională şi afectivă din cadrul familiei: înţelegere între soţi, viaţă normală, 

bună organizare, de responsabilitatea lor faţă de educaţia copiilor. 

Dar mediul familial reprezintă doar condiţia esenţială a educaţiei, ori acest mediu prin sine 

însuşi nu realizează obiectivele educaţiei. Potenţialul său educativ se afirmă prin desfăşurarea vieţii 

de familie, prin stilul de viaţă, prin relaţiile care se stabilesc în cadrul familiei. 

Prin comportamentul membrilor familiei, în primul rând al părinţilor, ei constituie un model 

pentru copil. 

Prin modul cum îşi formează şi-şi menţin autoritatea faţă de copii, cum îşi manifestă 

dragostea faţă de ei, cum rezolvă situaţiile conflictuale, părinţii pot avea rol de educatori autentici 

sau pot pierde această calitate. Acest rol îl poate îndeplini numai o familie stabilă şi sănătoasă. 

Responsabilitatea pentru educaţia copiilor nu este o chestiune particulară a părinţilor. Copiii de 

astăzi vor fi cetăţenii de mâine, de aceea întreaga societate este interesată şi trebuie să se implice 

direct. 

Părinţii sunt în primul rând persoane şi apoi părinţi. Ei au drepturi cel puţin egale cu ale 

copilului în cadrul familiei, au nevoie de respect ca autoritate familială şi ca persoane. Părinţii au 

dreptul la un timp propriu, la intimitate şi la fericire personală. 

http://didactica.genesis.ro/educatia-parintilor-buni-copiii-nostri/
https://www.slideshare.net/aliceproject/educatia-parintilor
https://edict.ro/familia-si-scoala-parteneri-in-educatia-copilului
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Relaţia părinţi-copii în cadrul familiei ar trebui să fie un exerciţiu de perfecţiune, dar din păcate 

există slăbiciuni şi lipsă de armonie în orice cuplu familial. Părinţii acceptă cu uşurinţă că ei nu pot 

fi perfecţi, dar ar dori nişte copii perfecţi care să le îndeplinească propriul lor ideal moral sau 

comportamental. 

Părinţii trebuie să accepte copilul aşa cum este el cu calităţi şi defecte, să-l iubească şi să-l 

sprijine necondiţionat. 

În cadrul dezvoltării psihice şi al formării personalităţii adulte, învăţarea ocupă un loc 

central, deoarece prin învăţare individul dobândeşte comportamente noi. Începând cu deprinderile şi 

priceperile şi terminând cu operaţiile intelectuale, toate se dobândesc prin activitatea de învăţare. 

Psihologii au cercetat dezvoltarea copilului prin diferite metode, de la tipurile de influenţe care se 

exercită asupra copiilor, începând cu primele interacţiuni care au loc între părinţi şi copiii lor, până 

la modalitatea de creştere şi educare a copiilor din diferite culturi. Principalele perspective de 

analiză s-au concretizat în teorii. Primele teorii ale învăţării apărute au fost teoriile lui I. P. Pavlov, 

E. L. Thorndike şi J. B. Watson. 

În general, părinţii au o idee clară despre copiii lor şi despre scopurile educaţiei pe care le-o 

dau, dar rareori se întreabă ce imagine a lor înşişi le oferă copiilor şi cum şi-i reprezintă aceştia pe 

adulţi. Totuşi educaţia nu poate exista decât prin intermediul  schimbului intelectual sau afectiv. 

S-a constatat că există un set comun majorităţii părinţilor, în ceea ce priveşte aşteptările lor 

privind activitatea cadrelor didactice. Iată câteva dintre ele: 

 să fie sensibili la nevoile, interesele şi talentele speciale ale copiilor; 

 să stabilească cerinţe şcolare identice pentru toţi copiii; 

 să manifeste entuziasm în educarea copiilor; 

 să-i ajute pe copii să-şi sporească stima de sine; 

 să întărească discipina copiilor; 

 să comunice des şi deschis cu părinţii; 

 să ofere recomandări privitoare la modul în care părinţii îi pot ajuta pe copii să înveţe. 

Implicarea părinţilor indiferent de etnie, statut socio-economic sau pregătire educaţională în 

educaţia şcolară a copiilor este element cheie în educaţia propriilor copii, datorită faptului că aceștia 

își doresc tot ce e mai bun pentru copiii lor, rezultatul acestei implicări fiind evoluția copilului şi 

realizările sale. 

Aceștia trebuie să fie conștienți că școala nu este singura responsabilă pentru 

rezultatele şcolare ale copilului,fiecare cadru didactic este un specialist în domeniul său, oferind 

astfel copiilor informaţii relevante şi accesibile vârstei. 

Uneori părinţii uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii nu 

doresc decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia.  Se 

întâmplă totuşi ca ceea ce consideră părinţii a fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită 

situaţie, să nu fie tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment.  De aici apar conflictele, 

rupturile dintre membrii familiei, renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care sunt depăşiţi de 

situaţie . Între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate realiza prin 

vizite reciproce, şedinţe şi lectorate cu părinţii. 

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte despre  

cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul 

le datorează educaţiei primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea 

copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral estetic, ş.a.. Ca prim factor educativ, familia 

oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale (despre plante, animale, ocupaţiile 
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oamenilor, obiectelor casnice), familia este cea care ar trebuie să dezvolte spiritul de observaţie, 

memoria şi gândirea copiilor. 

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, 

politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de 

unele lucruri încredinţate.  

Toate acestea reprezintă de fapt ilustrarea cunoscutei expresii „a avea cei şapte ani de-

acasă”. 
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 ROLUL PĂRINTELUI ÎN REUȘITA ȘCOLARĂ A 

ELEVULUI 

Gughea Marilena,  

Școala Gimnazială Pîrșcoveni-Olari, Olt 

 

 Maurice Debesse spunea că ”Fericit este copilul care găsește în fiecare etapă a drumului, pe 

educatorul capabil să insufle treptat forța și elanul necsar împlinirii destinului său de om” 

Un părinte care își exercită meseria cu mult profesionalism va ști să orienteze copilul spre o 

școală care să corespundă cu aptitudinile sale și va ști  să fie partener al cadrelor didactice pentru a 

acționa simultan în vederea sprijinirii evoluției acestuia. 

În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politețea, 

cinstea, sinceritatea, decența în vorbire și atitudini etc. În realizarea acestor sarcini, modelul 

parental ajută cel mai mult; părintele este cel mai bun exemplu pentru copil. Familia este matricea 

de viață fundamentală pentru existența și formarea personalității elevului, ca mediu educativ  

determinant, dar și ca sursă de dezvozadaptare școlară și de comportament deviant al elevului. 

Copilul obține rezultate școlare în funcție de modul în care părinții se implică în procesul de 

învățare. Părinții trebuie să-i asigure copilului cele necesare studiului, rechizite școlare, cărți de 

lectură etc cât și condiții bune de muncă. 

Pe măsură ce copilul ce copilul crește madiul, anturajul în care se înscrie va deveni o a doua 

familie care il va pregăti pentru viața adultă. Rolul familiei nu se mai rezumă la asigurarea 

condițiilor de viață penrtu copil, al asigurarea supravegherii acestuia, ci trebuie văzută ca un 

continuator al cerințelor impuse de practica educațională instituționalizată. 

Familia este prima școală a copilului și contribuția pe care o are la educația ecestuia poate 

favoriza sau îngreuna activitatea școlii. Familia îi dă copilului primele informații despre lumea 

înconjurătoare, primele norme și reguli de conduită. 
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Colaborarea școlii cu familia este o parte componentă a sistermului general al activității 

educative. Este nevoie de o unitate de exigențe și de măsuri și aceasta face absolut necesară 

colaborarea dintre familie și școală.  

Numai împreună pot corecta tot ce s-a greștit până acum , punând temelia unei educații 

morale sănătoase. Școala este un factor un factor care influențează mentalitatea copiilor, are rolul de 

a transmite cunoștințe și de a forma deprinderi , dar și de a modela personalitatea elevilor. 

Rolul familiei privind educației nu se oprește, nu încetează nici la vârsta școlarității. Atât 

școala și învățătorul nu pot suplini cu totul lipsa de preocupare a părintelui. Eficiența educației se 

realizează în momentul în care școala și familia au un punct comun, un interes comun: educarea 

copilului. Pentru ca această relație să fie cât mai apropiată, să nu existe bariere, trebuie organizare 

diferite activități de consiliere și orientare, activități extrașcolare, la care să participe și sa de 

implice în mod direct părinții. 

Există elevi și elevi, care depind de educația de acasă a fiecăruia, dar mentalitatea lor s-a 

schimbat, probabil din cauza noilor tehnologii care au influențe bune, dar și aspecte mai puțin 

dorite. Se remarcă și un interes scăzut al elevilor față de școală, cauzată de influența societății și de 

mijloacele de comunicare la care sunt expuși elevii, cât și în neimplicarea familiei în educarea 

copiilor. 

Când școala, familia și comunitatea încep să colaboreze, elevii primesc cu adevărat suportul 

necesar pentru a avea succes în școală și în viață. Studiile au arătat că dezvoltarea și implementarea 

unor astfel de parteneriate îmbogțtesc prezența la școală a elevilor, performanța școlară a acestora, 

relația familie- școală. 

Cu alte cuvinte, atunci când părinții se implică în educația propriilor copii, aceștia fac față 

mai bine cerințelor școlare, iar școala se dezvoltă. Una dintre premisele creării unei bune relații 

școală – familie este să acționăm în așa fel încât părinții să devină parteneri activi și nu doar 

spectatori la procesul educațional. 

Părinții poate nu au cunoștințe, abilități și atitudini necesare implicării în educația copiilor, 

iar în foarte multe cazuri școala nu știe cum să abordeze familia, cum să o transforme într-un aliat, 

într-un ajutor. 

Părinții au foarte multe de oferit, și ar dori să li se aprecieze ajutorul, să fie utili și să se 

implice, în măsura posibilităților și abilităților, în procesul educațional al propriilor copii. Încă au 

nevoie din partea școlii de o atitudine pozitivă, de respect și deschidere, de încurajare, de un real 

climat de parteneriat.  
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 EDUCAȚIA PĂRINȚILOR – 

 O NECESITATE A CONTEMPORANEITĂȚII 

Palamariu Mariana  

 Șc. Gimn. Nr. 3 Lupeni, Hunedoara 

 

Este un lucru recunoscut că educaţia şi creşterea copiilor revine în principal părinţilor. 

Îndeplinirea funcţiei educative ţine de esenţa familiei şi desăvârşeşte existenţa acestui nucleu 

fundamental al societăţii omeneşti. 

Dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului apare atunci când el beneficiază de 

dragoste şi securitate, de experienţe noi, de apreciere şi de stimă, de responsabilitate şi autonomie. 

Din perspectiva istorică, educaţia părinţilor ca şi educaţia în general, este o necesitate, atât 

pentru creşterea şi educarea copiilor, cât şi ca o cale de emancipare spirituală şi socială, ca un vector 

al democratizării educaţiei şi societăţii. 

Un sistem de educaţie pentru adulţi este bine organizat, funcţional atunci când este întemeiat 

pe motivaţii şi centrat pe obiective care rezolvă problemele indivizilor sau grupurilor de adulţi. Nu 

putem stimula motivaţiile lor de învăţare şi de participare la programe educaţionale fără strategii 

care să se întemeieze pe cunoaşterea nevoilor lor reale, specifice, de educaţie. 

Schimbările de natură socio-economică din societate au consecinţe negative asupra situaţiei 

copiilor în familie. Părinţii, mult prea preocupaţi de satisfacerea nevoilor materiale ale vieţii nu mai 

oferă suficientă afectivitate şi sprijin copilului - elemente atât de necesare dezvoltării armonioase. 

Una din modalităţile de ameliorare a acestor efecte este educarea părinţilor. 

Educarea părinţilor are în vedere acţiuni îndreptate spre exersarea funcţiei educative şi spre 

dezvoltarea unor practici eficiente de comunicare şi interacţionare în familie. 

Aceste acţiuni vor conduce la: 

- cunoaşterea şi acceptarea propriului copil; 

- abordarea pozitivă a trăsăturilor personalităţii copilului; 

- înţelegera comportamentului copilului; 

- influenţe pozitive în dezvoltarea competenţelor sociale ale copiilor; 

- cunoaşterea etapelor dezvoltării în timp a copilului; 

- procesul de educaţie a copilului; 

- crearea unui echilibru între factorii familiali de educaţie a copilului - rolul egal al ambilor părinţi; 

- modalităţi non-violente de rezolvare a conflictelor în familie. 

Educând părinţii se va realiza şi o schimbare în mentalitatea părinţilor despre copil. Părinţii 

trebuie să fie informaţi şi să accepte că orice copil: 

- este o persoană cu anumite caracteristici, speciale, diferite, în concordanţă cu gradul de dezvoltare; 

- are drepturi egale care trebuie recunoscute de către societate şi în special de către părinţi; 

- copilul are o personalitate individualizată. 

Educaţia părinţilor constituie o dimensiune a educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor. 

Ea are drept scop formarea conştiinţei educative a părinţilor în vederea îndrumării, îngrijirii şi 

educării copiilor. Arta de a fi părinte presupune eforturi susţinute din partea acestuia în a simţi, a 

învăţa, a gândi, a înfrunta situaţii problemă, alături de copil, cu înţelepciune şi discernământ. 

Prin intermediul educaţiei părinţilor sub diferite forme: şcoala părinţilor, programe pentru 

părinţi, aceştia pot fi sensibilizaţi asupra responsabilităţii imense pe care le au în educarea copiilor. 
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Cea mai bună ştiinţă a educaţiei este cea care îţi permite să citeşti în sufletul copilului ca într-o 

carte. 

Rostul educaţiei este de a-l face puternic pe copil, de a-l creşte pentru el însuşi, pentru 

viitorul lui, pentru lumea în care va trăi, pentru că uităm de cele mai multe ori că ei, copiii, vor 

creşte într-o astfel de lume decât cea în care am trăit şi ne-am format noi. 

Educarea copiilor nu este un lucru greu dacă este înţeleasă ca o relaţie bine statutată, ca o 

relaţie între părinţi şi copii, profesori şi elevi, care să-i ofere copilului rezolvarea necesităţilor 

fundamentale în această lume: iubire, timp, posibilitatea de exprimare, reguli, dezvoltarea forţelor şi 

aptitudinilor. Trebuie să fim capabili să le dezvoltăm elevilor spiritul, forţa şi talentele. 

Copiii sunt atât de diferiţi încât ar trebui să descoperim un program educaţional adecvat 

fiecăruia în parte. Sarcina educaţiei este de a elabora strategii de supravieţuire şi integrare socială în 

aşa fel încât să fie cât mai eficientă şi mai puţin traumatizantă pentru copii. Practic trebuie antrenat 

copilul pentru adaptarea la situaţiile pe care le va avea de depăşit în viaţa de zi cu zi, iar părinţii 

trebuie să fie mereu alături de şcoală. 

Din slujba de părinte nu se demisionează şi nici nu se pleacă în vacanţă. Părinţii trebuie să 

înțeleagă că drumul ideal al educaţiei este să-ţi pui devreme copilul pe propriile picioare, să-l creşti 

autonom, critic, curajos şi abil în situaţii conflictuale, să-i câştigi încrederea astfel încât să fie 

prietenul său cel mai bun. 

Educația părinților începe cu disponibilitatea și deschiderea acestora de a învăța lucruri noi 

pe care să și le pună în aplicare. Trăim în era internetului, orice tip de informație poate fi accesată 

on-line, există comunități, forumuri on-line dedicate părinților și copiilor unde se poate interacționa 

cu persoane care se confruntă cu situații similare. 

Informația există, trebuie doar să avem deschiderea de a o folosi în favoarea noastră. Nimeni 

nu se naște învățat și un părinte educat este acel părinte care realizează importanța misiunii sale și, 

prin toate mijloacele posibile, încearcă să se educe, să evolueze pentru a-și putea ajuta copilul să 

evolueze. 
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 EDUCAŢIA PĂRINŢILOR – 

FACTOR AL DEZVOLTĂRII COPILULUI 

Prof. Boboc Simona Florenţa 

Grădiniţa cu program săptămânal nr.49 Brăila 

 

                Educaţia părinţilor este o dimensiune a educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor, ei 

acordându-i-se astăzi o foarte mare importanţă , deoarece presupune responsabilizarea părinţilor 

pentru viaţa familială şi pentru sănătatea mintală şi morală a copiilor lor. 

                   Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui în mediul familial. 

Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul ei bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a 
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copilului. În acest context, educarea părinţilor după principii ştiinţifice de psihopedagogie devine o 

necesitate. Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai 

existenţa materială, cât şi un climat familial afectiv şi moral. Sunt situaţii în care familia consideră 

că este suficient să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, 

cheltuieli zilnice etc.), ignorând importanţa unei comunicări afective, nestimulând dezvoltarea 

sentimentului de apartenenţă. 

                    În general, comportamentul parental este inspirat din propria experienţă de viaţă a 

acestora, astfel perpetuând atât aspecte pozitive, cât şi negative, pe parcursul mai multor generaţii. 

                   Cultura este un alt element generator de valori etice. Fie că este vorba de comunitatea 

etnică din care provii, de cea religioasă sau de colegii de clasă, tu te identifici cu acest grup, te leagă 

de ei interese, principii, valori comune. Cultura ne învaţă în variate contexte ce e bine şi ce e rău. Pe 

lângă valorile etice, cultura ne învaţă şi despre frumuseţe, în toate formele ei, despre valorile 

estetice din toate ramurile artei, din tradiţiile populare, din specificul fiecărui popor şi cele 

interculturale. 

                  Indiferent dacă părinţii vor sau nu să transmită copilului valorile şi credinţele lor, el va 

absorbi o parte din ele prin simplul fapt că trăieşte 10 împreună cu ei. El va participa la ritualurile şi 

tradiţiile familiei şi se va gândi la semnificaţia lor. Ca părinte, nu-i impune opiniile tale, ci prezintă-

i credinţele tale într-un mod onest, clar şi care să fie pe măsura vârstei şi gradului de maturitate al 

copilului. Adoptă o atitudine deschisă, încurajează întrebările copilului şi dorinţa lui de a se 

informa, în loc să încerci să forţezi asimilarea valorilor tale de către copil. Dacă valorile părintelui 

sunt bine argumentate şi dacă el crede cu adevărat în ele, copilul va adopta multe dintre ele.  

              Dacă acţiunile părintelui sunt inconsistente, ceea ce se întâmplă oricui, copiii sunt cei care 

vor clarifica lucrurile pentru ei, ori subtil prin intermediul comportamentului ori, la copiii mai mari, 

direct, exprimându-şi dezacordul faţă de părinte. Drumul către dezvoltarea unui sistem de valori nu 

este nici drept nici fără greşeli. El cere un proces permanent de informare şi flexibilitate construită 

pe fundamente solide. Cunoaşterea de sine, dorinţa de a asculta copilul şi a te schimba atunci când 

este nevoie şi, mai presus de toate, o demonstraţie a respectului faţă de tradiţii vor ajuta mult relaţia 

dintre părinte şi copii. Dacă alegerea valorilor şi principiilor este, în cazul fericit, democratică, în 

alegerea copilului, părintele trebuie să-i ofere baza pentru aceasta, prin ideile, întrebările, 

răspunsurile şi mai ales acţiunile sale. 

             Fiecare individ este unic, el reprezentând o sinteză a moştenirii biologice, sociale şi 

culturale. El este dotat cu un potenţial de creştere şi dezvoltare în plan fizic, emoţional, intelectual, 

spiritual şi social, dar evoluţia fiecăruia este şi în funcţie de modul în care ştie să iniţieze schimbări 

legate de propria persoană şi să acţioneze în acest sens, ştie să folosească propria experienţă de viaţă 

sau experienţa altora în procesul de autoafirmare. 

BIBLIOGRAFIE: 

E. Popescu , A. Mateiaș, 1994, “ Pedagogie preșcolară “ , E.D.P. , București ; 

Gheorghe Tomșa , 2005, “ Psihopedagogie preșcolară și școlară “ , București ;  

M.R. Ionescu , 2001, “Didactica modernă “ , Ed. Dacia, Cluj-Napoca. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                63 
 

 PARTENERI ACTIVI ÎN EDUCAŢIA COPILULUI 

Prof. Înv. Prim. Leucă Daniela Carmen 

Şcoala Gimnazială ,,Tudor Arghezi”, Năvodari 
 

Copilul este „un mic univers” iar creşterea şi devenirea lui ca adult reprezintă un drum lung 

şi sinuos, plin de urcuşuri şi coborâşuri, al cărui aspect central îl reprezintă personalitatea în toate 

aspectele ei. 

Încă de la naştere, orice fiinţă umană începe un amplu proces de învăţare, pe care îl continuă 

până în momentul în care trece în nefiinţă, proces ce reprezintă conceptul cheie în jurul căruia 

gravitează dezvoltarea şi devenirea umană. 

Celebrului aforism „a cunoaşte înseamnă a putea”, civilizaţia actuală îi răspunde cu aspiraţia 

spre o personalitate armonios dezvoltată. Acest deziderat este posibil de înfăptuit doar prin eforturi 

susţinute de învăţare, prin preocupare şi dăruire a omului spre evoluţie şi spre idealuri înalte. 

Este evident faptul că până când copilul devine şcolar, în studierea şi cunoaşterea 

personalităţii copilului, rolul dominant revine părinţilor, care la rândul lor, prezintă o extrem de 

mare variabilitate în ceea ce priveşte priceperile şi disponibilităţile teoretico-informaţionale şi 

practic - aplicative. După ce copilul capătă statutul de şcolar, apare la nivel social un fenomen de 

„delegare” de responsabilitate, în sensul că şcoala devine principalul răspunzător de educarea şi 

formarea copilului. 

Cunoaşterea de către cadrul didactic a copiilor încredinţaţi spre educare, ca şi a părinţilor 

acestora reprezintă fără îndoială, premisa reuşitei activităţii instructiv-educative. Şcoala şi familia 

reprezintă cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei, iar între aceştia şi mediul extraşcolar sau 

extrafamiliar pendulează copilul, obiect şi subiect al educaţiei. 

Copilul continuă să se dezvolte fizic, înregistrează mari progrese intelectuale, i se înfiripă 

personalitatea, apar înclinaţii şi aptitudini precoce (artistice, tehnice, sportive), se încadrează în 

normele de conduită social-morală. 

Viaţa socială a şcolarului este mai intensă. Acum este „vârsta prieteniei”, „a camaraderiei”. 

Se face simţită nevoia elevului de a trăi în colectiv, de a participa la activităţi comune. Ţine de 

grupul clasei care reprezintă „un grup social viu”. 

Odată cu integrarea în colectivitatea şcolară, începe şi familiarizarea cu cerinţele vieţii 

sociale. El asimilează treptat reguli de conduită individuală şi colectivă, în funcţie de care îşi 

reglează atitudinile şi relaţiile cu alte persoane. 

.Pentru ca elevul să obţină performanţe calitative superioare, este necesară o punte de 

comunicare, o conexiune reală între cei doi factori: familie – şcoală.      

Programul pentru şcoala primară consideră părinţii ca parteneri în educaţia copilului. În 

„Predând la copiii sub 6 ani” James Hymes scrie „Părinţii sunt la fel de convinşi ca şi profesorul de 

valoarea,importanţa şi demnitatea individului. Individul este în acest caz copilul lor. Părinţii ştiu ce 

este pregătirea şi motivaţia, deşi s-ar putea să nu înţeleagă sensul acestor cuvinte. Ei trăiesc cu 

copiii lor şi trebuie să ia în considerare aceste idei. Părinţii ştiu cum sunt copiii mici. Le cunosc 

activitatea. Le cunosc egocentrismul. Le cunosc timiditatea. Le cunosc gălăgia şi imaginaţia, 

dezordinea şi sociabilitatea. Părinţii au trăit împreună cu copiii de la naşterea acestora.” 

Reforma în curs a sistemului nostru de învăţământ prevede obiective specifice, indicând că 

învăţământul completează educaţia primită în familie şi urmareşte cu precădere, dobândirea 

deprinderilor, comportamentelor de bază, care sa le inlesnească adaptarea la viaţa şcolară. Pentru 
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realizarea acestor obiective, se impune ca o necesitate cunoaşterea „materialului’’ de prelucrat- 

copilul- având în vedere coloratura afectivă pe care o dobândeşte relaţia educativă. 

O schimbare a suferit şi actualul curriculum: se plasează familia, părintele, în rol de partener 

activ în educaţia copilului. S-a crezut multă vreme că instituţiile de învăţămînt poartă întreaga 

responsabilitate a educării copilului, familia fiind doar beneficiarul acestei acţiuni. 

Familia nu poate fi separată în acest context, rolul părinţilor nu încetează odată cu intrarea 

copilului în instituţia de învăţământ, se schimbă doar modalitatea de abordare a copilului, în raport 

cu noul său statut şi în deplină concordanţă cu ceea ce se întâmplă în mediul educaţional. 

În ceea ce priveşte relaţia şcoală – familie se impun deschideri oferite părinţilor privind 

aspectele şcolare psihopedagogice pe lângă cele medicale şi juridice. 

Colaborarea şcoală – familie se impune la construirea unor relaţii pozitive între şcoală şi 

părinţi, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor atunci 

când aceştia văd învăţătoarea sfătuindu-se cu părinţii. Activitatea cu părinţii, ca parteneri, pentru a 

asigura dezvoltarea copilului în programul educativ din şcoală, poate deveni un start bun pentru a 

creea părinţilor respect de sine, încredere în competenţele lor. O bună informare a părinţilor, cu 

privire la frecvenţă, comportament, precum şi identificarea unor căi, direcţii, procedee acţionale 

pentru ameliorarea ori dezvoltarea personalitatii elevilor, pot asigura succesul procesului de 

învăţământ. 

În sânul familiei copilul îşi începe educaţia şi se pregăteşte pentru viaţa. Aici îşi formează 

cei şapte ani de acasă. Pe măsură ce înaintează în vârstă intervin ceilalţi factori educativi care 

desfaşoară un amplu proces instructiv – educativ şi are cadre de pregătire profesională 

corespunzătoare. Şcoala va deveni a copiilor, dar şi a părinţilor. Colaborarea cu aceasta nu trebuie 

sa fie doar , „un drept de opţiune!”, ci un sistem de obligaţii reciproce. Părinţii sunt trataţi ca 

parteneri în educaţia copilului, fiind solicitaţi la un dialog deschis cu şcoala. Această cooperare  

fiind în beneficiul copilului, părinţii sunt responsabili egali ai educaţiei. Dacă aceşti copii simt 

implicarea părinţilor în viaţa şcolii, înţeleg mesajul că adulţii au grijă de ei. 

Familia este unul din factorii prin care legea nescrisă a naturii, dar şi prin legea scrisă a 

drepturilor omului, are obligaţia de a oferi un climat fundamental atât afectiv cât si ocrotitor. 

Învăţământul primar, ca primă verigă în structura sistemului completează educaţia primită în 

familie, reprezentând „trambulina” de plasare a copilului în activitatea de învăţare sistematică. 

Întreaga familie se preocupă de exigenţele pretinse de procesul educaţional, devenind treptat 

deschisă spre informare, documentare, colaborare, spre explorarea noilor posibilităţi de integrare 

socială. 

Implicarea părinţilor în activităţile educative extraşcolare întăresc latura pozitivă a clasei de 

elevi pe plan intern şi dezvoltă spiritul de cooperare, întrajutorare şi preţuirea valorilor de grup 

având accent pe latura formativă. 

Şcoala trebuie să colaboreze cu părinţii, să fie „o şcoală a muncii” cu un învăţământ 

complex. Ei sunt invitaţi să participe la cât mai multe activităţi organizate în şcoală, sa fie activi în 

comunitatea educaţională servind astfel la dirijarea comportamentului elevului şi implicit la 

dezvoltarea personalităţii acestuia. Fiind alături de copil părintele recunoaşte şi apreciază  imediat 

rezultatele, stabilindu-se o relaţie de respect, încredere şi de încurajare. 

Şcoala şi familia sunt cei doi factori importanţi, pilonii de rezistenţă ai educaţiei. Între aceşti 

factori, pendulează copilul, obiect şi subiect al educaţiei. Părintele trebuie să dovedească înţelegere, 

bunăvoinţă faţă de copil, să observe şi să aprecieze rezultatele deosebite.  
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Bunătatea izvorâtă din dragostea pentru copii trebuie dozată cu grijă în funcţie de 

particularităţile fiecărui copil şi de situaţia concretă. Din comportarea părinţilor, copilul trebuie să 

înţeleagă că bunătatea nu exclude exigenţa şi posibilitatea de a fi tras la răspundere pentru faptele 

sale..       O bună colaborare între şcoală şi familie este posibilă numai atunci când familia înţelege 

rolul şcolii, acela de a fi principalul izvor de cultură şi factor de civilizaţie, iar şcoala vede în familie 

un aliat, un colaborator direct interesat de întregul proces instructiv-educativ. 

Cea mai indicată colaborare este între învăţător şi părinte, deoarece aceştia cunosc mai bine 

particularităţile elevilor, condiţiile lor de viaţă, prieteniile, mediul familial şi social în care trăiesc, 

capacitatea lor intelectuală, randamentul la învăţătură şi aptitudinile acestora. 

Colaborarea dintre şcoală şi familie trebuie să se realizeze în toate aspectele concrete ale 

procesului instructiv – educativ : învăţătură, frecvenţă, ţinută, comportament. 

Relaţia şcoala – familie – societate este una în care fiecare factor interrelaţionează cu 

ceilalţi. Societatea este instanţa superioară care imprimă un anumit format atât şcolii, cât şi familiei, 

iar prin idealul educaţional trasează liniile directorii pe care trebuie să le urmeze. Pe de altă parte, 

familia şi şcoala sunt cele care îşi aduc aportul continuu la modelarea societăţii. În contextul actual 

se acordă o atenţie deosebită educaţiei pentru toţi şi chiar impune o colaborare strânsă.  

Obiectivul fundamental al acestor acţiuni vizează transferul de experienţă, cunoaşterea 

aprofundata a exemplelor de succes fiind unul dintre cele mai eficiente mijloace de a motiva părinţii 

pentru a deveni aliaţi ai şcolii. 

Nevoia de a forma o echipă între cadrele didactice, elevi, părinţi şi autorităţile comunităţii în 

vederea corelării acţiunilor educative este justificată pe de o parte de tendinţa de autoinvestire cu 

responsabilitate a părinţilor preocupaţi de viitorul copiilor, iar pe de altă parte, de cumularea de 

către şcoală a atributelor socializatoare proprii unor instituţii inactive la nivel local. 

Este nevoie de un schimb permanent de informaţii, de completare şi valorificare a 

influenţelor dirijate spre micul învăţăcel. Cultivarea unor relaţii de parteneriat între şcoală şi familie 

în sprijinul educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea 

şcolară; este primul pas către o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică. 

A devenit o axiomă faptul că o educaţie completă de calitate se poate realiza atunci când în 

complexul proces educaţional se implică toţi factorii care pot concura în mod armonios la 

conturarea personalităţii viitorului adult, cetăţean al spaţiului european. 
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 INFLUENŢA CALITĂŢII  EDUCAŢIEI PĂRINŢILOR  

ASUPRA EDUCAŢIEI COPIILOR                

Înv. Medeșan Dorina-Stela 

 Școala Gimnazială Nr.1 Ip-Sălaj 

 

“O vorbă bună rostită la timp înviorează sufletul copilului, precum şi ploaia bună, căzută la 

timp potrivit, înviorează câmpul. “ 

Familia este una dintre cele mai vechi şi stabile forme de comunitate umană ce asigură 

evoluţia şi continuitatea vieţii sociale. Este locul în care copilul se dezvoltă, unde îşi petrece cea mai 

mare parte de timp, unde devine fiinţă socială. 

Rolul educaţiei în familie este dezvoltarea aptitudinilor de bază şi a competenţelor sociale în 

primii ani de viaţă. Ea pregăteşte şi susţine copilul în plan emoţional, social, comportamental, 

financiar. Aici copilul învaţă primele cunoştinţe despre natură, societate, reguli de igienă şi 

comportament, se dezvoltă spiritul de observaţie, gândirea, memoria.  

Copilul obţine rezultate şcolare în funcţie de felul în care părinţii se implică în procesul de 

învăţare. Părinţii asigură mijloacele materiale şi spaţiul de studiu, îi îndrumă şi îi sprijină 

permanent. Ei vin în întâmpinarea nevoilor copilului, pentru a se dezvolta normal, pentru a-l dirija 

în dezvoltarea lui. Ei trebuie să asiste cu răbdare la descoperirile şi experienţele copilului, să 

stimuleze adecvat progresele lui pentru a-l încuraja să capete încredere în el. Copilul trebuie să fie 

pregătit să se confrunte cu  marea varietate de situaţii şi poziţii sociale care vor interveni pe parcurs, 

în viaţa lui de adult. Încurajările celor mari şi exprimarea unor exigenţe rezonabile faţă de copil sunt 

importante în socializarea lui.  

Unii părinţi consideră că rolul lor este doar acela de a le asigura copiilor satisfacerea 

nevoilor primare (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă) şi ignoră în totalitate sau parţial importanţa unei 

comunicări afective. Acest comportament este deseori inspirat din propria lor experienţă de viaţă, 

unele aspecte perpetuându-se de-a lungul mai multor generaţii. Această optică a părinţilor trebuie 

îmbunătăţită, putând deveni un sprijin real pentru o relaţie mai bună între părinţi şi copii.  

Astfel, părinţii sunt un model pentru copii, de la naştere până la maturitate. Rolul lor este 

esenţial, copiii sunt modelaţi, învaţă principii după care se vor ghida mai târziu în viaţă. Adulţii 

trebuie să se implice, să fie responsabili, să facă totul pentru ca cei mici să se descurce cât mai bine 

în viaţă. Este necesar să fie permanent prezenţi oriunde şi la orice oră  lângă ei, să vegheze asupra 

lor, indiferent de problemele cotidiene, să-i îndrume, să-i ocrotească, să le ofere un mediu potrivit 

pentru creştere.  

Pentru copii, familia reprezintă mediul socio-educativ în care se realizează socializarea 

primară deoarece ea are responsabilităţi clare şi diverse, fiind prima verigă a sistemului educativ. 

Nu toţi părinţii au timpul necesar pentru îndeplinirea educaţiilor educative, nu toţi le pot asigura 

educaţia potrivită. Unii nu au experienţă, altora le lipseşte pregătirea psiho-pedagogică. Ei trebuie să 

cunoască personalitatea copiilor, să-şi dorească performanţe şi succes în viaţa socială pentru copiii 

lor. Este importantă şi înţelegerea între părinţi, dar şi acordul lor în diferite probleme. Climatul 

familial, ca rezultat al raportului dintre părinţi, formează copilul ca cetăţean, ca om. Părinţii trebuie 

să fie conştienţi că atmosfera creată în familie are repercusiuni asupra formării copiilor, deoarece 

atitudinea şi comportamentul lor devin model pentru copii. Ei sunt atenţi la detalii, imită tot ce văd. 

De aceea părinţii trebuie să ştie că e important să aibă grijă cum se îmbracă, cum vorbesc, cum se  
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comportă cu cei din jur.  Trebuie să le insufle celor mici anumite principii prin puterea 

exemplului. 

Astfel, familia severă   imprimă anumite reguli care asigură unitate  şi echilibru, dar este 

necesară o anumită măsură, deoarece într-un mediu prea sever copilul ajunge să-şi ascundă 

greşelile, minte, se îndepărtează de părinţi, caută în altă parte afectivitatea şi înţelegerea de care nu 

dispune în familie. Părinţii nu trebuie să-şi educe copiii ridicând tonul sau folosindu-se de frica lor,  

ei trebuie să se poată exprima liber şi să ia unele decizii singuri, să afle ce aşteptări are familia de la 

ei, să fie ascultaţi, să li se înţeleagă nevoile. Trebuie să ştie de mici că orice problemă are o soluţie, 

iar unele soluţii este bine să fie luate de comun acord.    

Familia permisivă este o familie în care rolul părinţilor pare neînsemnat, implicarea lor 

fiind scăzută în activităţile copiilor. Aici nu există reguli după care cei mici să se poată ghida.  Ei 

riscă să formeze un copil neajutorat, egoist, care crede că el are doar drepturi, în timp ce părinţii au 

doar datorii. Mai târziu acesta se acomodează greu într-un colectiv, fie la şcoală, fie în societate.   

Familia rigidă consideră că rolul ei în educaţia copiilor este extrem de important, de aceea 

stabilesc tot felul de reguli pentru a se asigura că cei mici primesc educaţia necesară. În acest mediu 

copiii se tem de nereuşită şi sancţiune, nu au încredere în ei, se maturizează mai greu. Părinţii 

trebuie îndrumaţi cu tact pentru a atenua şi echilibra severitatea. 

Familia libertină- prin atmosfera lejeră pe care o crează poate întârzia sau împiedica 

maturizarea socială a copiilor. Şi în acest caz este necesară intervenţia învăţătorului în legătură cu 

pericolul evoluţiei nefavorabile a copilului, pentru a le dezvolta siguranţa de sine, în sensul obţinerii 

de rezultate bune la şcoală.  

Cel mai bine este să se combine normele rigide cu libertatea, să fie încurajat  dialogul 

deschis, să se consulte în luarea deciziilor, să aibă autonomie în acţiuni. 

Prin aplicarea unor metode mai mult sau mai puţin eficiente, unii părinţi vor să se asigure ca 

cei mici învaţă o lecţie.  Recompensele nu trebuie date continuu, pentru orice faptă mică, bună.  

Copiii nu trebuie să înţeleagă că orice faptă bună se răsplăteşte. Ei trebuie să ştie că unele fapte 

bune se fac de bunăvoie, din iniţiativa lor. La fel, ei nu trebuie pedepsiţi mereu pentru o greşeală. 

Este important să li se explice unde au greşit, pentru a nu mai repeta în viitor.  

Regulile trebuie să fie clare, să fie înţelese de cei mici, iar exemplul oferit să fie model 

pentru ei. Expresii de genul” eşti un copil rău”, sau” tu de ce nu poţi fi cuminte ca x?”, nu ar trebui 

să fie folosite deoarece, în timp, copilul chiar va crede că este rău, stima de sine scăzându-i 

considerabil. Reproşul unor lucruri îl va face să creadă că el este sursa nefericirii, ceea ce îl poate 

demoraliza şi îl face să adopte indiferenţa pentru ceea ce se întâmplă în jurul lui. Pentru a nu creşte 

copii răsfăţaţi, părinţii trebuie să facă diferenţa între un plâns real şi unul fals, să ignore unele 

mofturi, să-i explice când se linişteşte de ce nu a fost luat în seamă. 

Deoarece fiecare copil este unic şi are propriul ritm de învăţare, nu există un ghid al 

educaţiei care să poată fi aplicat tuturor copiilor. Comportamentul lor diferă în funcţie de etapele  de 

dezvoltare şi de evenimentele din viaţa lor. Părinţii trebuie să se asigure că cei mici au condiţiile 

necesare pentru o dezvoltare armonioasă, rolul lor în educaţia copiilor fiind hotărâtor pentru viitorul 

lor. Educaţia nu se învaţă întotdeauna după reguli, unele lucruri se învaţă din mers, copiii trebuie 

pregătiţi pentru viaţă, să li se contureze comportamentul şi să li se dezvolte personalitatea.  

În concluzie, este important ca părinţii să înţeleagă că există o strânsă legătură între faptă şi 

măsura ei educaţională. În familie sunt importante blândeţea şi severitatea, largheţea şi stricteţea, 

afectivitatea şi sobrietatea, dar cu măsură. Orice exces poate fi păgubitor în sfera formării umane.  
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 MESERIA DE PĂRINTE 

Comanescu Otilia Loredana 

Scoala Gimnaziala Cricov, Valea Lunga, Jud. Dambovita 
 

Meseria de părinte este totul. Meseria de dascăl este nobilă și presupune o mare 

responsabilitate.Nu sunt mulți cei din afară sistemului care înteleg câte eforturi fac dascălii, nu doar 

în clasă, dar și în afara orelor de program. 

A apărut de câţiva ani o schimbare în comportamentul copiilor şi acest fenomen pare să fie 

în dezvoltare. De câte ori nu am auzit sau nu ne-am întrebat: Unde sunt copiii cuminţi şi respectuoşi 

de altă dată? Unde este abilitatea acestora de a crea din minte şi cu propriile mânuţe tot felul de 

lucruri? Acum copiii „au personalitate” sunt experţi în mânuirea calculatorului, ştiu toate 

programele de desene animate (din care unele nu ar fi recomandate nici măcar adulţilor), dar dintre 

aceştia câţi vor ştii când vor merge la şcoală, să se lege la şireturi, câţi mai au răbdare să stea pe 

scaune ca să ducă la capăt o activitate care cere abilităţi manuale.unde sunt parintii care aveau 

răbdarea si timpul necesar pentru copiii lor? 

Mulţi părinţi socotesc că vârsta de 6–7 ani, când copiii lor calcă pentru prima oară pragul şcolii, este 

o etapă în care rolul lor în educaţia copiilor scade foarte mult dacă nu chiar dispare. Dimpotrivă, 

acum rolul lor se dublează: acasă trebuie să creeze un mediu de încredere, echilibrat, în care copilul 

să se manifeste neîngrădit, iar în relaţia cu şcoala pot colabora cu alţi membri ai comunităţii şcolare 

pentru a crea un climat care sprijină învăţarea, atât în şcoală cât şi în afara ei.   

Viaţa în familie, valorile care sunt respectate şi deci experienţele pe care copilul le realizează în 

colectivul familial depind de felul în care părinţii îşi exercită rolul de educator. Pentru copii, 

părintele, adultul din cadrul grupului familial reprezintă sursa securităţii şi încurajării în faţa oricărei 

situaţii noi, neobişnuite. Apropiindu-se de sufletul copilului, pătrunzând în felul propriu de a simţi 

şi gândi al acestora, părintele devine confidentul şi sfătuitorul propriului copil.  

Relaţia efectivă părinte-copil este direct influenţată de pretenţiile manifestate faţă de copii: acestea 

nu trebuie să îi plaseze pe copii într-un rol cu prea multe constrângeri şi foarte puţine situaţii de a se 

desfăşura liber, activ, opţional, cu iniţiative proprii.  

Educaţia nu este un proces de care este responsabilă în mod exclusiv şcoala, dar nici părinţii; 

este un proces al cărui succes depinde de colaborarea dintre cele două părţi implicate.   

Sunt situaţii în care apar bariere de comunicare între cadre didactice şi părinţi, fie din lipsa de 

experienţă, fie din lipsa spiritului de echipă. Pentru binele copilului este recomandabil ca, fie prin 

efortul părinţilor, fie prin cel al cadrelor didactice, astfel de bariere să fie îndepărtate. În multe 

cazuri profesorii cred că părinţii nu acordă suficientă atenţie copiilor lor sau părinţii consideră că 

profesorii sunt prea distanţi şi nu se implică suficient. 

Consider că, activitatea educativă din familie ar trebui să urmărească într-o mai mare măsură  
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adaptarea şi totodată raţionalizarea exigenţelor, a cerinţelor familiale la posibilităţile de 

înţelegere ale copiilor. În ce constau aceste cerinţe familiale? Cerinţele familiale, respectiv 

obligaţiile, regulile, pretenţiile normele, exigenţele ce se impun copilului sunt multiple şi se exercită 

asupra lui pe două căi: solicitare şi interdicţie. Natura şi gradul solicitării sau interdicţiei trebuie 

puse de acord cu interesele copilului în scopul realizării pe de o parte a echilibrului extern între 

copil şi mediul familial şi, pe de altă parte, a echilibrului intern.  

„Exigenţa raţională” înţeleasă în emiterea unor reguli de către adult, reprezintă o condiţie necesară, 

fără a fi însă suficientă, în realizare la un nivel optim a comunicării umane în cadrul familiei căci, 

deşi părintele manifestă acea exigenţă, totuşi, măsurile sale educative nu-şi vor atinge pe deplin 

scopurile dacă nu se vor desfăşura într-un climat afectiv de înţelegere şi încredere reciprocă. Nevoia 

de răspuns afectiv din partea celor din jur, adică nevoia de a fi stimat, preţuit, respectat de semeni, 

ca şi nevoia de autoafirmare reprezintă trebuinţe fundamentale ale copilului, care îi asigură 

echilibrul psihic şi moral, acea siguranţă şi linişte interioară şi condiţionează aderarea sinceră la 

viaţa de familie. 

Pentru a-si atinge scopurile educaționale părintii trebuie să dezvolte pe întregul parcurs 

școlar o relație de colaborare permanentă cu școala.educația copiilor este un act pe care ar trebui să 

și-l asume în echipă școala și familia,având beneficii pe tot parcursul școlarității . Copilul este 

deosebit de sensibil în legătură cu posibilităţile sale intelectuale, la situaţiile în care nu ar putea fi 

preţuit şi stimat, lăudat şi apreciat. Să nu uităm că insuccesul, în general, face să slăbească 

combativitatea, tenacitatea în muncă, provoacă descurajare şi stres. Aprecierile părinţilor se răsfrâng 

în conştiinţa şi conduita copilului, motiv pentru care părintele trebuie să se ferească de a face 

aprecieri sumare şi rigide sau de a da calificative categorice. Laudele nu sunt niciodată prea multe 

dacă e vorba de stimularea eului  copilului. Lauda generează simţul valorii şi al demnităţii şi e de 

datoria părinţilor să încurajeze înflorirea acestui sentiment. Uneori chiar e bine să perceapă nuanţele 

subtile ale personalităţii unice a copiilor lor şi de a-i lăuda pentru calităţile pe care vor să le 

încurajeze, pe măsură ce ele se fac simţite. Evoluţia rapidă a vieţii sociale de astăzi, modificarea 

statutului familiei, atribuţiile crescute ale femeii fac ca rolul grădiniţei să fie pregnant nu numai în 

ceea ce priveşte educaţia copiilor ci şi a părinţilor. Grădiniţa, fiind puntea de legătură cu familia, are 

şi menirea de a asigura părinţilor asistenţă de specialitate, informându-i asupra etapelor de evoluţie 

a copiilor şi venind în sprijinul celor ce întâmpină dificultăţi în înţelegerea rolului de părinţi şi în 

îndeplinirea cu succes a educării copiilor.  

În educarea copiilor părintii trebuie să țină seamă de câteva date importante, cum ar fii:  

Iubeşte-ţi şi acceptă-ţi copilul aşa cum este!  

Fii calm, iubitor şi sensibil. Prima şi cea mai importantă nevoie a copilului tău este aceea de a fii 

iubit. Copilul are nevoie să fie alintat, mângâiat şi îmbrăţişat, să se simtă aproape de părinţi, să i se 

ofere căldură şi confort emoţional, să se simtă dorit şi înţeles. A-i împlini doar nevoile fizice, de 

hrană şi îngrijire, nu este suficient.  

Respectă-ţi copilul!  

Este dreptul copilului şi obligaţia părintelui faţă de el să-i respecte viaţa şi intimitatea. Părinţii 

trebuie să perceapă copilul aşa cum este el, în mod realist. Dacă percepţia greşită asupra copilului 

dăinuie o perioadă lungă de timp, acesta îşi va însuţi comportamentele pe care tu i le atribui în mod 

greşit şi va începe să creadă ca este aşa cum îl percepi (lipsit de valoare, slab, neiubit, nedorit, rău, 

obraznic, urât). Riscurile sunt mari. Copilul trebuie înţeles în funcţie de vârsta lui cronologică şi 

mentală şi trebuie să îi fie respectate particularităţile individuale, tot ceea ce îl face unic, irepetabil. 
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Respectă-ţi copilul şi nu-i răni sentimentele, nu-l dezaproba şi nu-l jigni, nu râde niciodată de el, dar 

râzi cât mai des cu el.  

Fii un exemplu bun pentru copilul tău!  

 

 

 

 EDUCAŢIA PĂRINŢILOR ÎN AVANTAJUL ELEVILOR 

Bologh Floarea Silvia 

Şcoala Gimnazială Certeju de Sus, Localitatea Certeju de Sus,  

Judeţul Hunedoara 
 

Pentru părinţi începerea unui  an şcolar,  e momentul în care ei trec de la statutul de primi 

educatori ( familia fiind prima şcoală a copiilor) la cel de parteneri ai şcolii. 

Implicarea părinţilor în educaţia şcolară a copiilor are la bază câteva principii 

esenţiale: 

- Părinţii, indiferent de etnie, statut socio-economic sau pregătire educaţională, sunt un 

element cheie în educaţia propriilor copii. 

- Părinţii doresc tot ce e mai bun pentru copiii lor. 

- Toţi copiii pot învăţa. 

- Elementul principal este copilul şi realizările sale. 

- Şcoala nu este singura responsabilă pentru rezultatele şcolare ale copilului. 

- Fiecare cadru didactic este un specialist în domeniul său, oferind astfel copiilor informaţii 

relevante şi accesibile vârstei. 

Ca parteneri într-o relaţie, este normal ca părţile implicate să aibă anumite aşteptări una faţă 

de cealaltă. 

S-a constatat că există un set comun majorităţii părinţilor, în ceea ce priveşte 

aşteptările lor privind activitatea cadrelor didactice. Iată câteva dintre ele: 

- să fie sensibili la nevoile, interesele şi talentele speciale ale copiilor; 

- să stabilească cerinţe şcolare identice pentru toţi copiii; 

- să manifeste entuziasm în educarea copiilor; 

- să-i ajute pe copii să-şi sporească stima de sine; 

- să întărească disciplina copiilor; 

- să comunice des şi deschis cu părinţii; 

- să ofere recomandări privitoare la modul în care părinţii îi pot ajuta pe copii să înveţe. 

De asemenea, cadrele didactice au anumite aşteptări din partea părinţilor: 

- să creeze copiilor oportunităţi de învăţare (un mediu sigur de dezvoltare fizică şi psihică); 

- să susţină scopurile, regulile şi politica şcolii; 

- să sublinieze în discuţiile cu copiii, importanţa educaţiei pentru viaţă; 

- să-şi accepte responsabilitatea de părinte, fiind un bun exemplu; 

- să-i ajute pe copii să realizeze un echilibru între activităţile şcolare şi cele extraşcolare; 

- să-i înveţe pe copii autodisciplina şi respectul pentru cei din jur; 

- să-i încurajeze pe copii să fie cât mai buni (să se autodepăşească) şi să-şi stabileacă scopuri 

realiste; 

- să comunice des şi deschis cu cadrele didactice (fără a jigni sau a critica competenţa 

profesională a acestora). 
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În relaţia şcoală- familie pot apărea dificultăţi de ordin comportamental ( întâlnite atât 

la părinţi, dar şi la cadrele didactice) sau de ordin material (se cere un surplus de efort din 

punct de vedere material sau de timp). Aceste dificultăţi pot apărea din părerile diferite 

privind responsabilitatea statului şi a familiei cu referire la educaţia copiilor, impactul 

familial asupra rezultatelor şcolare ale copilului, participarea la gestionarea şi procesul 

decizional din şcoală, dar şi randamentul pedagogic al cadrelor didactice sau lipsa de timp a 

părinţilor. 

Pentru a nu se ajunge la asemenea dificultăţi, este de preferat ca părinţii să ia legătura cu 

şcoala nu doar atunci când sunt chemaţi la şedinţele cu părinţii sau atunci când copiii se confruntă 

cu anumite dificultăţi. Ei trebuie să participe la toate evenimentele importante ale şcolii (serbări, 

festivităţi, concursuri, spectacole, etc.), să uşureze misiunea educativă a şcolii prin continuarea 

educaţiei în cadrul familiei, dar şi să manifeste disponibilitate pentru participarea la cursuri cu 

caracter educativ realizate pentru părinţi. 

Părinţii trebuie să cunoască, să devină conştienţi de influenţa pe care o exercită prezenţa lor 

în viaţa copilului, să fie convinşi că educaţia dată copilului, pentru societatea actuală este diferită de 

cele precedente, că societatea actuală va fi diferită de cea actuală, iar copilul trebuie pregătit 

corespunzător. 

Un parteneriat familie-şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toţi cei ce participă la 

acest demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi  subiect este copilul 

nostru şi şcolarul nostru. 

Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea 

este factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii, să ia parte 

activă la viaţă, să fie pregătit pentru muncă. 

Mediul şcolar îi oferă copilului un prim mediu socializator de tip organizaţional: 

- introduce în relaţiile copilului cu adultul o anumită distanţă socială; 

- oferă copilului un cadru social, bazat pe anumite reguli de convieţuire cu ceilalţi; 

- creează copilului posibilitatea de a se compara cu cei de vârsta lui; 

- îl familiarizează pe copil cu microgrupul social în cadrul căruia învaţă să devină partener, să joace 

unele roluri sociale; 

- îl obişnuieşte pe copil cu programul orar, cu programul de viaţă, cu schimbarea mediului de 

existenţă; 

- stimulează dezvoltarea autonomiei personale şi a independenţei. 

Parteneriatele dintre şcoală şi familii pot: 

- ajuta profesorii în munca lor; 

- perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor; 

- îmbunătăţi programele de studiu şi climatul şcolar; 

- îmbunătăţi abilităţile educaţionale ale părinţilor; 

- dezvolta abilităţile de lideri ale părinţilor; 

- conecta familiile cu membrii şcolii. 

Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activităţi ale şcolii cu 

aceasta (lectorate cu părinţii, şedinţe, consultaţii, vizite la domiciliul elevului, serbări şcolare). 

Părinţii trebuie să vadă în noi un prieten, un colaborator, un om adevărat care-i poate ajuta prin 

atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afişăm. 
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 EDUCAŢIA PĂRINŢILOR ÎN AVANTAJUL ELEVILOR 
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Societatea actuală face eforturi să reconsidere familia ca instituţie umană şi să-i acorde rolul 

principal în rezolvarea problemelor sale. Dezvoltarea ştiinţelor socio-umane demonstrează că 

experienţele primilor ani din viaţa copiilor sunt hotărâtoare pentru devenirea personalităţii lor. De 

foarte multe ori părinţii nu sunt în stare să-şi rezolve propriile probleme cu copiii lor. Folosesc 

autoritatea excesivă, violenţa sau sunt indiferenţi, nu observă când copiii au probleme. 

Educaţia familiei şi a părinţilor are în vedere acele acţiuni îndreptate spre exersarea funcţiei 

educative şi spre dezvoltarea unor practici eficiente de comunicare şi de interacţionare în familie. 

Educaţia părinţilor contribuie la emanciparea socială şi spirituală a acestora. Ca subsistem al 

educaţiei permanente, ea răspunde unor nevoi specifice, concrete şi oferă modalităţi alternative şi 

condiţii de autoeducaţie. Pentru îndeplinirea funcţiei fundamentale a familiei, cea de securizare a 

copilului, şi a rolului său socializator, finalitatea definitorie a educaţiei părinţilor constă în formarea 

conştiinţei educative a acestora, conştiinţa necesităţii unui efort continuu pe măsura evoluţiei 

nevoilor, inclusiv de educaţie, ale copilului. 

Încă de la începutul secolului trecut, Im. Kant scria: “Părinţii care au primit ei înşişi o educaţie 

sunt deja nişte modele după care se îndreaptă copiii.”(Kant, Im). Din perspectiva istorică, educaţia 

părinţilor, ca şi educaţia în general, este o necesitate, atât pentru creşterea şi educarea copiilor, cât şi 

ca o cale de emancipare spirituală şi socială, ca un vector al democratizării educaţiei şi societăţii. 

Evoluţiile rapide din viaţa socială generează o cerere de continuare a proceselor de reînnoire a 

cunoştinţelor, deprinderilor şi valorilor pe durata vieţii. Din perspectiva unei analize sistemice, 

educaţia părinţilor apare ca o dimensiune a educaţiei permanente şi desigur, a educaţiei adulţilor. 

“Educaţia permanentă este un proces de perfecţionare a dezvoltării personale, sociale şi 

profesionale pe durata întregii vieţi a indivizilor în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii, atât a 

indivizilor, cât şi a colectivităţii lor. Aceasta este o idee comprehensivă şi unificatoare care include 

învăţarea formală, nonformală şi informală pentru dobândirea şi îmbogăţirea unui orizont de 

cunoaştere care să permită atingerea celui mai înalt nivel de dezvoltare posibil în diferite stadii şi 

domenii ale vieţii” (Dave, R. H). 

Sentimentul de siguranţă –singurul care permite copilului să se emancipeze şi să-şi 

dobândească personalitatea depinde de următoarele condiţii (Osterrieth, P.): protecţia împotriva 

loviturilor din afară, satisfacerea trebuinţelor elementare, coerenţa şi stabilitatatea cadrului de 

dezvoltare, sentimentul de a fi acceptat de ai săi ca membru al familiei, să fie iubit, să dăruiască 

dragoste, să fie izvor de bucurie şi de mulţumire pentru adulţi. În acelaşi timp este necesar să fie 
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condus şi îndrumat, ca fiinţă umană să i se accepte caracteristicile individuale, să aibă posibilitatea 

de acţiune şi experienţă personală, să aibă asigurată o anumită arie de libertate. 

Un sistem de educaţie pentru adulţi este bine organizat, funcţional, atunci când este întemeiat 

pe motivaţii şi centrat pe obiective care rezolvă problemele indivizilor sau grupurilor de adulţi. Nu 

putem stimula motivaţiile lor de învăţare şi de participare la programe educaţionale fără strategii 

care să se întemeieze pe cunoaşterea nevoilor lor reale, specifice, de educaţie. Accelerarea 

transformărilor sociale, democratice, emanciparea femeii, la preocupările materne şi gospodăreşti 

adăugându-se preocupările profesionale şi de studiu, modificarea statutului copilului, dispersia 

familiei, încercarea de a restitui prestigiul educaţiei familiale, pe care l-a avut până la introducerea 

învăţământului obligatoriu, progresele sociologiei şi psihologiei, precum şi alte cauze au dus la 

înţelegerea faptului că orice sistem de educaţie rămâne neputincios dacă se izbeşte de indiferenţa 

sau de opoziţia părinţilor. 

Tendinţa civilizaţiei moderne este înaintarea persoanei spre mai multă libertate şi fericire, dar 

în acelaşi timp un număr din ce în ce mai mare de copii vin din familii dezorganizate sau din medii 

analfabete, comunicarea dintre părinţi şi copii ridică probleme serioase deoarece părinţi născuţi şi 

educaţi într-o lume aproape imobilă au copii născuţi într-o lume în plină mişcare şi transformare. 

Au existat întotdeauna educatori buni şi părinţi iubitori, care au educat copii ce au devenit oameni 

responsabili, dar care nu şi-au pus atâtea probleme şi totuşi au reuşit foarte bine. Poate că acest 

lucru era mai uşor într-o lume foarte statornică, în care tradiţia avea ultimul cuvânt.  

Informarea şi formarea părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune ca fiecare 

părinte să cunoască obligaţiile legale privind educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru 

reuşita şcolară a copilului, metodele de colaborare cu şcoala. În acest sens este nevoie de un dialog 

între educatori şi părinţi: educatorii trebuie să primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii, 

iar părinţii trebuie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în cooperare cu educatorii, şcolile trebuie 

să ofere părinţilor asistenţa necesară. 

Este o ncesitate ca în ţările Comunităţii Europene să se treacă la o nouă etapă a colaborării 

şcolii cu familia în care accentul este pus pe un angajament mutual clar stabilit între părinţi şi 

educatori, care să ţină cont de copil ca individualitate aparte, iar relaţia familie-şcoală nu trebuie să 

mai fie opţională ci trebuie să funcţioneze ca un sistem de obligaţii reciproce.  

“Singura cale de a forma copii buni este să devenim mai întâi părinţi buni…copiii noştri sunt 

singura speranţă pentru viitor, tot aşa cum noi, părinţii, suntem singura lor speranţă pentru prezentul 

şi viitorul imediat.” (Zig Ziglar). În literatura de specialitate există preocuparea de a găsi acele 

argumente care să sprijine existenţa programelor de educare a părinţilor. Aceste teze pornesc de la 

înţelegerea părinţilor ca responsabili principali de creşterea şi dezvoltarea iniţială a copilului, 

precum şi de la cerinţele sociale crescute în favoarea unei conştientizări şi organizări a influenţelor 

parentale. Astfel Ecaterina Vrăjmaş în opera citată, enumeră următoarele argumente în favoarea 

acţiunilor de educaţie a părinţilor: 

 părinţii doresc să se informeze asupra dezvoltării copilului lor şi asupra rolurilor educative 

pe care le au; 

 există suficiente informaţii şi competenţe utile care pot fi sistematizate pentru a fi transmise 

părinţilor; 

 implicarea părinţilor în educaţie îmbogăţeşte calitatea relaţiilor interindividuale în 

comunitate; 

 lucrul cu părinţii amplifică rezultatele obţinute în activităţile socio-culturale desfăşurate cu  
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copiii în şcoală sau în alte instituţii educaţionale; 

 educaţia părinţilor favorizează emanciparea adultului şi copilului în interdependenţă şi 

activează autonomia, îmbogăţeşte personalitatea, încurajează maturitatea prin dezvoltarea 

responsabilităţilor sociale; 

 părinţii devin în mod obligatoriu parteneri atunci când copilul manifestă tulburări afective 

sau de altă natură; 

 prevenirea situaţiilor problemă, riscurilor în educaţie şi dezvoltare nu este decât 

recunoaşterea importanţei rolului pe care îl au părinţii şi faptului că trebuie sprijiniţi ca să îl joace 

cu succes; 

 studiile demonstrează eficacitatea educaţiei părinţilor în special în ceea ce priveşte traiectul 

şcolar al copilului; 

 activităţile desfăşurate cu părinţii sprijină şi flexibilizează legăturile dintre generaţii, 

facilitează cunoaşterea şi descoperirea de sine; 

 educaţia părinţilor ajută parteneriatul educaţional şi respectarea drepturilor copilului 

realizând puntea necesară între tradiţie şi modernism în educaţie. 

Actualmente, problematica educaţiei părinţilor este orientată spre o serie de probleme pe care 

Convenţia cu privire la Drepturile Copilului le-a evidenţiat: reducerea abuzului asupra copiilor şi 

eliminarea pedepselor fizice, reducerea conflictului dintre generaţii, sprijinirea părinţilor care au 

copii cu cerinţe educative special, responsabilizarea ambilor părinţi şi rolul tatălui, sprijin pentru 

mama care lucrează, relaţiile dintre fraţi, prevenirea comportamentelor deviante şi a criminalităţii în 

rândul copiilor, asigurarea climatului afectiv necesar vârstei timpurii, cunoaşterea şi luarea în 

consideraţie a nevoilor şi opiniilor copiilor pentru a asigura participarea lor la propria formare. 

Bruno Bettelheim descria unicitatea soluţiilor la problemele educaţionale ale familiei, 

pornind de la unicitatea acestei instituţii umane. Fiecare părinte este unic, aşa cum unic este şi 

fiecare copil. Istoria vieţii lor este de asemenea unică, aşa cum unice sunt şi reacţiile lor în situaţii 

particulare. De aceea este imposibil să faci recomandări precise, să dai soluţii în situaţiile de viaţă 

cu care se confruntă părinţii şi copiii. Comune pot fi doar principiile pe care se contruieşte procesul 

de educaţie al părinţilor.  

Ecaterina Vrășmaş propune o serie de principii ale educației părinților. Dezvoltarea copilului 

este dependentă de calitatea relaţiilor dintre el şi părinţii lui. Prima grijă a părinţilor trebuie să fie 

cunoaşterea nevoilor copiilor lor. Este de remarcat că nu există numai un mod bun de a creşte copiii 

şi nu există o familie perfectă, de aceea este important să se cunoască şi să se respecte modele 

diferite de părinţi şi familii. Abilităţile parentale reflectă nivelul individual de încredere în propriile 

forţe, cunoştinţe şi abilităţi. Munca cu părinţii cere dezvoltate cunoştinţe, valori şi construirea pe 

fundamentul propriilor lor deprinderi, experienţe şi abilităţi pentru a nu induce dependenţa şi 

sentimentul de vinovăţie. Parenţialitatea înseamnă în mod obişnuit implicarea mamei şi a tatălui, de 

aceea orice educaţie a părinţilor trebuie să pornească de la a fi relevantă în aceeaşi măsură femeilor 

şi bărbaţilor. Ea este un proces continuu. Dezvoltarea unui părinte începe cu naşterea şi continuă cu 

copilăria mică, copilăria, şcolaritatea, primele relaţii, prieteniile şi colaborările, sarcina, naşterea, 

parenţialitatea şi nepoţii. Calitatea de părinte trebuie învăţată şi perfecţionată continuu. A fi părinte 

nu înseamnă doar o conducere a creşterii copilului, ci o interacţiune constantă între părinţi şi copiii 

care se dezvoltă în permanenţă. Parenţialitatea este un proces secvenţial, care se adresează 

personalităţii în ansamblul ei, ea are implicaţii asupra tuturor celor care lucrează cu copiii şi părinţii 

în momente diferite ale vieţii, cu cei care au nevoie să-şi înţeleagă implicarea lor ca o parte 
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componentă a sprijinului acordat. Creşterea copiilor este văzută în oricare context ca o necesitate 

fundamentală, ce presupune sprijin financiar, îngrijiri în instituţii potrivite şi căldura căminului 

familial. 

A fi părinte este, poate, cea mai dificilă profesie, pe care nu o învaţă nimeni, iar educaţia 

părinţilor se adresează tuturor actualilor şi viitorilor părinţi.  
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 EFICIENȚA EDUCAȚIEI PĂRINȚILOR ÎN BENEFICIUL 

COPIILOR 

Prof Burlacu Mariana 

Ed Cocoș Jenica  

Grădinița cu P.S. nr. 49, Brăila  
      

       Este un lucru recunoscut că educaţia şi creşterea copiilor revine în principal părinţilor. 

Îndeplinirea funcţiei educative ţine de esenţa familiei şi desăvârşeşte existenţa acestui nucleu 

fundamental al societăţii omeneşti. 

     Dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului apare atunci când el beneficiază de dragoste şi 

securitate, de experienţe noi, de apreciere şi de stimă, de responsabilitate şi autonomie consideră 

Mia Kellmer Pringle . 

     Educația copilului este o provocare pentru orice parinte! Educarea părinţilor după principii 

ştiinţifice de psihopedagogie devine o necesitate. Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei 

începând educarea lui în mediul familial. Implicarea părinților în educația copiilor este asociată cu 

rezultate mai bune ale acestora când vor merge la la școală. Împreună cu părinţii, grădinița îşi are 

rolul ei bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului.  Prin înțelegerea exactă a 

elementelor care contribuie la dezvoltarea unui copil, părintele poate să controleze modul în care 

acesta își formează personalitatea. 

      Educarea părinților se face în primul rând prin implicarea acestora în activitatea de la grădiniță: 

-discută cu educatoarea despre comportamentul și progresul copilului, atât la initiațiva părintelui, 

cât și la inițiativa cadrului didactic; 

-fac voluntariat la grădiniță în diverse activități; 

-ajută cadrul didactic în timpul activității de predare; 

-participă la activitățile  copilului ca invitați; 

-participă la ședințele consiliului de părinți sau  asociației părinților din grădiniță; 

-participă la cursuri pentru părinți acestea fiind forme de informare educațională preventivă și de 

sprijin acordat părinților accent punându-se pe îmbunătățirea relației părinte -copil 
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        O preocupare permanentă în întâlnirile cu părinţii a fost identificarea dificultăţilor pe care le 

întâmpină aceștia în comunicarea cu proprii lor copii, precum și mijloace de optimizare a 

comunicării dintre aceștia. 

      Activităţile derulate s-au desfășurat în sala de grupă sub formă de „masă rotundă”, în care au 

avut loc dezbateri, discuţii, împărtășirea experienţei personale pe marginea unui suport material 

prezentat în faţa părinţilor. au urmărit: 

- realizarea unei bune relaţii părinte-copil; 

-prevenirea unor probleme grave de educaţie; 

-prevenirea unor atitudini şi reacţii negative în comportamentul părinţilor faţă de copil; 

-însuşirea unor abilităţi de bază de care părinţii au nevoie pentru a influenţa pozitiv comportamentul 

copiilor. 

Aceștia au înțeles că trebuie : 

-să respecte drepturile copilului; 

-să respecte opinia copilului; 

-să comunice deschis întotdeauna cu copilul lor;  

-să acorde atenţie problemelor personale ale copilului; 

-să încurajeze orice iniţiativă pozitivă; 

-să stimuleze dezvoltarea stimei de sine a copilului; 

-să petreacă cât mai mult timp alături de el; 

-să manifeste mai multă înţelegere în relaţia cu copilul; 

-să se dezvolte alături de copilul lor; 

-SĂ-L IUBEASCĂ NECONDIȚIONAT. 

 În decursul acestor întâlniri s-au discutat teme şi s-au exersat abilităţi care au vizat : 

-nevoile copiilor mici ; 

-dezvoltarea psiho-socială pe vârste; 

-aprecierea (convingerea părinţilor că laudele îi pot determina pe copii să se comporte într-un mod 

dorit); 

-stabilirea limitelor- diferenţierea între a respinge copilul sau a respinge un comportament; 

-fixarea unor limite verbale ( NU este NU!) ; 

-ignorarea unor comportamente nedorite ; 

-discriminarea situaţiilor când copiii trebuie izolaţi pentru anumite comportamente; 

-stabilirea situaţiilor când trebuie folosită pedeapsa sau recompensa şi pentru care comportamente. 

   Din educaţie trebuie eliminate procedeele care induc teamă în legătură cu recunoaşterea greşelii. 

La baza tratării individuale e necesar să stea încrederea în copil. 

Poate avea loc o scădere a performanţelor școlare ca pedeapsă involuntară pe care copilul o aplică 

părintelui prea ocupat, manifestând tulburări de comportament, iar în unele cazuri ajungând să-și 

manifeste suferinţa în mod violent. Observând efectele negative ale lipsei de comunicare, dar și 

satisfacţiile pe care le au părinţii care reușesc o bună comunicare cu propriii copii, s-a concluzionat 

că pentru a avea un copil „bun” trebuie să depui o muncă susţinută și nicidecum să-ţi neglijezi 

copilul în favoarea altor preocupări. Cunoașterea copilului este o necesitate, părintele are obligaţia 

să cunoască temperamentul copilului, pentru că educaţia trebuie individualizată în funcţie de 

temperamentul și reactivitatea lui. În perioada copilăriei, temperamentul se află în forma lui nativă, 

dar treptat se modelează, pe măsură ce educaţia din familie și grădiniță apoi  școală își spune 

cuvântul.. 
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    Copilului îi place să i se acorde multă atenţie, astfel el putându-se afirma. O educaţie sănătoasă îl 

face pe copil să devină deschis la nou, creativ, adaptabil, comunicativ, cooperant și tolerant, 

responsabil, competent, demn, împlinit și fericit.  

     Credem că putem ajunge la aceste finalităţi prin educarea părinților, prin parteneriat educaţional 

GRĂDINIȚĂ -FAMILIE  

    Părinţii trebuie conștientizaţi că singura investiţie de valoare, niciodată falimentară pe care 

familia o poate face pentru copil este investiţia pentru mintea și sufletul acestuia. Familia are rolul 

și de a-i educa pe copii pentru viaţă,. Un copil este cu atât mai bun la școală cu cât părintele se 

implică mai mult în activitatea lui. Educaţia părinţilor ca activitate organizată şi sistematică poate fi 

abordată pe mai multe căi: 

    Educând părinţii se va realiza şi o schimbare în mentalitatea părinţilor despre copil. Părinţii 

trebuie să fie informaţi şi să accepte că : 

-copilul este o persoană cu caracteristici speciale, în concordanţă cu gradul de dezvoltare;  

-copilul are drepturi care trebuie recunoscute de către societate şi respectate de către toţi adulţii, în 

special de către părinţi; 

-copilul are o personalitate distinctă individualizată care diferă de la individ la individ; 

    Părinţii sau adulţii care joacă rolul părinţilor au influenţa cea mai mare asupra modelării 

psihicului copilului, fie că sunt conştienţi, fie că nu. 

    Educarea părinţilor are în vedere acţiuni îndreptate spre exersarea funcţiei educative şi spre 

dezvoltarea unor practici eficiente de comunicare şi interacţionare în familie. 

     Aceste acţiuni vor conduce la: 

-cunoaşterea şi acceptarea propriului copil ; 

-abordarea pozitivă a trăsăturilor personalităţii copilului; 

-înţelegera comportamentului copilului; 

-influenţe pozitive în dezvoltarea competenţelor sociale ale copiilor; 

-cunoaşterea etapelor dezvoltării în timp a copilului ; 

-procesul de educaţie a copilului ; 

-crearea unui echilibru între factorii familiali de educaţie a copilului-rolul egal al ambilor părinţi ; 

-modalităţi non-violente de rezolvare a conflictelor în familie. 

     Comunicarea între cele două categorii implicate familie-grădiniță nu trebuie să fie limitată. Pot fi 

angajaţi în discuţii şi bunicii, unchii, mătuşile, fraţii, surorile şi prietenii apropiaţi ai familiei. 

Important este ca fiecare copil să aibă un adult interesat de progresul său şcolar. 

    Vom prezenta câteva beneficii ale comunicării, avantaje pentru toţi cei angajaţi în acest proces. 

Părinţii: 

•   să îşi pregătească copiii pentru a învăţa. Să le prezinte grădinița ca fiind interesantă şi importantă 

şi să le precizeze faptul că se constituie în parteneri valoroşi; 

•   să discute cu educatoarele copiilor lor. Să stabilească o relaţie adecvată cu ele. Să conştientizeze 

faptul că fiecare are de învăţat de la celălalt. O convorbire telefonică scurtă sau o întâlnire la 

grădiniță sau acasă la copil îi pot uni pe amândoi, în scopul de a-1 ajuta pe copil; 

•   să participe la evenimentele din grădiniță. Şedinţele cu educatoarele, evenimentele şi jocurile în 

grădiniță - toate le oferă şansa de a cunoaşte educatoarele  copilului lor. Mai mult de-atât, copilul va 

fi foarte mândru când părinţii săi sunt alături de ei; 

•   să discute permanent cu copilul despre ce se întâmplă la grădiniță. Să-i pună întrebări specifice, 

legate de activitatea din sala de grupă , şi de alte acţiuni suplimentare; 
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•   să creeze acasă un mediu bun de învăţare. Să sprijine învăţarea, prin desfăşurarea de activităţi 

zilnice cu copilul. Să-i citească . Să-i limiteze accesul la TV sau la jocurile video; 

•   să observe şi să asculte. Să discute cu prietenii copilului pentru a avea o vedere de ansamblu a 

ceea ce se întâmplă la grădiniță.  

•   să ceară şi sfatul educatoarelor Acestea  ştiu mai multe despre dezvoltarea copilului şi îşi petrec 

mult timp cu el; 

•   să se ofere voluntari. Să ceară membrilor comunităţii să procedeze în mod similar. Implicarea 

adulţilor îmbunătăţeşte activitatea grădiniței. Fiecare acţiune din grădiniță trebuie făcută cu 

entuziasm; 

•   să se implice în organizaţiile care sprijină colaborarea părinte-cadru didactic. Să ceară sfatul 

cadrului didactic,  directorului sau altui părinte în legătură cu modul în care se pot implica. 

Părinţii şi cadrele didactice, împreună: 

• să aibă expectaţii ridicate şi să-i laude adesea pe copii; 

• să se angajeze în discuţii unii cu alţii, fie personal, fie la telefon, pentru că dacă apare o 

situaţie dificilă le va fi mai uşor să o discute, dacă anterior au stabilit o relaţie bună. 

• să discute personal, la telefon sau să trimită note scrise, când există probleme sau când apar 

aspecte bune; 

•  să se aibă în vedere şi stabilirea de întâlniri în locuri convenabile ambelor părţi, dacă nu este 

posibil să se vadă la grădiniță; 

•  fiecare să elaboreze o listă cu întrebări şi să o prezinte. Nici unul nu trebuie însă să 

comenteze asupra ideilor celuilalt; 

  Nu trebuie să se uite că părinţii şi cadrele didactice  au cea mai mare influenţă asupra copiilor. 

Fiecare să încerce să ofere oportunităţi de învăţare. Să lucreze ca parteneri. 

       Deci acţiunea educativă a familiei făcută cu responsabilitate, seriozitate, exigentă şi afecţiune 

este cea mai bună cale de urmat în formarea personalităţii copilului, în procesul de însuşire a unui 

comportament pozitiv. 
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 ROLUL FAMILIEI ÎN ALFABETIZAREA EMOŢIONALĂ 

A COPIILOR  CU  UȘOARE  TULBURĂRI EMOȚIONALE 

Prof. înv. primar Popa Nicoleta 

Liceul ,, Simion Stolnicu,, Comarnic- Prahova 

 

Viaţa în familie este prima noastră şcoală pentru dobândirea cunoaşterii emoţionale. În acest 

mediu intim învăţăm  cum să simţim în ceea ce ne priveşte şi cum vor reacţiona ceilalţi la 

sentimentele noastre. Învăţăm cum să desluşim, dar mai ales cum să ne exprimăm speranţele şi 

temerile.  Există studii care arată că felul în care părinţii îi  tratează pe copii - fie că e vorba de o 

disciplină aspră sau de o enţelegere empatică, de indiferenţă sau căldură - are consecinţe majore şi 

de durată  pentru viaţa emoţională a copilului. Felul cum părinţii îşi stăpânesc emoţiile constituie 

valoroase lecţii de educaţie emoţională pentru copii. După D. Goleman, cele mai inadecvate tipare 

emoţionale de care dau dovadă părinţii sunt: 

 Ignorarea tuturor sentimentelor 

Astfel de părinţi tratează supărarea copilului ca pe un lucru neînsemnat, uneori chiar enervant şi, în 

loc să se apropie de copil să-l ajute să–şi dezvolte competenţe emoţionale, îl ignoră pur şi simplu, 

iar nevoia de atenţie a copilului se manifestă printr-un comportament indezirabil. 

 A fi prea indulgent 

Aceşti părinţi observă ce  simte copilul, dar nu dau mare importanţă modului cum va depăşi el 

furtuna emoţională. Ca şi cei care ignoră sentimentele copilului, aceşti părinţi încearcă foarte rar să 

prezinte micuţului o alternativă  de reacţie emoţională. Se mulţumesc să calmeze supărările copiilor 

folosind tocmeala sau mituirea. 

 Manifestarea dispreţului, lipsa de respect faţă de sentimentele copilului 

Este categoria de părinţi care veşnic nu sunt de acord   cu ce se întâmplă, care sunt asprii la 

comentarii şi în pedepse. Greşesc enorm când interzic copilului orice manifestare  a supărării şi-l 

pedepsesc pentru cel mai mic semn de irascibilitate, ţipă mânioşi la copilul care încearcă  să-şi 

expună varianta sa.Sunt şi cazurile fericite când părinţii sesizează supărarea copilului şi o tratează 

cu seriozitate şi responsabilitate, acţionând ca un fel de antrenor emoţional sau mentor, ei înşişi 

având un set de elemente  de inteligenţă emoţională. 

Impactul părinţilor asupra pregătirii emoţionale apare încă din leagăn, când părinţii se 

adaptează sentimentelor copilaşului lor, acest impact fiind la fel de puternic în copilărie şi în  

perioada delicată a adolescenţei. În acest sens, Goleman recomandă părinţilor să urmeze sfaturile 

pentru părinţi oferite  de colaboratorii săi, Maurice J. Elias, Steven E.Tobias şi Brian S. Friedlander  

autorii cărţii Iteligenţa emoţională în educaţia copiilor, respectându-se  cele  cinci  principii  ale 

educaţiei bazate  pe  inteligenţa  emoţională ,valabile pentru copiii mici,  preşcolari, şcolari, chiar şi 

pentru adolescenţi,  cu si fără tulburări specifice : 

1. Fiţi conştient de sentimentele dumneavoastră şi de cele ale celorlalţi! 

,,Ce mai faci ?“ este o întrebare importantă ,indiferent dacă noi îi întrebăm pe alţii sau alţii 

ne întreabă pe noi. Întrebarea ne cere să ne expimăm sentimentele, să le punem etichete care să le 

reflecte diversitatea. Foarte mulţi copii care prezintă dificultăţi de comportament au şi probleme în 

a-şi identifica în mod corect sentimentele. Pentru ei, supărat şi furios înseamnă acelaşi lucru; la fel 

nemulţumit şi trist, mândru şi bucuros şi multe altele. Când suntem trişti, avem tendinţa să ne 

interiorizăm. Când suntem fericiţi, răspândim în jur voie bună. Când nu ştim ce simţim, atunci nu  
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suntem siguri ce vom face şi prin urmare, nu ştim cum să ne purtăm. La fel de important este 

să fim conştienţi de sentimentele celorlalţi pentru că ştiind cum  se simte cel de lângă noi, sunt mai 

multe şanse să avem o relaţie pozitivă şi să obţinem ceea ce ne-am propus. 

2. Fiţi empatic şi înţelegeţi  punctele de vedere ale celorlalţi! 

,,Nu-i judeca  pe alţii până nu te pui în pielea lor”, înţelepciune transmisă de generaţii, este singurul 

fel în care putem înţelege punctul lor de vedere şi sentimentele celorlalţi legate de o anumită 

situaţie. Această combinaţie este esenţială  şi ne ajută să ne definim deplin ca fiinţe omeneşti. 

Deseori limbajul trupului şi tonul vocii ne transmit emoţiile într-un mod mai eficient decât 

cuvintele. Indicatorii anxietăţii sunt uşor de sesizat: transpiraţia palmelor, respiraţia accelerată şi 

superficială, postura, mişcările dese şi bruşte ale braţelor şi picioarelor, mângâierea bărbiei, 

manevrarea unor obiecte, trasul de haine, aranjarea părului.Cercetările arată că adevărata fericire se 

citeşte mai degrabă la colţurile ochilor decât la cele ale buzelor. Zâmbetele care exprimă emoţii 

adevărate,  nu cele forţate, produc aceste riduri caracteristice la colţul ochiului, iar absenţa unor 

,,ochi zâmbitori”face zâmbetul să pară forţat. O faţă tristă are gura cu colţurile lăsate în jos, iar ochii 

par migdale răsturnate cu colţurile tot în jos. Când ne este frică, sprâncenele se ridică, ochii se 

deschid larg, colţurile gurii se trag înapoi; când ne cuprinde furia, sprâncenele sunt încruntate, ochii 

îngustaţi, fălcile încleştate.Intensitatea vocii, tonul, inflexiunile vocii sunt specifice fiecărei emoţii. 

Putem considera empatia o înţelegere emoţională nonverbală a celorlalţi. 

3.Dobândiţi-vă echilibrul şi faceţi faţă impulsurilor emoţionale şi  comportamentale! 

D. Goleman a popularizat celebrul test al bomboanelor  ce evidenţiază un aspect al 

controlării impulsurilor comportamentale, cunoscut sub numele de recompensă întârziată, relevând 

capacitatea de a aştepta ceva. În această lume  avidă de viteză, este greu şi pentru adulţi să-şi 

controleze acest impuls, dar e tot atât de adevărat că, dacă nu avem capacitatea să aşteptăm o 

recompensă întârziată, până la urmă obţinem mai puţin decât am fi putut avea. Copiilor care nu se 

pot stăpâni le vine foarte greu să aştepte, ei nu sunt siguri că vor primi recompense, apare deci 

neîncrederea. Lor trebuie să le cultivăm încrederea în sine şi în ceilalţi.Autocontrolul presupune 

capacitatea de a ne echilibra reacţia emoţională faţă de o situaţie, indiferent dacă această reacţie este 

pozitivă sau negativă. Uneori copiii  se înfurie uşor şi îşi pierd stăpânirea de sine,  sunt foarte uşor 

irascibili şi surescitaţi şi le este greu să se liniştească. De exemplu, când un copil e obraznic, ţipă 

când se adresează părinţilor sau profesorului, acest fapt poate declanşa reacţii negative. În asemenea 

situaţii, părinţii, profesorii şi copiii ajung să escaladeze o spirală a urletelor. Când un copil îşi pierde 

controlul, de obicei adulţii încearcă să-l oprească, ceea ce presupune uneori o remarcă zgomotoasă 

din partea lor. Aceasta le măreşte şi mai mult anxietatea şi reactivitatea, în loc să le-o micşoreze, aşa 

că îşi pierd şi mai mult stăpânirea de sine. Când aceste stări sunt urmate de reacţii ale adulţilor  din 

ce în ce mai necontrolate, ajungem la o serioasă ,,spirală a urletelor Stăpânirea emoţiilor implică 

puterea de a ne calma, de a ne scutura de anxietate, de depresie, de irascibilittate şi de a gândi 

pozitiv, cu optimism şi speranţă în mai bine. 

4. Construiţi-vă scopuri şi planuri pozitive! 

Capacitatea de a fi ,,pe fază” duce la performanţe  ieşite din comun în toate domeniile rolul 

motivării pozitive fiind   îndreptarea sentimentelor spre entuziasm, zel şi încredere, spre reuşită. 

Gândirea pozitivă  e mobilizatoare şi conferă o stare de optimism.Optimismul şi speranţa ne dau 

puteri imense. Când ne aflăm într-o stare de spirit pozitivă sau ne simţim plini de speranţă, sunt 

implicate deopotrivă mintea, sufletul şi trupul. Speranţa şi buna dispoziţie sunt însoţite de o stare 

biochimică ce se manifestă printr-o mai bună circulaţie a sângelui, o funcţionare optimă a  
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sistemelor cardiovascular şi respirator, o activitate mai bună a sistemului imunitar şi un grad 

redus de stres. Educaţia bazată pe inteligenţa emoţională presupune printre altele, să recunoaştem în 

noi şi în copiii noştri  aceste momente de maximă eficiență şi să cooperăm cât mai mult cu ritmurile 

noastre, nu să ne împotrivim lor. Metoda cea mai bună constă în automonitorizare şi feed-back: să 

ştim ce anume am încercat, cum a mers şi ce putem face ca să devenim mai buni în diverse situaţii. 

5. Folosiţi aptitudini  sociale pozitive în relaţiile cu ceilalţi ! 

Aceasta presupune deprinderi sociale cum ar fi comunicarea şi rezolvarea problemelor.. 

Aceste lucruri le învaţă copilul în familie şi le perfecţionează pe parcursul preşcolarităţii şi 

şcolarităţii. Aşa cum exemplifică G. Albu(2008, p.45-58), activităţile de comunicare din grădiniţe îi 

învaţă pe copii să lege trăirile, percepţiile şi experienţa pentru a se exprima mai sincer şi cu mai 

multă înţelegere pentru celălalt, îi învaţă să-şi conştientizeze interesele, să- şi susţină punctul de 

vedere dar să şi cedeze, să recunoască dacă au greşit, fără să se considere învinşi. În anii şcolarităţii,  

pentru a se instrui, e necesar ca elevii noştri să fie pregătiţi emoţional să asculte şi să înveţe, să 

relaţioneze de pe poziţii de egalitate şi respecterea diversităţii, să fie asertivi. 

O familie iubitoare are la bază relaţii pozitive. Un aspect al acestora îl reprezintă valorile şi 

scopurile părinţilor . Pentru a avea o familie afectuoasă, devotată ,capabilă să-şi rezolve problemele 

de un real folos s-au dovedit utilizarea unor metode, placute tuturor :1. Motto  al familiei (,,Dăruim 

unii altora”, ,,Ne ascultăm unii pe alţii”); 

2. Constituţia familiei (reguli stabilite şi respectate de toţi membrii familiei); 

3. Cotidianul familiei (un jurnal -toţi au dreptul să fie,, redactori” sau,, cititori “); 

4. Harta familiei (orientează comportamentul) are ca ,,semne convenţionale”: 

    Stop !(atenţie la nevoile celuilalt) 

    Reduceţi viteza-curbă periculoasă! (momentele de stres trecute cu grijă mărită) 

                  Punct de informare (părinţii solicită consiliere  ,dacă sunt în încurcătură) 

                  Staţie de verificare (analiza atentă a atitudinii) 

    Punct de taxare (realizarea sarcinilor , preţ al vieţii de familie) 

    Cedează trecerea! (părinţii cred în informările copiilor legate de şcoală, prieteni) 

Intersecţie (familia comunică indiferent dacă activitatea lor e în direcţii diferite) 

    Vedere de ansamblu (activităţi recreative , excursii, petreceri, în familie). 

Se pot folosi numai jetoanele cu aceste semene  dar mult mai utilă este realizarea acestei 

hărţi care să fie  la vedere,  personalizând locuinţa. Cu cât creativitatea familiei e mai mare, cu atât 

harta e mai interesantă, iar folosirea ei crează bună-dispoziţie şi relaţii pozitive. 

Aceste  mici trucuri au o notă de umor, dar respectarea lor e cât se poate de serioasă. Pauzele 

umoristice din familie sunt  adevărate vitamine pentru acţiuni pozitive.  

E necesar ca în fiecare zi să desfăşurăm acţiuni care ne aduc buna dispoziţie, ne păstrează 

sănătoşi. Îmbrăţişările, cuvintele încurajatoare, timpul acordat, darurile, serviciile sunt modalităţi 

eficiente pentru  ca membrii familiei să-şi comunice iubirea.  
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 COMPORTAMENTELE ADULȚILOR – CONTEXT DE 
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Abilitățile sociale și emoționale reprezintă resurse importante pe care urmărim să le 

dezvoltăm la copiii noștri, pentru a le asigura adaptarea la viață. Abilitățile se exersează în cadrul 

relațiilor pe care copilul le stabilește cu persoanele semnificative din viața lor. Comportamentele 

adulților, părinți și educatori, reprezintă principalul context de învățare a abilităților sociale și 

emoționale. Reacțiile cognitive, emoționale și comportamentale modelează atitudinile și 

comportamentele copiilor. 

Reacția adulților față de comportamentul copiilor este rezultatul unor experiențe de învățare. 

De exemplu, refuzul unui copil de a-și strânge jucăriile cu care s-a jucat, determină o reacție a 

adulților. Confruntați cu aceeași situație, ei au reacții diferite față de același comportament al 

copilului. Modul în care adulții reacționează la ceea ce fac copiii nu este întâmplător, ci este 

rezultatul unui mod personal de a acorda semnificație comportamentului lor. Această semnificație 

vine din propria experiență de învățare și determină modul în care ne raportăm la o anumită situație, 

felul în care ne manifestăm emoțiile, precum și comportamentele pe care le adoptăm. 

Reacțiile diferite vin și din modul diferit în care un adult interpretează gestul unui copil. Se 

întâmplă adesea, mai ales în cazul copiilor mici, ca aceștia să arunce cu jucăriile. Adulții 

reacționează diferit în funcție de interpretarea pe care o fac. Cei care gândesc că aruncatul jucăriilor 

este o intenție a copilului de a-l înfuria pe adult, vor reacționa agresiv (vor ridica tonul, vor smulge 

jucăriile din mâna copilului etc.). Cei care interpretează comportamentul ca pe o tentativă a 

copilului de a atrage atenția pentru ca s-a plictisit, vor reacționa calm și vor orienta copilul spre alte 

activități. Este de dorit ca reacția din urmă să se manifeste cât mai des posibil în relațiile cu copiii, 

deoarece, aflați la vârsta învățării prin observare și imitare, este de dorit ca un copil să-și însușească 

un astfel de comportament, căci modelul personal al adulților reprezintă un important factor în 

învățarea abilităților socio-emoționale. 

Situația tipică în viața de zi cu zi este că, deseori, adulții reacționează la comportamentele 

copiilor în concordanță cu emoțiile personale și nu în raport cu obiectivele de învățare 

supraordonate. 

Pentru dezvoltarea abilităților de viață este foarte important ca adulții, părinți și educatori, să 

învețe să aibă reacții cu mesaj de învățare pentru copil și să adopte comportamente care să fie 

conforme cu obiectivele supraordonate de învățare și în contradicție cu emoțiile personale. 

În practica curentă, adultul are tendința de a identifica imediat o soluție pentru rezolvarea 

situației. În realitate, copiii au nevoie de un timp mai mare în care să vorbească despre modul în 

care se simt în acel moment. 
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Abilitățile emoționale se învață pe parcursul dezvoltării psiho-fizice a copilului, de aceea 

părinții și cadrele didactice trebuie să-i ajute pe copii să-și identifice propriile emoții, adresându-le 

întrebări de genul: Cum te simți?, Cum te face acest lucru să te simți?, Cum te simți atunci când ...? 

Emoțiile exprimate de ei în cadrul unor conversații sau activități trebuie comentate împreună, 

împărtășindu-le copiilor părerile proprii despre ceea ce simt și despre modul de exprimare a ceea ce 

simt. Copiii se simt mai liberi să își exprime emoțiile, mai ales pe cele negative, dacă adulții sunt 

mai calzi, receptivi, expresivi. 

Formarea și dezvoltarea abilităților sociale este un proces foarte important, pentru că 

dobândirea acestor tipuri de abilități permit integrarea în mediul în care copilul trăiește, fie că este 

grupul de la grădiniță, școală sau grupul de prieteni. Acei copii care au dezvoltate abilități sociale se 

vor adapta mai bine la mediul școlar și vor avea rezultate mai bune. 

Un instrument foarte eficient de învățare a abilităților sociale este învățarea regulilor. Copiii 

au nevoie permanentă de ghidare din partea adulților în ceea ce privește recunoașterea și respectarea 

regulilor de comportament în anumite situații sociale. Copiii învață cel mai bine anumite 

comportamente sociale atunci când sunt stabilite reguli clare și limite. Acestea se interiorizează mai 

eficient atunci când adultul repetă permanent regula respectivă. Cele mai eficiente și respectate 

reguli sunt cele stabilite de comun acord cu copiii. 

De-a lungul timpului, oamenii de știință au observat că principalul predictor care asigură 

adaptarea la viața adultă, nu sunt notele școlare sau un potențial cognitiv ridicat, ci abilitatea 

copiilor de a stabili relații cu cei din jur.  

Deoarece abilitățile emoționale și sociale au un rol atât de important în viața noastră, toate 

persoanele implicate în educarea copiilor, trebuie să fie deschise în a oferi cele mai bune exemple 

de comportament, care să ducă pe parcursul formării și dezvoltării personalității copilului, la o 

persoană dezirabilă social. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Botiș Adina, Mihalca Loredana, 2007, Despre dezvoltarea abilităților emoționale și 

sociale ale copiilor, fete și băieți, cu vârsta până în 7 ani, Editura Alpha MDN, Buzău 

2. Petrovai Domnica, Bursuc Bogdana, Anca Raluca, Tătaru Raluca, Calenic Diana, 

2004, Diferențe de gen în creșterea și educarea copiilor, Editura Editor.ro, București 

3. Petrovai Domnica, Petrică Sorina, 2010, Ghid de dezvoltare a abilităților de viață ale 

copiilor, Editor Fundația Copiii noștri, București  

 

 

 

 ROLUL PĂRINȚILOR ÎN EDUCAȚIA COPIILOR 
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 Familia, ca instituție fundamentală în toate societățile, este prima școală a copilului și 

contribuția pe care o are la educația acestuia poate favoriza sau îngreuna activitatea școlii. Părinții 

dau copilului primele informații despre lumea înconjurătoare, primele norme și reguli de conduită, 

dar și climatul socio-afectiv necesar dezvoltării sale armonioase. De aceea, rolul familiei nu se 

poate rezuma la asigurarea condițiilor de viață pentru copil, la asigurarea supravegherii acestuia, ci 
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trebuie văzută ca primul factor în educația și instrucția copilului și un continuator al cerințelor 

impuse de practica educațional- instituționalizată. 

 Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoștințele 

uzuale( despre plante, animale, ocupațiile oamenilor, obiectele casnice), familia este cea care ar 

trebui să dezvolte spiritul de observație, memoria și gândirea copiilor. Tot cu ajutorul părinților se 

formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politețea, cinstea, sinceritatea, 

decența în vorbire și atitudini, ordinea, cumpătarea, grija față de ceea ce îi aparține.  

 Pentru copii, familia reprezintă mediul socio-educativ în care se realizează 

socializarea primară. Conținutul socializării primare se structurează în jurul unei dimensiuni 

cognitive și a unei dimensiuni afective. 

 Dimensiunea cognitivă presupune însușirea limbajului, precum și un prim mod de a 

înțelege lumea înconjurătoare. 

  Dimensiunea afectivă se referă la identificarea afectivă a copilului cu persoanele 

apropiate lui( părinți, rude, ,,altul semnificativ”). Această identificare emoțională are două 

consecințe majore: copilul adoptă imaginea acestui ,, altul semnificativ” cu privire la persoana sa, 

ajunge astfel la o anumită imagine despre sine și dobândește astfel primul ,, eu social”, prima 

identitate socială, iar pe de altă parte percepe lumea ,,filtrată” de părinți, ca fiind unica lume 

posibilă. 

 Familia îndeplinește și alte funcții educative, în afară de funcția de socializare: 

- funcția instituțional-formativă, realizată prin influențe directe de tipul răspunsuri la 

întrebări, explicații- informații, dar și indirect, prin mediul informațional din familie; 

- funcția psihomorală realizată prin modelele de comportament oferite de părinte, dar 

și prin discuțiile purtate cu copiii pe marginea anumitor conduite; 

- funcția socio-integrativă, prin implicarea copiilor în activitatea familială, prin 

acordarea autonomiei de acțiune, dar și printr-un climat familial dominat de relații de încredere și 

sprijin reciproc, conlucrare între generații, în care maturitatea de gândire a adulților se îmbină cu 

entuziasmul și energia tinerilor. 

Problematica rolului educativ al părinților și al raporturilor dintre părinți și copii a fost și 

continuă să rămână o temă importantă pentru psihologie, mai ales pentru psihologia dezvoltării, 

care a fost prioritară în a doua jumătate a secolului XX în atragerea practicilor educaționale 

parentale în aria investigației sale științifice. Revalorizarea acestei dimensiuni apare ca o consecință 

a schimbărilor produse la nivelul societății, care au generat evoluția contemporană a raporturilor 

intrafamiliale și implicit anumite schimbări la nivelul reprezentărilor sociale cu privire la copil. 

Mai mult ca oricând, procesul educațional se confruntă cu problema capacității tinerilor de a 

deveni părinți. Acest fapt este explicabil dacă avem în vedere rolul central pe care copilul îl ocupă 

în familie, importanța primilor ani de viață și rolul fundamental al familiei în dezvoltarea copilului 

din toate punctele de vedere. O generație sănătoasă fizic și psihic se naște în contextul unui climat 

familial propice. Iubirea, maturitatea emoțională, comunicarea empatică, responsabilitatea, 

spiritualitatea înaltă sunt doar câteva dintre elementele acestui climat, constituind premise ale 

dezvoltării copiilor. În același timp, experiențele pe care le trăiesc părinții în activitatea de îngrijire 

și educare, observând schimbările care survin pe parcursul copilăriei sunt experiențe unice. Părinții 

vor observa felul în care nou-născutul devine bebeluș, iar apoi, succesiv, preșcolar, școlar și 

adolescent, iar încercarea de a înțelege mecanismele care stau la baza acestei schimbări reprezintă 

activități interesante din punct de vedere intelectual, oferind în același timp numeroase satisfacții 

emoționale. 
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Aspectul relațional desemnează natura și raporturile familiale în cadrul cărora  se realizează 

procesul educativ, proces ce vizează îngrijirea și  educarea copiilor(disciplina, controlul, formarea 

carcterului,afecțiunea,acceptarea). Din punctul de vedere al stilurilor de parenting, nu primează doar 

ceea ce transmit părinții copiilor lor, ci și cum înțeleg aceștia să realizeze acest proces de 

transmitere. Stilurile parentale depind nu numai de personalitatea părintelui, de modelul său 

educativ, ci și de o serie de alți factori, precum: caracteristicile  mediului, modelele culturale și 

educative, tradițiile, nivelul de cultură, condițiile sociale, structura familiei, profesiile părinților. 

În educația oferită copiilor, stilurile parentale afectează dezvoltarea acestora. Astfel, stilul 

exigent este asociat cu rezultate pozitive ale copilului. Copiii care beneficiază de acest stil au 

tendința de a fi independenți. În același timp, înregistrează valori ridicate ale stimei de sine și pe 

acest fond apare dorința de afirmare. În ceea ce privește activitatea școlară, acești copii manifestă 

curiozitate, sunt prietenoși, înregistrează un nivel ridicat de popularitate printre cei de vârsta lor, 

sunt cooperanți și receptivi la mesajele transmise de părinți, se descurcă bine la școală, deoarece 

părinții i-au motivat în mod variat și constant pentru activitatea școlară. 

Atitudinea autoritară a părinților are efecte negative asupra dezvoltării copiilor. Părinții 

autoritari se impun, pretind ascultare și respect, raportându-se la un set de standarde înalte. Copiii 

acestor părinți dovedesc competențe și responsabilități moderate, fiind lipsiți de spontaneitate. 

Mesajul transmis de părinți prin comportamentul lor hiperprotector poate fi codificat de către copil 

ca lipsă de încredere a acestora în capacitățile sale de a se descurca singur. Copiii pot manifesta 

comportamente extreme: fie se interiorizează, devenind timizi și inhibați, fie se pot manifesta ca 

persoane rebele și autoritare. Conflictele ar putea genera rupturi în plan relațional. Un tată tiran este 

de fapt o persoană slabă, ceea ce duce la manifestări negative ale copilului, precum inhibiția, 

frica,instabilitatea, sau la apariția sentimentului de frustrare, care va genera manifestări agresive. 

Acest tip de atitudine poate duce la o agresivitate latentă, care, neputându-se manifesta în context 

familial, va izbucni în diverse alte situații. 

Copiii ai căror părinți manifestă un stil de parenting indulgent manifestă frecvent o bună-

dispoziție, dovedind mai multă vitalitate decât copiii cu părinți autoritari. În schimb, ei tind să 

manifeste o încredere de sine scăzută, o absență a responsabilității sociale și să nu persevereze 

atunci când se confruntă cu sarcini dificile. Are loc o creștere a comportamentelor inadaptative ale  

copiilor, ca urmare a ignoranței lor, cu consecințe grave asupra activității de învățare. Acesta 

este momentul în care părintele realizează că stilul său educativ este greșit și ia măsuri de 

intervenție. În plus, copiii cu părinți indulgenți au tendința de a fi impulsivi, imaturi și dependenți 

de adulți. Aceasta se datorează stilului de parenting pasiv. 

Stilul de parenting neimplicat pare să fie asociat în mai mare măsură cu rezultate negative ca 

urmare a faptului că părinții sunt centrați asupra propriei persoane, și nu asupra copilului. Această 

categorie de părinți e preocupată doar de activitățile proprii, și nu se implică în activitățile copiilor 

lor. Această neimplicare duce la un atașament insecurizant, copiii manifestând o slabă competență 

socială, pe măsură ce cresc existând posibilitatea confruntării cu riscul crescut al consumului de 

droguri, cu delincvența și cu alte probleme de sănătate psihică. În cazurile extreme, stilul neimplicat 

se transformă în neglijare, o formă de abuz asupra copiilor, asociat cu o gamă largă de rezultate 

negative. 

Nu toți părinții care exercită un stil de parenting exigent vor avea copii care obțin exclusiv 

rezultate pozitive, după cum nu toți copiii cu părinți neglijenți vor fi sortiți eșecului. Există situații 

în care un părinte aparținând unuia dintre ultimele trei stiluri de parenting poate să aibă copii 
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buni.În același timp, stilurile de parenting pot conduce la rezultate diferite în funcție de grupul 

social și cultural din care familia face parte. Din acest puct de vedere, se consideră că semnificația  

unui stil de parenting ar consta nu numai în atributele menționate, ci și în modul în care copilul 

interpretează practicile parentale, influențate de contextul cultural general în care acestea apar și se 

manifestă. Modul în care copilul interpretează se repercutează asupra a ceea ce simte. 

Așadar, efortul familiei este esențial în educarea copilului pentru adaptarea optimă la mediul 

social, în menținerea sănătății mentale și emoționale, în dezvoltarea și menținerea stării de bine, 

care se definește prin prisma următoarelor dimensiuni: acceptarea de sine, relații pozitive cu ceilalți, 

autonomie, control, sens și scop în viață și, nu în ultimul rând, dezvoltare personală. 

Alături de familie, o altă instituție de bază a societății este școala, astfel că parteneriatul 

școală –familie e esențial, din buna colaborare dintre adulții celor două instituții copiii vor avea 

numai de câștigat. Acțiunea educativă a familiei este eficientă numai atunci când scopul său devine 

unul cu cel al școlii, atunci când între acești doi factori există o concordanță, când obiectivele 

urmărite de acestea se subordonează idealului educațional. Școala este extrem de importantă, dar 

fără implicarea familiei în educarea copilului nu va da randamentul dorit. 

În formarea personalității copilului un rol esențial îl are implicarea parentală. Acest concept 

poate fi înțeles ca participare a părinților în procesul educațional care se desfășoară în școală prin 

intermediul mai multor activități, evenimente sau programe. Mai precis, acestea au fost direcționate 

spre interacțiunea directă cu elevul sau cu învățătorul său în activitățile educaționale. În acest sens, 

pot fi menționante meditațiile, lectoratele cu părinții pentru a discuta progresul sau dificultățile 

elevului, voluntariatul părinților în clasă sau în școală în general, participarea regulată la întâlnirile 

programate de școală și discuțiile dese cu elevul despre planificările școlare, progres și activități.  

Următoarele variabile ale procesului familial sunt asociate cu performanța școlară: 

așteptările educaționale ale parinților; asigurarea materialelor pentru învățat; asigurarea unor 

oportunități de învățare în afara școlii; discutarea cu elevii despre școală.  

Implicarea părinților în activitatea școlară mediază raportul școală-copil: încrederea sau 

neîncrederea copilului în valorile școlare și în cadrele didactice, autoritatea de care se bucură 

acestea, reușita sau eșecul și, în consecință, satisfacția sau insatisfacția cadrului didactic, ca și 

eficacitatea instituției școlare depind într-o măsură deloc neglijabilă de această mediere. Implicarea  

parentală pare să aibă cel mai puternic efect asupra îmbunătățirii rezultatelor școlare. Alte 

variabile intermediare între implicarea parentală, atâta acasă, cât și la școală, și împlinirea elevului 

includ: clarificarea rolurilor și responsabilităților învățatorului, familiei și elevilor; îmbunătățirea 

comportamentului elevului, o creștere a stimei de sine a acestuia și reducerea absenteismului. 

Scopul relațiilor familie-școală pentru educarea copiilor este de a crea o cultură a succesului 

care să încorporeze valori, una care să dezvolte experiențele educaționale, progresul și succesul 

educațional al elevilor. Punctul de start al implicării parentale îl constituie construirea relației de 

colaborare cu școala. Se știe că relațiile eficiente conduc spre succesul copiilor în școală în 

domeniul academic, social, comportamental și emoțional. Stabilirea înțelesurilor acestei activități 

comune va face transferul de la o cultură eșuată la una a succesului. De asemenea, relațiile 

constructive au fost văzute ca sprijini al mențineri liniștii sau al îmbunătățirii factorilor protectivi. 

Elementele de colaborare includ respect reciproc, sinceritate și comunicare asertivă, 

informație liberă între educator și părinte, acceptarea mutuală a scopurilor, luarea deciziilor și 

planificarea de comun acord. Aceste elemente sunt foarte ușor de verbalizat, dar de multe ori sunt 

dificil de pus în practică. Părinții și educatorii doresc să comunice și să colaboreze, însă este mult 
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prea puțin timp pentru dialog și rezolvarea problemelor. Structura și frecvența interacțiunilor 

reprezintă de multe un impas în stabilirea unor relații calitative familie-școală. 

Familiile și școlile lucrează ca parteneri la o filozofie centrată pe elev, în care educatorii și 

familiile să coordoneze și să coopereze pentru a îmbunătăți progresele înregistrate în învățare și să 

promoveze succesul școlar pentru elevi în patru domenii: academic, social, emoțional și 

comportamental. În plus, e necesară asumarea responsabilității de ambele părți, dar și 

responsabilitatea comună pentru educarea și socializarea copiilor ceea ce va asigură calitatea 

interferenței și conexiunii dintre familii și școli. 
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 EDUCAREA PĂRINŢILOR - O NECESITATE 

Prof. Corendea Daniela 

Şcoala Gimnazială Nr.4, Râmnicu Vâlcea 

Prof. Corendea Gheorghe 

Şcoala Gimnazială Anton Pann, Râmnicu Vâlcea 

 

Motto: ,, Educaţia este apărarea organizată a adulţilor împotriva copiilor”. 

 (Mark Twain) 

              Educaţia, definită în termeni generali, reprezintă un proces al cărui scop esenţial este de a 

uşura o anumită modificare de comportament. Părinţii sunt primii profesori ai copilului, pentru că ei 

încep educarea lui în mediul familial. Alături de părinţi, şcoala îşi are un rol bine stabilit, 

intervenind în dezvoltarea primară a copilului. În acest context, educarea părinţilor devine o 

necesitate.  

             Dintotdeauna, părinţii au avut un rol esenţial în creşterea copiilor, asigurându-le atât 

existenţa materială, cât şi un climat afectiv şi moral. Uneori, familia ignoră importanţa comuniării 

afective, nestimulând dezvoltarea sentimentului de apartenenţă, considerând că este suficient să se 

ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare ( hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, cheltuieli zilnice etc.). 

             Educaţia părinţilor poate fi o educaţie a educaţiei copilului, un studiu al dezvoltării 

copilului, o formare de abilităţi de comunicare şi analiză a acestuia. În general, comportamentul 

părinţilor este determinat de propria experienţă de viaţă a acestora, perpetuând atât aspecte pozitive, 

cât şi negative, pe parcursul mai multor generaţii. Părinţii care se implică activ în viaţa copiilor au 

un impact semnificativ asupra succesului şi a dezvoltării acestora. Ei trebuie să răspundă nevoilor 

copilului, în special celor emoţionale, care se concretizează în dorinţa de a fi ascultaţi, îngrijiţi şi 

apreciaţi. 

             Atitudinea părinţilor trebuie să fie corespunzătoare vârstei şi nivelului de dezvoltare a 

copilului. Pentru fiecare copil, familia reprezintă primul său univers social şi afectiv. Cei doi părinţi, 
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deşi implicaţi egal în procesul de educaţie, au roluri diferite. Ambii asigură sentimentul de confort 

şi siguranţă al copilului, fiind răspunzători de situaţia copilului în cadrul familiei, de optimizarea 

vieţii de familie prin îmbinarea unei atitudini afectuoase a mamei cu autoritatea sau exigenţa 

raţională a tatălui.  

            Iniţierea părinţilor în educarea şi instruirea copiilor se concretizează prin discuţii libere cu 

părinţii, consiliere, participarea, implicarea acestora în diverse activităţi desfăşurate la nivelul şcolii. 

Este necesară o comunicare continuă şi de calitate între părinţi şi cadre didactice în vederea 

progresului sau a dificultăţilor întâmpinate de copii. Comunicarea, deschiderea, încurajarea din 

ambele părţi sprijină dezvoltarea şi buna educaţie a copilului, aducând beneficii pe termen lung în 

dezvoltarea personalităţii copilului.  

            Iată câteva din principiile generale de care ar trebui să ţină cont părinţii în educarea copiilor: 

,,Iubeşte-ţi şi acceptă-ţi copilul aşa cum este!”, ,,Fii calm, iubitor şi sensibil!”, ,,Respectă-ţi copilul 

şi nu-i răni sentimentele, nu-l dezaproba şi nu-l jigni, nu râde niciodată de el, dar râzi cât mai des cu 

el!”, ,,Fii un exemplu bun pentru copilul tău!”, ,,Foloseşte disciplina în educaţie!”. 

 
 Există ,,NU” şi pentru părinţi! Aşadar: ,,Nu-ţi subaprecia copilul!”, ,,Nu lăsa televizorul să-ţi educe 

copilul!”, ,,Nu insista să obţii o supunere imediată şi oarbă din partea lui!”, ,,Nu utiliza metode 

moralizatoare care induc vinovăţia!”, ,,Nu face exces de cuvinte când îi vorbeşti!”. 

              Părinţii au o mare responsabilitate în educaţia copiilor. Ei conduc familia, răspund de ea în 

faţa societăţii, a fericirii copiilor, a vieţii lor. Deseori, doresc să imprime copiilor anumite 

preocupări pentru studiu şi educaţie, să-i ghideze spre o existenţă împlinită şi pentru a-i feri de 

greşelile pe care poate chiar ei le-au făcut. Educaţia începe întotdeauna mai devreme şi necesită 

implicare şi angajament din partea copilului şi a adultului. Este unul dintre elementele decisive ale 

formării interesului copilului de vârstă mică pentru activităţile şcolare de mai târziu. O relaţie 

părinţi-copii bazată pe reciprocitate, pe spirit de echipă şi mai puţin pe un rol didactic, de judecător 

în bine sau rău al părintelui, ajută foarte mult. Părinţii sunt primele modele pe care copiii le au în 

viaţă.  

              Educarea părinţilor are în vedere acţiuni îndreptate spre exersarea funcţiei educative şi spre 

dezvoltarea unor practici eficiente de comunicare şi de interacţionare în familie. Asemenea acţiuni 

vor conduce spre cunoaşterea şi acceptarea propriului copil, spre abordarea pozitivă a trăsăturilor 

personalităţii copilului, spre înţelegerea comportamentului copilului, cunoaşterea etapelor 

dezvoltării în timp a copilului, procesul de educaţie a copilului, crearea unui echilibru între factorii 

familiali de educaţie a copilului, rolul egal al ambilor părinţi.  

              Educând părinţii se va realiza şi o schimbare în mentalitatea părinţilor faţă de copil. Ei 

trebuie să fie informaţi şi să accepte că orice copil este o persoană cu anumite caracteristici, 

speciale, diferite, în concordanţă cu gradul de dezvoltare. Copilul însuşi are o personalitate 

individualizată.   

              Părinţii dovedesc uneori atitudini nepotrivite faţă de situaţia la învăţătură a copiilor. Sunt 

trei atitudini greşite ale părinţilor evidenţiate de cercetările psihopedagogice: atitudinea de teamă ( 

părinţii care îşi manifestă teama cu privire la cariera şcolară a copilului, determinând nelinişte, lipsă 

de încredere în propriile forţe, sentimente de vulnerabilitate), atitudinea agresivă a părinţilor asupra 
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copiilor ce devin astfel victime ale unor abuzuri fizice şi psihice iniţiate de părinţi; atitudinea de 

indiferenţă a părinţilor faţă de eficienţa învăţăturii pentru perspectivele de viaţă.   

              În cadrul şedinţelor cu părinţii, activităţile desfăşurate cu grupurile de părinţi vor urmări: 

prevenirea unor probleme grave de educaţie, a unor atitudini şi reacţii negative în comportamentul 

părinţilor faţă de copil, însuşirea unor abilităţi de bază de care părinţii au nevoie pentru a influenţa 

pozitiv comportamentul copiilor.  

              Educaţia părinţilor este deci, o dimensiune a educaţiei permanente, a educaţiei adultului, 

căreia i se acordă astăzi o foarte mare importanţă, întrucât presupune responsabilizarea părinţilor 

pentru viaţa de familie şi pentru sănătatea mintală şi morală a copiilor lor. 
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 EDUCAȚIA PĂRINȚILOR ÎN AVANTAJUL ELEVILOR 
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 Educația, definită în termeni foarte generali, este un proces al cărui scop esențial este de a 

ușura o anumită modificare de comportament. Părinții sunt primii profesori ai copilului, ei începând 

educarea lui în mediul familial. Împreună cu părinții, școala își are rolul ei bine stabilit, intervenind 

în dezvoltarea primară a copilului. În acest context, educarea părinților după principii științifice de 

psihopedagogie devine o necesitate. 

 Părinților le revine rolul esențial în creșterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai 

existența materială, cât și un climat familial afectiv și moral. Sunt situații în care familia consideră 

că este suficient să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare (hrană, îmbrăcăminte, locuință, 

cheltuieli zilnice), ignorând importanța unei comunicări afective, nestimulând dezvoltarea 

sentimentului de apartenență. 

 În general, comportamentul parental este inspirat din propria experiență de viață a acestora, 

astfel perpetuând atât aspecte pozitive, cât și negative, pe parcursul mai multor generații. 

 Fiecare dintre noi are anumite standarde etice, anumite principii care ne ghidează în viață, 

atunci când avem de luat diverse decizii. Principiile personale, ideile noastre despre bine și rău se 

bazează atât pe valori proprii, cât și pe o serie de valori universale adoptate de majoritate. Cultura 

este un alt element generator de valori etice. Fie că este vorba de comunitatea etnică din care provii, 

de cea religioasă sau de colegii de clasă, tu te identifici cu acest grup, te leagă de ei interese, 

principii, valori comune. Cultura ne învață în variate contexte ce e bine și ce e rău. Pe lângă valorile 

etice, cultura ne învață și despre frumusețe, în toate formele ei, despre valorile estetice din toate 

ramurile artei, din tradițiile populare, din specificul fiecărui popor și cele interculturale. 

 Indiferent dacă părinții vor sau nu să transmită copilului valorile și credințele lor, el va 

absorbi o parte din ele prin simplul fapt că trăiește împreună cu ei. El va participa la ritualurile și 

tradițiile familiei și se va gândi la semnificația, lor. Ca părinte, nu-i impune opiniile tale, ci prezintă-
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i credințele tale într-un mod onest, clar și care să fie pe măsura vârstei și gradului de maturitate al 

copilului. Adoptă o atitudine deschisă, încurajează întrebările copilului și dorința lui de a se 

informa, în loc să forțezi asimilarea valorilor tale de către copil. 

 Dacă valorile părintelui sunt bine argumentate și dacă el crede cu adevărat în ele, copilul va 

adopta multe dintre ele. Dacă acțiunile părintelui sunt inconsistente, ceea ce se întâmplă oricui, 

copiii sunt cei care vor clarifica lucrurile pentru ei ori subtil prin intermediul comportamentului ori, 

la copiii mai mari, direct, exprimându-și dezacordul față de părinte. 

 Drumul către dezvoltarea unui sistem nu este nici drept nici fără greșeli. El cere un proces 

permanent de informare și flexibilitate construită pe fundamente solide. Cunoașterea de sine, 

dorința de a asculta copilul și a te schimba atunci când este nevoie și mai presus de toate, o 

demonstrație a respectului față de tradiții vor ajuta mult relația dintre părinți și copii. Dacă alegerea 

valorilor și principiilor este, în cazul fericit, democrația în alegerea copilului, părintele trebuie să-i 

ofere baza pentru aceasta, prin ideile, întrebările, răspunsurile și mai ales acțiunile sale. 

 Fiecare individ este unic, el reprezentând o sinteză a moștenirii biologice, sociale și 

culturale. El este dotat cu un potențial de creștere și dezvoltare în plan fizic, emoțional, intelectual, 

spiritual și social, dar evoluția fiecăruia este și în funcție de modul în care știe să inițieze schimbări 

legate de propria persoană și să acționeze în acest sens, știe să folosească propria experiență de viață 

sau experiența altora în procesul de autoafirmare. 

 Crearea unui mediu adecvat de învățare este sarcina familiei și a școlii în egală măsură. 

Copilul are sarcini de învățare diverse, unele sunt îndeplinite acasă, altele la școală, ceea ce asigură 

un grad similar de importanță atât, profesorilor și școlii în ansamblu, cât și părinților și mediului 

familial. 

 Implicarea părinților poate preveni sau elimina dificultățile inerente în viața unei școli. 

Împreună, părinți, copii și profesori pot face din școală un loc plăcut pentru toți cei implicați în 

procesul educativ, un mediu bazat pe încredere, comunicare, respect și flexibilitate. Așteptările 

părinților și atitudinile lor privind educația copilului sunt la fel de importante ca și activitățile 

desfășurate de cadrele didactice. Cei mai mulți părinți doresc să fie implicați în educația copiilor, 

dar mulți nu știu cum să devină implicați. Cei mai mulți profesori simt că implicarea părinților este 

esențială, dar mulți nu știu cum să facă acest lucru. Școala are nevoie să încurajeze și să promoveze 

implicarea părinților parteneri. 

 În relația părinți-copii, fiecare influențează și este influențat în procesul comunicării. 

Problema comunicării cu copiii nu este mai puțin complexă decât cea cu adulții, chiar uneori mai 

greu de realizat și mai complicată. Factorii care fac comunicarea eficientă trebuie să fie prezenți în 

relația părinți-copii. Pentru realizarea unei relații eficiente părinți-copii este necesară cunoașterea 

stadiilor de dezvoltare a personalității, mai precis, părinții trebuie să cunoască ce se întâmplă în 

viața copilului lor în perioadele de criză cu care se confruntă. Fiecare trecere de la o etapă la alta 

este o criză. Părinții care trec de la o etapă la alta în viață se confrunta și ei cu anumite crize. 

Ținându-se cont de problemele ce se ridică în această perioadă, se va evita înstrăinarea și se va 

continua comunicarea. 

 Este important ca, pentru fiecare stadiu de dezvoltare a personalității, părinții să se poarte și 

să acționeze potrivit necesităților copilului pentru a-i oferi acestuia mediul pentru o dezvoltare 

sănătoasă. Influențele sistemului familial asupra procesului de formare a copilului sunt hotărâtoare. 

Specialiștii în acest domeniu precizează că relația părinți-copii deține un rol deosebit în fixarea 

deprinderilor comportamentale, dar și în asigurarea condițiilor psihologice normale. 
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 Relația părinți-copii nu trebuie lăsată la întâmplare. Există anumite norme precise care stau 

la baza acestor relații: nevoia de dragoste care asigură protecție, asigură unele raporturi relaționale, 

juste și echilibrate, cât și complementaritatea rolurilor parentale. Părinții trebuie să alcătuiască un 

raport cu copilul, o unitate inseparabilă în care își împart rolurile și sarcinile. 
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Meseria de părinte este totul. Meseria de dascăl este nobilă și presupune o mare 

responsabilitate. Nu sunt mulți cei din afară sistemului care înțeleg câte eforturi fac dascălii, nu doar 

în clasă, dar și în afara orelor de program. 

A apărut de câţiva ani o schimbare în comportamentul copiilor şi acest fenomen pare să fie 

în dezvoltare. De câte ori nu am auzit sau nu ne-am întrebat: Unde sunt copiii cuminţi şi respectuoşi 

de altă dată? Unde este abilitatea acestora de a crea din minte şi cu propriile mânuţe tot felul de 

lucruri? Acum copiii „au personalitate” sunt experţi în mânuirea calculatorului, ştiu toate 

programele de desene animate (din care unele nu ar fi recomandate nici măcar adulţilor), dar dintre 

aceştia câţi vor ştii când vor merge la şcoală, să se lege la şireturi, câţi mai au răbdare să stea pe 

scaune ca să ducă la capăt o activitate care cere abilităţi manuale unde sunt părinții care aveau 

răbdarea si timpul necesar pentru copiii lor? 

Mulţi părinţi socotesc că vârsta de 6–7 ani, când copiii lor calcă pentru prima oară pragul 

şcolii, este o etapă în care rolul lor în educaţia copiilor scade foarte mult dacă nu chiar dispare. 

Dimpotrivă, acum rolul lor se dublează: acasă trebuie să creeze un mediu de încredere, echilibrat, în 

care copilul să se manifeste neîngrădit, iar în relaţia cu şcoala pot colabora cu alţi membri ai 

comunităţii şcolare pentru a crea un climat care sprijină învăţarea, atât în şcoală cât şi în afara ei.   

Viaţa în familie, valorile care sunt respectate şi deci experienţele pe care copilul le realizează în 

colectivul familial depind de felul în care părinţii îşi exercită rolul de educator. Pentru copii, 

părintele, adultul din cadrul grupului familial reprezintă sursa securităţii şi încurajării în faţa oricărei 

situaţii noi, neobişnuite. Apropiindu-se de sufletul copilului, pătrunzând în felul propriu de a simţi 

şi gândi al acestora, părintele devine confidentul şi sfătuitorul propriului copil.  

Relaţia efectivă părinte-copil este direct influenţată de pretenţiile manifestate faţă de copii: acestea 

nu trebuie să îi plaseze pe copii într-un rol cu prea multe constrângeri şi foarte puţine situaţii de a se 

desfăşura liber, activ, opţional, cu iniţiative proprii.  

Educaţia nu este un proces de care este responsabilă în mod exclusiv şcoala, dar nici părinţii; 

este un proces al cărui succes depinde de colaborarea dintre cele două părţi implicate.   

Sunt situaţii în care apar bariere de comunicare între cadre didactice şi părinţi, fie din lipsa de 

experienţă, fie din lipsa spiritului de echipă. Pentru binele copilului este recomandabil ca, fie prin 

efortul părinţilor, fie prin cel al cadrelor didactice, astfel de bariere să fie îndepărtate. În multe 
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cazuri profesorii cred că părinţii nu acordă suficientă atenţie copiilor lor sau părinţii consideră că 

profesorii sunt prea distanţi şi nu se implică suficient. 

Consider că, activitatea educativă din familie ar trebui să urmărească într-o mai mare măsură 

adaptarea şi totodată raţionalizarea exigenţelor, a cerinţelor familiale la posibilităţile de înţelegere 

ale copiilor. În ce constau aceste cerinţe familiale? Cerinţele familiale, respectiv obligaţiile, regulile, 

pretenţiile normele, exigenţele ce se impun copilului sunt multiple şi se exercită asupra lui pe două 

căi: solicitare şi interdicţie. Natura şi gradul solicitării sau interdicţiei trebuie puse de acord cu 

interesele copilului în scopul realizării pe de o parte a echilibrului extern între copil şi mediul 

familial şi, pe de altă parte, a echilibrului intern.  

„Exigenţa raţională” înţeleasă în emiterea unor reguli de către adult, reprezintă o condiţie 

necesară, fără a fi însă suficientă, în realizare la un nivel optim a comunicării umane în cadrul 

familiei căci, deşi părintele manifestă acea exigenţă, totuşi, măsurile sale educative nu-şi vor atinge 

pe deplin scopurile dacă nu se vor desfăşura într-un climat afectiv de înţelegere şi încredere 

reciprocă. Nevoia de răspuns afectiv din partea celor din jur, adică nevoia de a fi stimat, preţuit, 

respectat de semeni, ca şi nevoia de autoafirmare reprezintă trebuinţe fundamentale ale copilului, 

care îi asigură echilibrul psihic şi moral, acea siguranţă şi linişte interioară şi condiţionează aderarea 

sinceră la viaţa de familie. 

Pentru a-si atinge scopurile educaționale părinții trebuie să dezvolte pe întregul parcurs 

școlar o relație de colaborare permanentă cu școala. Educația  copiilor este un act pe care ar trebui 

să și-l asume în echipă școala și familia,având beneficii pe tot parcursul școlarității.   

Copilul este deosebit de sensibil în legătură cu posibilităţile sale intelectuale, la situaţiile în 

care nu ar putea fi preţuit şi stimat, lăudat şi apreciat. Să nu uităm că insuccesul, în general, face să 

slăbească combativitatea, tenacitatea în muncă, provoacă descurajare şi stres. Aprecierile părinţilor 

se răsfrâng în conştiinţa şi conduita copilului, motiv pentru care părintele trebuie să se ferească de a 

face aprecieri sumare şi rigide sau de a da calificative categorice. Laudele nu sunt niciodată prea 

multe dacă e vorba de stimularea eului  copilului. Lauda generează simţul valorii şi al demnităţii şi e 

de datoria părinţilor să încurajeze înflorirea acestui sentiment. Uneori chiar e bine să perceapă 

nuanţele subtile ale personalităţii unice a copiilor lor şi de a-i lăuda pentru calităţile pe care vor să le 

încurajeze, pe măsură ce ele se fac simţite. Evoluţia rapidă a vieţii sociale de astăzi, modificarea 

statutului familiei, atribuţiile crescute ale femeii fac ca rolul grădiniţei să fie pregnant nu numai în 

ceea ce priveşte educaţia copiilor ci şi a părinţilor.  

Grădiniţa, fiind puntea de legătură cu familia, are şi menirea de a asigura părinţilor asistenţă 

de specialitate, informându-i asupra etapelor de evoluţie a copiilor şi venind în sprijinul celor ce 

întâmpină dificultăţi în înţelegerea rolului de părinţi şi în îndeplinirea cu succes a educării copiilor.  

În educarea copiilor părinții trebuie să țină seamă de câteva date importante, cum ar fii:  

Iubeşte-ţi şi acceptă-ţi copilul aşa cum este!  

Fii calm, iubitor şi sensibil. Prima şi cea mai importantă nevoie a copilului tău este aceea de 

a fii iubit. Copilul are nevoie să fie alintat, mângâiat şi îmbrăţişat, să se simtă aproape de părinţi, să 

i se ofere căldură şi confort emoţional, să se simtă dorit şi înţeles. A-i împlini doar nevoile fizice, de 

hrană şi îngrijire, nu este suficient.  

Respectă-ţi copilul!  

Este dreptul copilului şi obligaţia părintelui faţă de el să-i respecte viaţa şi intimitatea. 

Părinţii trebuie să perceapă copilul aşa cum este el, în mod realist. Dacă percepţia greşită asupra 

copilului dăinuie o perioadă lungă de timp, acesta îşi va însuţi comportamentele pe care tu i le 

atribui în mod greşit şi va începe să creadă ca este aşa cum îl percepi (lipsit de valoare, slab, neiubit, 
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nedorit, rău, obraznic, urât). Riscurile sunt mari. Copilul trebuie înţeles în funcţie de vârsta lui 

cronologică şi mentală şi trebuie să îi fie respectate particularităţile individuale, tot ceea ce îl face 

unic, irepetabil. 

Respectă-ţi copilul şi nu-i răni sentimentele, nu-l dezaproba şi nu-l jigni, nu râde niciodată 

de el, dar râzi cât mai des cu el.  

Fii un exemplu bun pentru copilul tău!  

 

 

C. COLABORAREA ŞCOALĂ-FAMILIE 
 

 

 PREZENŢA PĂRINŢILOR ÎN ACTIVITĂŢILE  ŞCOLARE 

Prof. pt. înv.preşcolar Avîrvarei Valentina Doina 

Şcoala gimnazială ,,Sfânta Maria”, G.P.P. ,,Micii Cercetaşi’’, Botoşani 
 

Imaginea asupra individului ca om, depinde în cea mai mare măsură de imaginea familiei 

sale;în societatea românească, unde familia este încă pe primul loc, imaginea membrilor ei este 

imaginea ei, mai ales în zonele rurale unde anumite valori şi obiceiuri se păstrează nealterate; dar 

amprenta socialului modernizat îl obligă pe individ să acţioneze în conformitate cu regulile lumii 

moderne unde costurile şi beneficiile marchează orice acţiune; plăcerea de a face o acţiune rămâne 

doar un mod tradiţional de comunicare, care contribuie la stabilitate unui sistem ca întreg, a 

societăţii ca şi comunitate; modernul se bazează pe o comunicare, pe perceperea riscurilor concrete 

şi a nu te compromite, nu mai este o problemă de familie, ci un model comportamental asumat de 

individ prin care acesta îşi construieşte propria imagine; discreditarea familiei lui se leagă indirect 

de discreditarea lui ca fiinţă socială, iar stabilitatea familiei depinde de modul cum înţelege să 

contribuie la echilibrul social, prin resursele pe care le are în prezent (materiale şi simbolice) şi pe 

care le va putea obţine în viitor. 

Şcoala este interesată să colaboreze cu familia, să-şi facă din ea un aliat, pentru ca acţiunea 

sa educativă să fie mai profundă şi de durată. Colaborarea şcolii cu familia este necesară şi în 

vederea unei informări reciproce cu privire la dezvoltarea copilului, la comportarea lui. 

În convorbirea cu părinţii, profesorul (educatoarea) trebuie să dovedească mult tact. Să aibă 

atitudinea unui prieten, nu a unui şef care dă ordine. Să fie apropiat, să găsească argumente potrivite 

şi temeinice,ca părinţii să le accepte fiind convinşi de utilitatea lor, dar să nu renunţe la convingerile 

sale dacă acestea sunt bine întemeiate. Cadrul didactic se va interesa de modul cum este respectat 

regimul de zi al copilului, cum este ajutat acesta la învăţătură, dacă are create condiţii bune de 

pregătire a temelor, cum se comportă copilul faţă de părinţi, fraţi, bunici cum se comportă aceştia 

faţă de el, ce influenţe pozitive şi negative se exercită asupra lui, cu ce se ocupă în timpul liber, ce 

prieteni are, cum se odihneşte si cum se hrăneşte, care este starea sănătăţii lui, ce interese manifestă. 

      În general, toată lumea apreciază efectele benefice ale unei participări foarte active a părinţilor 

la activităţile  şcolare. Numeroase cercetări la nivel de învăţământ primar  şi chiar secundar au pus 

în evidenţă aspectul determinant al calităţii interacţiunii dintre familie şi şcoală asupra educaţiei 

copiilor. 

     Această recunoaştere a importanţei părinţilor în favorizarea succesului şcolar al tinerilor a 

determinat autorităţile educative să susţină necesitatea întăririi legăturilor dintre părinţi şi  şcoală. 
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De altfel, în contextul actual, aceste legături par a fi mai necesare ca niciodată. Într-adevăr, 

misiunea socială a şcolii depăşeşte tot mai mult simpla atingere a obiectivelor pedagogice ale 

curriculum-ului şcolar având în vedere  şi faptul că mulţi părinţi sunt prea preocupaţi de problemele 

familiale, profesionale sau sociale pentru a putea urmări evoluţia copiilor lor sau coerenţa dintre 

educaţia pe care copilul o primeşte în familie şi cea şcolară. 

     Atât părinţii cât şi cadrele didactice beneficiază de avantajele unei astfel de 

colaborări.Binefacerile sunt numeroase, începând cu o mai bună cunoaştere reciprocă şi depăşirea  

stereotipurilor,  şi conti-nuând cu identificarea unor interese comune în beneficiul copiilor. În 

sfârşit, colaborarea este benefică şi pentru şcoală, părinţii aducând deseori resurse suplimentare ce 

pot susţine rolul educativ al şcolii dar oferă şi un cadru pentru o continuă reevaluare. 

Spre a ajuta eficient pe copii, părinţii trebuie să ţină legătura cu şcoala, spre a se informa 

despre rezultatele muncii si despre comportarea lor la şcoală. 

Educaţia ar trebui făcută în primul rând de către persoana (sau persoanele) de care copilul 

este cel mai ataşat. Este important însă ca aceste persoane să cunoască şi să aplice educaţia pozitivă. 

 Desigur, oricare dintre membrii familiei sau ai anturajului copilului va avea o influenţă 

asupra comportamentului acestuia. Fiecare trebuie să-şi păstreze stilul, în acord cu rolul pe care-l 

joacă faţă de copil (rol de protector, de autoritate, de confident, de sursă de informaţie etc).  

Din acest motiv, persoanele care joacă rol educativ în viaţa unui copil (părinţi, bunici, fraţi, 

profesori, prieteni, specialişti) ar trebui să comunice şi să se pună de acord asupra contribuţiei 

fiecăruie dintre ei.  

Educaţia negativă este aceea care se opune sensului de dezvoltare a copilului. Iată câteva 

atitudini care constituie stilul negativ în educaţie:   

- Interdicţia (a spune nu e voie în situaţii în care copilul încearcă să cunoască ceva);   

- Pedeapsa (a folosi puterea fizică sau emoţională asupra copilului pentru a-l face să renunţe 

la un comportament anume);   

- Critica (a observa şi a comenta doar aspectele negative sau nereuşite ale comportamentului 

celui mic);   

- Ridiculizarea (a face uz de capacităţile de adult  pentru a-l umili pe copil în faţa altora 

pentru nereuşitele lui);   

- Excluderea (a nu permite copilului să participe la decizile care-l privesc);  

-  Constrângerea (a obliga pe copil să se comporte doar aşa cum consideră adultul, fără 

explicaţii);   

- Abandonarea (a-l lăsa pe copil să suporte consecinţele greşelilor lui fără a-l ajuta să 

înţeleagă şi să iasă din situaţie);  

A oferi educaţie pozitivă înseamnă a fi alături de copil în tendinţa lui naturală de a cunoaşte 

lumea, protejându-l acolo unde este periculos, încurajâdu-l acolo unde este şovăielnic, oferindu-i 

alternative şi ajutându-l să aleagă ce e mai bine.   

- Încurajarea (a-i transmite mesaje în acord cu  acţiunea lui);   

- Asistarea (a sta alături şi nu în calea lui atunci când face ceva);   

- Cunoaşterea experienţială (a-l ajuta să înţeleagă făcând, prin îndemnuri precum hai să 

vedem împreună cum este);   

- Accesul la alternative (a-i oferi posibilitatea de a alege, ca mai târziu să poată decide);   

- Atmosfera emoţională pozitivă (a-i zâmbi, a face uz de umor, a fi tandru în interacţiune);   

- A favoriza iniţiativa (astfel încât copilul să iasă din rolul de simplu executant supus al 

ordinelor părinţior);   
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- A folosi situaţiile normale de viaţă pentru a oferi educaţie (nu e necesar să-l scoateţi pe 

copil din acţiunile lui pentru a-l educa);  

Familia este o structură socială. În cadrul familial, copilul exersează primele relaţii (care 

sunt la baza relaţiilor cu adulţii de mai târziu), primele reguli (care prefigurează legile care vor 

trebui respectate ca adult), primele conflicte, primele competiţii, primele recompense, primele 

petreceri etc. Părintele trebuie să facă astfel încât la scara familiei să poată fi reproduse din timp cât  

 

mai multe dintre situaţiile care pot fi întâlnite în societate.  

Părintele are acces la nivelul macro-social, adică poate să intre în instituţii, poate să se 

confrunte cu autorităţi, poate să organizeze evenimente la care să participe şi copilul său. Copiii au 

nevoie să vadă cum  este la serviciul părinţilor, să stea de vorbă cu poliţiştii fără teamă. În afară de 

familie, medii propice pentru dezvoltarea socială a copiilor sunt în cadre precum:  grădiniţă, şcoală, 

club al copiilor, vizite, aniversări,  spectacole. 

 Toţi copiii au nevoie de iubire şi au dreptul la ea. Dacă în ceea ce priveşte condiţiile 

materiale se pot ivi situaţii de imposibilitate, în ceea ce priveşte iubirea, ea este pe deplin posibilă, 

pentru toţi copiii. Părinţii sunt aceia care pot şi care sunt îndreptăţiţi să o aducă în viaţa copiilor pe 

care îi au în grijă. Un părinte inteligent emoţional are capacitatea de a conştientiza emoţiile proprii, 

de a le comu-nica şi de a le trăi în acord cu situaţiile de viaţă, precum şi capacitatea de a trăi 

împreună cu ceilalţi emoţiile lor. Unele emoţii durează doar câteva momente, cum ar fi teama, mila, 

surprinderea, altele se dezvoltă chiar şi ani de zile, sub forma sentimentelor şi pasiunilor. Există 

trăiri emoţionale cu semnificaţie pozitivă, cum ar fi iubirea, prietenia, ataşamentul, dar şi unele care 

au însemnătate negativă.  

Ce nevoi emoţionale au copiii? Aşa cum se nasc cu o nevoie naturală de a cunoaşte, copiii 

au încă de mici o nevoie constantă de a primi şi a oferi afectivitate. Trăirea adecvată a emoţiilor, 

buna dispoziţie, precum şi construirea sentimentelor sunt o adevărată hrană pentru dezvoltarea lor. 

Emoţiile îi ajută să perceapă culorile vieţii şi să ţină minte ceea ce se petrece cu ei. Sentimentele şi 

pasiunile îi ajută să se împlinească. Dacă persoanele din jurul lor nu creează un climat emoţional 

pozitiv, emoţiile negative vor inunda viaţa acestor copii şi tot emoţii negative vor oferi la rândul lor 

celor din jur. Un copil are nevoie să dezvolte capacitatea de a se împăca după un conflict, 

capacitatea de a vorbi despre ceea ce simte, capacitatea de a simţi iubirea altcuiva şi multe alte 

capacităţi de care depinde starea lui de bine emoţional. Părinţii au cel mai important rol în acest 

domeniu.  

În confruntarea cu autorităţile, cu persoanele din afara familiei, în situaţiile în care copiii nu 

au capacitatea socială de a-şi apăra propriile interese, părinţii sunt îndreptăţiţi de lege să îi 

reprezinte pe cei mici. Toată lumea consideră că dacă un copil este al tău, tu eşti persoana care 

poate vorbi cel mai bine despre el. La rândul lor, copiii simt nevoia de a fi reprezentaţi de părinţii 

lor, în virtutea sentimentului de apartenenţă Când au o confruntare cu o persoană mai mare, copii îşi 

cheamă părinţii, iar aceştia ar trebui să vină, să îi protejeze şi să medieze desfăşurarea acelei 

confruntări.  

Mulţi părinţi consideră că a avea autoritate înseamnă a fi ascultaţi de copii lor fără 

comentarii. În realitate, a avea autoritate înseamnă a fii responsabil. O persoană cu autoritate este o 

persoană care poate lua decizii, îşi poate asuma consecinţele lor şi le poate susţine în faţa altora. 

Părintele are auto-ritate în faţa copilului său pentru că i-o recunoaşte copilul, nu doar pentru că este 

mai în vârstă şi se numeşte părinte. Autoritatea părintelui este câştigată odată cu respectul şi nu 

poate fi impusă. În sfârşit, dacă un părinte are autoritate, aceasta nu trebuie să se manifeste doar în 
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faţa copilului, ci şi în faţa altor persoane; pentru a-şi putea exercita dreptul de reprezentare a 

copilului, părintele trebuie să fie recunoscut de ceilalţi adulţi ca autoritate parentală. 

       În general, toată lumea apreciază efectele benefice ale unei participări foarte active a 

părinţilor la activităţile  şcolare. Numeroase cercetări la nivel de învăţământ primar  şi chiar 

secundar au pus în evidenţă aspectul determinant al calităţii interacţiunii dintre familie şi şcoală 

asupra educaţiei copiilor. 

      Această recunoaştere a importanţei părinţilor în favorizarea succesului şcolar al tinerilor a 

deter-minat autorităţile educative să susţină necesitatea întăririi educaţiei  părinţilor şi  colaborarea 

cu şcoala. De altfel, în contextul actual, aceste legături par a fi mai necesare ca niciodată. Într-

adevăr, misiunea socială a şcolii depăşeşte tot mai mult simpla atingere a obiectivelor pedagogice 

ale curriculum-ului  şcolar având în vedere  şi faptul că mulţi părinţi sunt prea preocupaţi de 

problemele familiale, profesionale sau sociale pentru a putea urmări evoluţia copiilor lor sau 

coerenţa dintre educaţia pe care copilul o primeşte în familie şi cea şcolară. 

     Atât părinţii cât şi cadrele didactice beneficiază de avantajele unei astfel de 

colaborări.Binefacerile sunt numeroase, începând cu o mai bună cunoaştere reciprocă şi depăşirea 

stereotipurilor, şi continuând cu identificarea unor interese comune în beneficiul copiilor. În sfârşit, 

colaborarea este benefică şi pentru şcoală, părinţii aducând deseori resurse suplimentare ce pot 

susţine rolul educativ al şcolii dar oferă şi un cadru pentru o continuă reevaluare. 
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Prahova 
 

a) ROLUL  ŞCOLII  DE  A  COORDONA  COLABORAREA  FACTORILOR  

EDUCATIVI 

Şcoala a avut şi are un rol primordial în a colabora cu părinţii copiilor pentru asigurarea 

educației acestora. Educaţia este o acţiune la care îşi dau concursul şcoala, familia, comunitatea 

locală, întreaga societate şi colaborarea între ele este absolut necesară. 

Educatorul trebuie să cunoască câteva cerinţe care să-i faciliteze munca în parteneriatul cu 

părinţii şi să-i sporească eficienţa.Consonanța colaborării este o primă cerinţă înţelegând prin ea nu 
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numai unitatea de vederi, ci ,cum este  şi firesc, unitatea de atitudini faţă de cel educat. Este vorba 

de o dublă concordanţă: 

 între şcoală şi familie; 

 între membrii familiei. 

Având păreri diferite faţă de problemele educaţiei copilului, în familie, apar unele disensiuni de 

care copilul ia uneori cunoştinţă fiind, de obicei, prezent la exprimarea lor. Punctele de vedere 

contradictorii determină copilul să-şi desfăşoare activitatea după bunul lui plac. Cu asemenea 

,,atitudini’’ din partea familiei nu poate fi vorba de o colaborare deoarece educatorul nu are cu cine 

colabora. În asemenea situaţii, consecinţele negative nu întârzie să apară: elevii cu rezultate slabe la 

învăţătură şi mai ales cei indisciplinaţi sunt, în cea mai mare parte, rodul unei astfel de 

neconcordanţe, deoarece copilul ştiind că are un apărător în familie pentru faptele sale negative, le 

va săvârşi fără teamă. O bună educaţie implică necesitatea unităţii de vederi şi de acţiuni din partea 

tuturor factorilor educativi. 

Informarea reciprocă între cadrul didactic şi familie cu privire la copil, la evoluţia lui, prin 

intermediul carnetului de elev, a vizitelor reciproce, şedinţe cu părinţii, corespondenţă, nu are un 

caracter sistematic, ci ea se desfăşoară sporadic şi mai ales în ,,momente de criză’’. Tocmai pentru a 

nu se ajunge la asemenea ,,momente’’, trebuie ca informarea celor doi factori să se producă 

sistematic şi reciproc, fiindcă aceasta se realizează de obicei, dinspre şcoală spre familie şi mai rar 

de la părinţi spre profesor. Informarea trebuie să se facă ori de câte ori se simte nevoia dintr-o parte 

sau din alta. 

Colaborarea familiei cu dascălul nu trebuie să se rezume la domeniul bazei materiale a 

învăţământului. Este necesar ca ei să se intereseze de munca copiilor, de învăţătură şi să le imprime 

o atitudine serioasă, de răspundere faţă de aceasta. 

Există un domeniu al educaţiei în care aportul familiei este deosebit de valoros şi acesta este 

cel al educaţiei civice. Niciunde, ca în familie, formarea fizionomiei morale nu găseşte un climat 

mai potrivit de formare. Cinstea, omenia, respectul faţă de om, hărnicia, dragostea faţă de patrie 

sunt valori pe care părinţii le pot cultiva cu cel mai mare succes. Acest lucru îl pot realiza nu prin 

lecţii speciale, ci prin atitudinea lor faţă de aceste valori morale, prin implicarea acestora în viaţa lor 

de toate zilele. 

După cum se ştie, colaborarea presupune pe lângă o unitate de vederi şi o coordonare a acţiunilor în 

vederea realizării unităţii – factorul coordonator al colaborării fiind profesorul. Această precizare nu 

izvorăşte dintr-un orgoliu profesional, ci decurge din logica lucrurilor. Şcoala are rol de a coordona 

colaborarea tuturor factorilor educativi, deoarece dintre toţi, doar ea este singurul calificat pentru 

asemenea acţiune. 

b) IMPORTANŢA  CUNOAŞTERII  UNIVERSULUI  FAMILIAL  AL  ELEVILOR 

Profesorul este cel care trebuie să cunoască ce relaţii există în sânul familiei şi mai precis să-i 

cunoască bine pe părinţi pentru a putea îndeplini rolul de educator ,,al educatorilor’’. Numai atunci 

când el va cunoaşte cu precizie universul familial al elevilor săi va putea să ferească elevul de 

influenţa nefastă a unor părinţi ce nu-şi merită numele de părinte. Această misiune nu este uşor de 

îndeplinit pentru că există diferite tipuri de părinţi: indulgent, autoritar, indiferent, protector şi 

democratic. În ideea că părinţii elevilor mei nu cunosc aceste stiluri parentale, am organizat o 

şedinţă de consiliere a acestora  prezentându-le caracteristicile şi modul de manifestare a fiecărui 

stil, dar mai ales am pus accent pe avantajele şi dezavantajele pe care le prezintă fiecare: 
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 Indulgent 

Acest tip de părinte îi permite copilului să se manifeste cum vrea el, fără a-i impune prea multe 

restricţii. Se consultă cu el când ia o decizie, îi dă libertate de exprimare, manifestă interes faţă de 

tot ce face copilul, iar cazurile în care îl pedepseşte sunt foarte rare. Această atitudine îi permite 

copilului să aibă o personalitate distinctă, marcantă, originală, îi dezvoltă capacitatea de a lua 

decizii şi ăi dezvoltă creativitatea. 

Pe de altă parte, copilului crescut într-o manieră indulgentă, îi va fi greu să înţeleagă rolul limitelor, 

al regulilor şi să ţină cont de ele atunci când situaţia o va cere; de aceea pentru foarte mulţi adulţi, el 

este un copil obraznic sau chiar un ,, copil problemă’’. 

 Autoritar 

Părintele care adoptă stilul autoritar se caracterizează prin faptul că îi cere copilului să respecte 

cu stricteţe, fără să comenteze, regulile impuse şi la cea mai mică greşeală este pedepsit. Intenţia 

copilului de a-şi manifesta independenţa este interpretată ca pe o formă de răzvrătire, fapt ce 

reprezintă o sursă importantă a conflictelor părinte-copil. Stilul autoritar al părintelui îl învaţă pe 

copil să devină ordonat, disciplinat, respectuos, îi dezvoltă simţul critic, îl învaţă să devină 

perfecţionist. 

Din păcate adoptarea acestui stil parental atrage după sine numeroase dezavantaje. Copilul crescut 

în acest mod va învăţa foarte greu să devină maleabil, sensibil la dorinţele altora. El va fi neiertător 

cu cei care greşesc. De asemenea, acest copil va întâmpina dificultăţi în realizarea unei comunicări 

eficiente, va fi lipsit de iniţiativă, de curaj şi veşnic nemulţumit, deoarece se teme în permanenţă că 

ar putea greşi. 

 Indiferent 

Un părinte indiferent neglijează copilul, nu este preocupat de realizările lui şi nici nu manifestă 

trăiri emoţionale pozitive pentru el. Copilul al cărui părinte se manifestă indiferent, învaţă că 

părerea lui nu contează prea mult, se simte lipsit de importanţă şi uneori absolvit de orice 

responsabilitate. El va deveni timorat şi va avea un complex de inferioritate. Acest tip de copil se va 

baza doar pe experienţa lui, va fi mai rezistent la greutăţile vieţii. 

Din cauza lipsei de afecţiune, copilul va fi mai rigid, mai insensibil, mai apatic. Unii îl vor 

considera un copil ,, fără suflet’’, ,, de gheaţă’’. 

 Protector 

Aparent,acest tip de părinte pare a fi un model. El este extrem de atent la nevoile copilului şi se 

dedică cu toată fiinţa lui meseriei de părinte. Îi oferă copilului în permanenţă securitate, sprijin şi 

protecţie. Are grijă să-şi înveţe copilul să fie precaut şi rezervat faţă de tot ce vine din afara familiei. 

Din păcate, uneori protecţia acordată copilului este exagerată, părinţii devin veşnic îngrijoraţi, văd 

pericole la fiecare colţ de stradă. Atunci când apare o problemă se grăbesc să caute vinovaţi, intră în 

panică, se ,,consumă’’.Dezavantajele pe care le atrage acest stil parental sunt numeroase. Când este 

mic, copilul are stări de frică nejustificate. O dată cu trecerea timpului, copilul se va simţi ,,sufocat’’ 

şi va manifesta tendinţa de a se îndepărta de părinţi. El găseşte că este dificil să comunice direct cu 

părintele despre anumite probleme personale, de temă că acesta nu-l va înţelege şi se va îngrijora. În 

acest fel, copilul va învăţa să ascundă informaţia, va avea o viaţă secretă, personală, nebănuită de 

părinte. 

 Democratic 

Părintele care se comportă democratic are în vedere întotdeauna ca drepturile copilului să fie 

respectate, fără a omite stabilirea unor reguli care să fie aplicate consecvent şi urmate de toţi  
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membrii familiei. Prin urmare, părintele care îmbrăţişează stilul democratic este suficient de 

indulgent, flexibil şi deschis spre nou pentru a accepta tot ce ar putea ameliora viaţa copilului şi a 

familiei, însă este în acelaşi timp suficient de autoritar pentru a impune o disciplină riguroasă, a-l 

învăţa pe copil să înveţe reguli şi să îndeplinească sarcinile care i se dau. Părintele este şi destul de 

protector pentru a-i oferi copilului securitatea şi sprijinul de care are nevoie. El este de asemenea şi 

suficient de înţelegător şi încrezător în capacitatea copilului de a lua unele decizii personale, îl 

încurajează să fie independent, îi respectă opiniile, interesele şi personalitatea. Manifestă căldură 

faţă de copil, îl apreciază. 

c) MODALITĂŢI  DE  COLABORARE  DINTRE  PROFESOR ȘI FAMILIILE  

ELEVILOR 

În practica şcolară există mai multe modalităţi de colaborare a educatorului cu familiile elevilor: 

 Şedinţe cu părinţii – cadru organizat al unor analize riguroase asupra activităţii desfăşurate 

cu întreg colectivul de elevi pe care cadrul didactic îl conduce, dar şi rezultatele obţinute de 

fiecare elev în parte. Cu această ocazie sunt dezbătute şi greutăţile pe care copiii le 

întâmpină la diferite discipline de studiu, la efectuarea temelor, la colaborarea cu ceilalţi 

colegi, în respectarea regulamentului şcolar, atât la şcoală cât şi acasă. Informarea este 

reciprocă de la dascăl la părinte şi invers. Problemele se analizează, se discută şi apoi se 

stabileşte un plan de măsuri pentru înlăturarea lor. 

 Vizitele la domiciliul elevilor sunt momentele în care se realizează o cunoaştere amănunţită 

a condiţiilor de viaţă în care trăieşte copilul, a valenţelor pozitive sau negative pe care 

părinţii le exercită asupra acestuia. Cu această ocazie profesorul poate urmări gradul de 

sprijin acordat de părinţii copiilor în efectuarea temelor de acasă. S-a constatat că un număr 

restrâns de elevi n-au fost supravegheaţi în timpul pregătirii lecţiilor, în timp ce un număr 

destul de mare au fost controlaţi sistematic de către părinţi sau alţi membrii ai familiei. 

Aceştia din urmă aveau caietele ordonate, temele complete şi corecte, iar rezultatele lor la 

învăţătură sunt bune şi foarte bune. 

 Lectoratele pedagogice sunt organizate cu părinţii în scopul consilierii acestora în unele 

probleme în ceea ce priveşte ,,meseria de părinte’’. Iată câteva teme pe care le-am abordat 

de-a lungul anilor cu părinţii elevilor pe care i-am educat: ,,Profesia de părinte – un examen 

de conştiinţă’’ , ,,Atmosfera familială şi educaţia copiilor’’ , ,,Bunicii – Cine nu are bătrâni 

în casă, să îşi cumpere’’ , ,,Psihologia familiei cu un singur copil’’ , ,,Probleme ale 

copilului bolnav’’ , ,,Dificultăţile trecerii pragului dintre clasa a IV-a şi a V-a’’,etc. 

 Sfatul pedagogic este un program săptămânal care constă în consultaţii acordate de profesor 

părinţilor cu ocazia vizitelor la domiciliul elevilor şi în momentele de criză când părintele 

vine la şcoală să-l informeze pe cadrul didactic despre problemele pe care le are copilul sau 

este chemat  pentru a-l pune la curent cu situaţia copilului. Acest mod de lucru cu părinţii 

este eficient deoarece se desfăşoară ori de câte ori situaţia o impune, în timp util pentru ca 

problemele apărute să fie rezolvate repede şi necesită alocarea unei scurte perioade de timp. 

 Corespondenţa şi carnetul de note sunt modalităţi de lucru permanente, dar ele nu sunt 

suficient de concludente deoarece informarea se face numai dintr-o parte, fie de la profesor 

spre părinte, fie de la părinte la profesor. Carnetul de note oferă părinţilor doar calificativul 

obţinut de elev în urma evaluării nu şi ce ştie sau nu ştie copilul. Desigur că pentru părintele 

care urmăreşte  îndeaproape munca elevului şi vrea să fie bine şi complet informat este 

posibilă studierea testelor de evaluare sumativă, a muncilor independente sau a realizărilor 

plastice. 
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 Serbările ţinute în faţa părinţilor permit acestora să vadă manifestările elevilor, rezultatul 

muncii lor, trăirile şi comportamentul acestora, să le descopere diferite înclinaţii sau chiar 

talente artistice pe care nici nu le bănuiau. Îi pot urmări cum se manifestă în colectiv în 

raport cu ceilalţi elevi. 

 Excursiile sau drumeţiile pot constitui şi ele o modalitate de lucru cu părinţii cu condiţia ca 

şi aceştia să fie invitaţi să participe. În cadrul acestor activităţi avem ocazia să-i punem pe 

părinţi în faţa unor situaţii tipice de o educaţie model în ceea ce priveşte comportamentul 

copiilor în situaţii normale, dar pe care nu le întâlnesc zilnic. 

Am putea spune că aproape nu există activitate extracurriculară la care să nu putem invita părinţii. 

Vom observa că în funcţie de locul de muncă, de timpul de care beneficiază, de atenţia pe care o 

acordă educaţiei copilului în şcoală şi în familie, părinţii vor răspunde de cele mai multe ori 

,,prezent’’ solicitărilor noastre. Dacă avem o colaborare strânsă cu părinţii, dacă încercăm să-i 

aducem aproape de eforturile pe care le facem pentru educarea copiilor, roadele acestei colaborări 

nu se vor lăsa aşteptate.Profesorul trebuie să rămână ca o ,, flacără vie’’ într-o viaţă deloc uşoară, 

care are misiunea de a-i conduce pe alţii spre succes. 

BIBLIOGRAFIE 

1.Cucoș , Constantin, 2006, Pedagogie, Ediția a II-a, Editura Polirom, Iași 

2.M., Duțu, 1989,Educația și problemele lumii contemporane, Editura Albatros, București 

 

 

 

 IMPLICAREA FAMILIEI ÎN EVOLUȚIA ȘCOLARĂ A 

ELEVULUI 

 Brezan Daniela 

Școala Gimnazială Liliești, oraș Băicoi, Prahova 

 

“A fi bun este un lucru nobil, dar a-i învăţa pe alţii să fie buni este şi mai nobil” 

                                                                                                   MARK TWAIN 

 

 Intrarea copilului la școală reprezintă trecerea la un alt nivel mult mai solicitant, atât pentru 

copil, cât și pentru familia. Sunt frecvente situațiile în care părinții, mai ales cei aflați prima dată în 

acestă situație, un știu să facă față dificultăților cu care se confruntă copilul la debutul școlar. 

 Așa cum se știe, nu există școli care să ne pregătească pentru meseria de părinte. Am învățat 

să fim părinți de la părinții noștri, fapt car ene predispune la a repeta o serie din greșelile pe care 

aceștia le-au făcut în educația noastră. Astfel, școlii îi revine indirect încă o sarcină - acea de a 

învăța părinții să fie alături de proprii copii pe drumul lung al școlii. 

 În acest sens, propunem o anumită abordare a întâlnirilor cu părinții, plecând de la idea că 

aceste întâlniri nu trebuie să se rezume la informarea acestora privind evoluția școlară a copiilor, ci 

trebuie să conțină și aspecte practice, pe care să le poată aplica direct în optimizarea relației cu 

propriul copil. Este foarte posibil ca acest lucru să devină un factor suficient de motivant pentru 

părinte, astfel încât să-și dorească să revină la acest gen de activități. Astfel, elevul se dezvoltă într-

o atmosferă de încredere şi se simte ajutat.  

            Copiii vor atinge scopurile stabilite prin asumarea, în cadrul clasei, a  diferitelor roluri : 

 de prieteni, copiii vor învăţa să aibă încredere şi să se îngrijească de ceilalţi; 
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 de parteneri, copiii vor învăţa să coopereze; 

 de gânditori, vor reflecta la acţiunile lor; 

 de ascultători, vor învăţa să devină auditori activi şi atenţi la public; 

 de organizatori, îşi vor planifica propriul studiu; 

 de interlocutori, îşi vor formula şi exprima propriile idei ; 

 

 de persoane ce rezolvă o problemă, vor crea soluţii alternative; 

 de martori ai unor întâmplări, îşi vor dezvolta deprinderile necesare pentru a comunica propriile 

idei şi observaţii. 

              Învățătorul trebuie să îi considere pe părinţi ca parteneri în educaţia copiilor,  de încredere 

în responsabilitatea şi cooperarea părintelui şi a şcolii pentru a asigura succesul fiecărui copil în 

toate domeniile de dezvoltare.  

              Comunicarea eficientă dintre părinte şi şcoală se bazează în primul rând pe încredere. Încă din clasa pregătitoare, de 

la începutul partenenriatului dintre părinţi şi cadre didactice, învăţătorii trebuie să se gândească ce pot învăţa de la ei despre 

copii. Pentru aceasta aceştia trebuie să ştie să asculte. Ascultând atent părintele se poate stabili o relaţie deschisă de încredere şi 

sprijin reciproc. În relaţia de comunicare cu părintele, învăţătorul trebuie să fie: 

 prietenos – cel ce comunică prieteneşte este încurajator, admite contribuţiile altora, îşi exprimă deschis admiraţia şi 

respectul şi are tact;  

 relaxat – cel ce comunică relaxat este calm şi atent, liniştit şi fără ticuri nervoase; 

 atent – cel ce comunică atent ştie să asculte, este interesat de ceea ce i se spune şi reacţionează astfel încât celălalt are 

convingerea că e auzit; 

 expresiv – cel ce comunică expresiv realizează un contact vizual frecvent şi susţinut cu expresii faciale şi gesturi dese; 

 impresionat – cel ce arată că este impresionat tinde să fie rememorat datorită stimulilor pe care îi proiectează. 

             În învăţământul primar, se organizează regulat întâlniri sau conferinţe cu părinţii. Prima întâlnire cu părinţii s-ar putea 

organiza cu două luni înainte de a începe şcoala, în luna iulie, pentru a pune la punct unele probleme organizatorice, astfel încât 

elevii să înceapă în bune condiţii școala. Se pot pregătit chestionare referitoare la copii, care au fost completate de părinţi, ori de 

câte ori este nevoie. Ar trebui să-i obişnuim pe părinţi să nu fie reticenţi la activităţile desfăşurate în şcoală, să fie deschişi şi să 

prezinte toate problemele apărute pe întreg parcursul anului şcolar.  

            De implicarea activă a părinţilor încă din primele clase beneficiază atât învăţătorii, cât şi elevii. Învăţătorii crează o 

atmosferă deschisă prin încurajarea părinţilor să vină la ore, să pună întrebări, să-şi împărtăşească ideile şi talentele.  

           

 

 

 COLABORAREA ŞCOALĂ – FAMILIE BENEFICIU PENTRU 

ELEVI 

Prof. înv. primar  Ţermure Felicia Maria,  

Liceul Teoretic “W. Shakespeare” Timişoara, Timiş 

 

,,Şcoala,  pentru a da roade,  are nevoie de sprijinul conştient şi de colaborarea părinţilor. 

Educaţia dată în şcoală  se dovedeşte a fi muncă irosită şi ineficace, dacă familia  e ostilă şi 

indiferentă” (H.H.STERN) 
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Obiectivul principal al acţiunii educative este formarea personalităţii copilului, care este 

urmărit atât în familie, cât şi în şcoală, astfel încât sarcinile şcolii şi ale familiei în materie de 

educaţie şi instrucţie se împletesc şi se sprijină reciproc. 

Un parteneriat familie – şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toti cei ce participă la 

acest demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul 

nostru şi şcolarul nostru.  Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede 

la succes, ce îl interesează şi-l pasionează, iar părinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe 

şcolar, în ce fel să-l motiveze şi să-l ajute .  

          Educaţia nu este un proces de care este responsabilă în mod exclusiv şcoala, dar nici părinţii, 

este un proces al cărui succes depinde de colaborarea dintre cele două părţi implicate. Şcoala şi 

familia trebuie să găsească făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect reciproc, pe 

iubirea faţă de copil, să facă loc unei relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului şi 

comunicării de idei. 

Cercetările arată că „în programele în care părinţii sunt implicaţi, elevii au performanţe mai 

mari la şcoală decât aceleaşi programe, dar în care părinţii nu sunt implicaţi” (Henderson şi Nancy, 

1995). 

Şcoala şi familia sunt cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei, iar între aceştia şi comunitate, 

mediul extraşcolar şi extrafamilial, activează elevul, obiect şi subiect al educaţiei. Dacă aceste medii 

educaţionale se completează şi se susţin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare a elevului  în 

activitatea educativă şi pe plan general în viaţa socială. 

Părinţii trebuie să vadă în şcoală un prieten, un colaborator, un om adevărat care-i poate  

ajuta  prin  atitudinea  nepărtinitoare  pe  care  trebuie  să  o  afişăm.   Asadar,  e  o  sarcină  a  şcolii  

să  identifice  situaţiile  problemă,  din  familiile  copiilor,  să  dirijeze  pe  cât  posibil  strategiile  

educative  în  favoarea  elevului  şi  să  conştientizeze  că  relaţia  de  colaborare  şcoală-familie  

este  determinantă  în  educarea  copiilor. 

Pentru a consolida această legătură şcoală-familie, am desfăşurat diferite activităţi în care 

am încercat să implic şi părinţii. 

O astfel de activitate a fost o lecţie interactivă desfăşurată de 8 Martie. Mamele au fost 

invitate să participe alături de copiii lor la această activitate. Împărţiţi pe grupe, copiii au avut de 

îndeplinit diferite sarcini: să aşeze numerele primite într-un plic în ordine crescătoare/ 

descrescătoare, să pună literele primite în ordine pentru a forma cuvinte, să potrivească imaginile 

primite pentru a obţine o scenă dintr-o poveste, să 

găsească soluţia unui labirint. Copiii au fost ajutaţi 

de mamele lor în rezolvarea corectă a sarcinilor 

primite. La final, fiecare pereche mamă - copil a 

primit o inimioară pe care trebuiau să scrie ce simte 

fiecare pentru celălalt. Lecţia s-a bucurat de un real 

succes, bucurându-le atât pe mame, cât şi pe copii, 

care au fost foarte fericiţi să-şi petreacă timpul cu 

mamele lor la şcoală. 

O altă idee a fost implicarea părinţilor, mai 

ales a mamelor, în desfăşurarea activităţilor din 

Săptămâna Altfel. Ajutorul lor ne-a fost de un real 

folos,  mai ales că eram în clasa pregătitoare. 
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O altă activitate în care au fost implicaţi părinţii a fost strângerea de hăinuţe,  jucării şi 

rechizite pentru copii cu posibilităţi financiare reduse. Copiii împreună cu părinţii lor s-au mobilizat 

pentru a duce şi oferi aceste lucruri, lucru care i-a bucurat atât pe copii, cât şi pe părinţii lor. 

De asemenea, am participat cu elevii la Târgul Caritabil de Crăciun, organizat anual de 

şcoala noastră. Copiii, ajutaţi de părinţii lor au confecţionat diverse ornamente pentru Crăciun, 

ornamente pe care apoi le-au vândut, iar banii obţinuţi au fost donaţi în scop caritabil. 

Am observat că o relaţie activă, de implicare atât din partea şcolii, 

cât şi din partea părinţilor, o comunicare deschisă bazată pe încredere 

şi respect duce la succesul copiilor. Beneficiarul unei bune 

colaborări şcoală-familie este elevul. 

Părinţii trebuie conştientizaţi că singura investiţie de 

valoare pe care familia o poate face pentru copil este investiţia 

pentru mintea şi sufletul acestuia şi care nu se poate realiza 

fără o bună colaborare şcoală – familie. 
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Pentru copil, nici o perioadă nu va conta mai mult în viaţă ca primii ani. De aceea, este 

necesar ca în calitate de educator şi părinţi să oferim copilului toată dragostea, atenţia şi priceperea 

noastră pentru a se dezvolta  în mod echilibrat şi fericit. 

Asigurându-i copilului tandreţe, răbdare, entuziasm şi echilibru în toate, vom putea spera la 

rezultate mulţumitoare. Urmărirea indeaproape a evoluţiei copilului în toate domeniile dezvoltării 

sale: fizică, psihică sau socială permite să se intervină în mod eficient şi la timp pentru a se rezolva 

numeroase probleme care se ivesc pe parcursul creşterii sale. 

Nu există nici o reţetă care poate transforma un parinte într-un părinte bun. A fi un părinte 

bun înseamnă să-ţi pese de ceea ce poţi face pentru copilul căruia i-ai dat viaţă. Viitorul copilului 

stă ascuns în primii 3 ani de viaţă; ceea ce învaţă în această perioadă este esenţial pentru viitorul 

său. Dar ceea ce un copil experimentează ca nou-născut şi apoi în copilărie îi condiţionează 

dezvoltarea pe toate planurile: cognitivă, afectivă, de relaţionare. 

Părintele bun este părintele încrezator în forţele sale, este părintele care face tot ce este mai 

bine pentru copilul său, venind în întâmpinarea nevoilor acestuia.  

Studiile au demonstrat că părintele bun este acela care reuşeşte să răspundă adecvat nevoilor 

copilului său să dezvolte, nu obedienţa, ci respectul individualităţii şi autonomia de la vârstele cele 

mai fragede.În vederea educării copilului sunt necesare şi importante anumite cunoştinţe şi calităţi 

pe care părinţii trebuie să le dovedească: pricepere, simţul răspunderii, sănătate fizică şi psihică.  
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În educaţia copiilor este importantă şi pregătirea  părinţilor pentru această „meserie”. 

Nimeni nu se naşte învaţat şi nimeni nu le ştie pe toate. Putem însă cunoaşte unele lucruri din 

literatura de specialitate sau din sfaturile altora, cu mai multă experienţă. Împreună cu părinţii, 

educatoarele vor stabili o strategie şi o atitudine comună în ceea ce priveşte modul de a rtata copilul, 

care să-i ofere acestuia toate atuurile pentru dezvoltarea viitoare, să-l ferească de conflicte, frustrări 

şi confuzii. Părintele aşteaptă de la cadrul didactic să-l poată ajuta să gasească, el însuşi, o cale mai 

buna de înţelegere cu propriul copil.  

Este bine de ştiut că, între 1 şi 3 ani, copilul traversează un fel de „mică adolescenţă”, 

deseori conflictuală. Crizele traversate care-l fac pe copil uneori insuportabil, iar alteori adorabil 

sunt inerente în contruirea personalităţii sale. La începutul acestei perioade, încă avem în braţe un 

bebeluş. La sfârşitul perioadei, o fetiţă sau un băieţel va spune ”la revedere, pe mâine”, făcând cu 

mâna din pragul grădiniţei. Acest traseu care marchează perioada ante-preşcolară, presărat cu 

imense plăceri, cu mari descoperiri, dar şi cu capcane, drum care duce la descoperirea autonomiei 

copilului, trebuie să-l parcurgem împreună.  

Cu multă răbdare şi consecvenţă din partea adulţilor care îl asistă în devenirea sa, copilul va 

progresa uşor în ceea ce priveşte controlul emoţiilor, iar frecvenţa stărilor de agitaţie sau de opoziţie 

va scădea.  

Ce este de făcut în acest timp? Cel mai bun răspuns îl poate oferi educaţia timpurie, 

necesitatea ei de la cele mai fragede vârste fiind evidentă.  

Educaţia timpurie se ocupă de formarea copilului de la naştere până la intrarea în sistemul 

obligatoriu de învăţământ şi ţine cont de caracteristicile psihologice ale dezvoltării fiecărui copil. Ea 

este o necesitate deoarece: 

- perioada cuprinsă între 0-6 ani este cea în care copiii se dezvoltă rapid, iar dacă procesul de 

dezvoltare este neglijat în acest stadiu, mai târziu este mult mai dificilă şi mai costisitoare 

compensarea acestor pierderi; 

- alegerile făcute în copilăria timpurie şi acţiunile întreprinse de părinţi şi de societate au o influenţă 

puternică şi de durata asupra copilului şi, în sens larg, asupra viitorilor adulţi ai societăţii; 

- calitatea îngrijirii şi protejării copilului în perioada amintită este soluţia care previne decesul 

infantil, bolile, întârzierile de creşteri, traumele, carenţele alimentare; 

- investiţia în copii la vârste cât mai fragede va conduce pe termen lung la dezvoltarea socială şi la 

realizarea susţinută a drepturilor copiiilor. 

 Educaţia timpurie presupune implicarea structurală a familiei şi a comunităţilor în 

responsabilităţile privind educaţia copilului având ca referinţe următoarele principii şi valori:  

-fiecare copil este unic cu nevoile lui specifice  şi particulare, care se constituie după cerinţe unice 

pentru educaţie; 

- educaţia este continuă, începe cu primele momente ale vieţii şi durează cât aceasta; 

- fiecare act de îngrijire este un demers educativ, iar relaţia activă cu adulţii este definitorie;  

- dezvoltarea copilului este dependentă de ocaziile care i se oferă prin viaţa cotidiană, prin rutina 

zilnică, prin interacţiunea cu ceilalţi, prin organizarea mediului şi activităţilor de învăţare;  

- învăţarea copilului mic se realizează prin explorări şi experienţe în situaţii de joc. 

 Programul de educaţie timpurie promovează respectarea unor drepturi fundamentale pentru 

copilul mic:  

- a creşte în propria familie; 

- a duce o viaţă sănătoasă; 

- dreptul la şanse egale care presupune accesul la servicii de calitate. 
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Cunoaşterea drepturilor copilului de către familie în societate trebuie să facă obiectul unor 

parteneriate educaţionale cu părinţii şi comunitatea, prin care să se militeze asiduu pentru 

respectarea lor. Părinţii sunt primii care trebuie să fie informaţi despre drepturile copilului pentru a-i 

oferi o bună educaţie.  

Funcţia de  educaţie în familie a fost însă mult diminuată. Concepţia conform căreia educatorii 

trebuie să înfaptuiască integral formarea copilului s-a dovedit eronată şi dăunătoare, mai ales pentru 

că a determinat o schimbare de atitudine în rândul părinţilor. Aceştia considerau că rolul lor se 

limitează numai la asigurarea condiţiilor materiale necesare creşterii. Însă, fără sprijinul activ al 

părinţilor, grădiniţa nu poate realiza obiectivele educaţionale stabilite, oricât de competenţi ar fi 

educatorii. În urma activităţii desfăşurate la grupă, a discuţiilor avute cu părinţii în cadrul şedinţelor, 

am constatat că majoritetea părinţilor se bazează şi pretind doar intervenţia educativă a grădiniţei, 

argumentând că atunci când se întorc de la serviciu, seara, sunt prea obosiţi pentru a se implica în 

activităţi cu caracter educativ. 

 Sunt mulţi copii care presupun nevoi speciale de adaptare: sunt capricioşi, agresivi, nu sunt 

deprinşi cu respectarea cerinţelor pe care colectivitatea din care fac parte le impun, iar unii părinţi 

uzează de această calitate apelând la pedepse corporale, necunoscând drepturile copilului şi 

consecinţele nerespectării lor.  

În vederea educării copilului sunt necesare şi anumite cunoştinţe şi calităţi pe care părinţii 

trebuie să le dovedească, de exemplu priceperea, simţul răspunderii, sănătate fizică şi psihică.  

Priceperea implică atât cunoştinţe teoretice privind educaţia în familie cât şi deprinderi 

practice referitoare la modul cum să lucreze cu propriul copil. Este necesar ca părinţii să fie calmi şi 

în acelaşi timp fermi atunci când fac observaţii copiilor, să nu-şi piardă cumpătul să încerce să 

înţeleagă că educarea copilului trebuie facută cu blândeţe şi nu cu furie. 

 Simţul răspunderii îi obligă  pe părinţi să se gândească la viitorul copiiilor lor. De aceea, ei 

trebuie să fie preocupaţi cum când să fie severi dar mai ales, cât pot fi de severi.  

 Sănătatea fizică şi psihică a părinţilor are o mare însemnătate pentru copiii lo, constituindu-

le baza zestrei biologice care se transmite. Efortul părinţilor în creşterea, dezvoltarea şi educarea 

copiiilor nu este suficient fără o atmosferă de înţelegere, dragoste şi optimism.  

 Şedinţa cu părinţii este un prilej de a evidenţia faptul că gradiniţa oferă programe foarte 

bune, însă ea nu poate contracara experienţele negative acumulate de copil în familia sa. Pe de altă 

parte, ceea ce învaţă copilul în instituţia şcolară pierde din importanţă şi eficienţă dacă părinţii nu 

întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în gradiniţă.  

 Discuţiile individuale cu părinţii sunt tot strategii de comunicare cu ei, de colaborare, dar 

fără titulatura de „şedinţe”.  

 La fel pot fi: serbările, biletele sau carnetele de înştiinţare, convorbirile telefonice, afişierul 

din clasă, jurnalul grupei, în care părinţii timizi îşi pot scrie problemele, pot adresa întrebări legate 

de copilul lor, pot cere sfaturi.  

Familia constituie poarta prin care copilul îşi face apariţia în viaţa umană şi în cadrul căreia 

îşi formează personalitatea. Prima instanţă educativă o constituie mediul familial. În acest mediu, 

copilul face primii paşi pe drumul integrării sociale. Manifestându-se ca o acţiune unitară, educaţia 

îşi îndeplineşte dezideratele prin strânsa legătură dintre familie şi mediul educaţional, respectiv 

grădiniţa.  

 Pentru copilul preşcolar, părinţii reprezintă modelul pe care ei îl vor urma în viaţă. Atât timp 

cât capacitatea de a gândi abstract încă nu este dezvoltată la preşcolar, copilul are nevoie să înveţe 

din exemple concrete. Familia este locul unde se toarnă temelia înaltelor valori morale. Una dintre 
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cele mai bune ocazii pentru deprinderea acestora, precum şi a răspunderii constă în aplicarea lor 

zilnic, acasă. Mii de lucruri trebuie indeplinite zilnic. 

 Am întrebat preşcolarii cum îşi petrec timpul liber acasă şi cele mai frecvente răspunsuri au  

fost ”ne uităm la desene animate, la televizor sa ne jucăm la calculator”. Când au fost întrebaţi 

dacă ascultă poveşti acasă, am aflat că „doar bunicii ne mai spun poveşti”. Am întrebat apoi copiii 

de unde îşi dau seama că părinţii îi iubesc. Aceştia au spus că ştiu, deoarece „ne cumpără dulciuri şi 

jucării multe”. Un alt copil a zis ca îşi dă seama de dragostea părintească datorită îmbrăţişărilor.  

 Toţi părinţii îşi iubesc copiii, dar nu le spun acest lucru, din păcate nu le arată niciodată 

dragostea ce le-o poartă. Copiii au nevoie de afecţiunea noastră, de sărutările, de îmbrăţişările 

noastre, de a le spune cât de mult îi iubim. 

 În ultima vreme timpul parcă se contractă şi în marea grabă în care trăim, ne găsim timp 

pentru toate, mai puţin pentru a vorbi cu copiii noştri. Din dorinţa de a oferi copiiilor o viaţă mai 

bună, încercăm să le oferim de toate. Ne umplem casele de jucării, de cărţi, televizoare, calculatoare 

şi totuşi simţim că ceva lipseşte din educaţia copiiilor nostri, dar nu ne dam seama ce. Ei bine, ne 

lipseşte comunicarea, răbdarea de a sta de vorbă cu copilul nostru când vine de la grădiniţă sau de a-

l lăsa să ducă la sfârşit un lucru, chiar dacă aceasta înseamnă mai multe incercări. 

Copiii au nevoie de răbdarea de a stărui asupra unii fapt pentru a-l face bine, au nevoie de 

răspunsuri la întrebări, de cineva care să-i asculte. 

 Multe împliniri vom avea dacă petrecem mai mult timp citindu-i o poveste decât dacă îl 

lăsăm să se uite la desene animate tot timpul. Jocurile de rol sunt foarte importante la vârsta lor. 

Jucându-ne cu ei, „la piaţă” de exemplu, îi obişnuim să folosească formulele de politeţe, de salut, îi 

dezvoltăm imaginaţia. Spunându-le poveşti, îi antrenăm să relateze fapte, întâmplări, să imite 

personaje stimulându-i astfel creativitatea. 

 Copilul se hrăneşte la fel ca noi adulţii din trăiri frumoase care ne ridică deasupra 

cotidianului, trăiri car ene oferă prilejul să cunoaştem viaţa altor oameni şi lumea.  

 „Aşa cum bazinul se umple cu apă, focul se aprinde cu foc şi sufletul omului se modelează 

datorită sufletului unui alt om” (Rabindranath Tagore). 
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Educația ne însoțește pe tot parcursul vieții și stă la baza tuturor proceselor care ne conduc 

către statutul de om civilizat, de ființa ce aparține unei comunități, dezvoltându-ne totodată și latura 

spirituală. Este un fenomen social de transmitere a experienței de viață a generațiilor adulte și a 

culturii către generațiile de copii si tineri, în scopul pregatirii lor pentru integrarea în societate. 
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Ca un copil să aibă şansa de a primi o educaţie normală şi corectă trebuie să crească într-o 

familie care să-i ofere modele demne de urmat, părinţi care să se implice în activitatea de la şcoală, 

să-l susţină şi să-l încurajeze. Fără educaţie nu putem să ne integrăm în societatea actuală, care este 

într-o continuă schimbare. Nevoia de adaptare este atât de puternică încât ne împinge către toate 

mijloacele posibile prin care se poate produce educaţia. 

 Principalii factorii instituționali ai educației sunt 

școala și familia. 

 Școala este instituția socială în care se realizează 

educația organizată a tinerei generații. Ea este factorul 

decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la 

dezvoltarea societații, să ia parte activă la viață, să fie 

pregatit pentru muncă. Procesul de învățămant este 

cel care confera scolii rolul decisiv in formarea omului. 

Misiunea școlii este aceea de a contribui la realizarea 

idealului educativ impus de cerințele vietii sociale. Procesul de educație din cadrul școlii este 

îndrumat și condus de persoane pregatite în mod special pentru acest lucru. Menirea școlii nu 

este  numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoștințe cât mai mare, ci și de a le stimula calitatea 

de om.Ora de dirigentie este cea in care ne putem apleca asupra acestei laturi. Tot in aceasta ora, se 

urmăresșe valorificarea abilitatilor de interrelationare, de asumare a responsabilităților, de cultivare 

a capacității de a lua o decizie corectă, de descoperire a propriilor interese și aspirații spre formarea 

școlară si profesională ulterioară. Școala a ramas punctul de pornire al orientarii școlare și 

profesionale prin acțiuni de informare asupra posibilitaăților de continuare a studiilor, de 

detectare  a intereselor profesionale ăi a aptitudinilor, de discutare a criteriilor după care elevii își 

decid viitorul și a ponderii de implicare a părinților în alegerea școlii și a profesiei pe care copiii lor 

o vor urma. 

 Familia exarcită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. Rolul familiei este foarte 

important in dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral, estetic. Copilul 

obține rezultatele școlare în funcție de modul în care parinții se implică în procesul de învățare. 

Părinții trebuie să asigure copilului cele necesare studiului, trebuie să-și ajute copilul la învațătură. 

Acest ajutor însă trebuie limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind  indicat să efectueze tema 

copilului. Cu timpul părinții se vor limita la controlarea temei de acasă și a carnetului de note. 

Atitudinea părinților trebuie să fie una de mijloc: să nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici să ajungă 

să nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia. Tot in familie se formeaza cele mai importante 

deprinderi de comportament: respectul, politețea, cinstea, sinceritatea, decența în vorbire și 

atitudini: ordinea, cumpătarea, grija fața de lucrurile încredințate. Toate acestea reprezintă de fapt 

ilustrarea cunoscutei expresii „a avea cei 7 ani de-acasa". Un elev fără „cei 7 ani de-acasa" va crea 

mereu probleme chiar și ca viitor adult. Una dintre cele mai importante preocupări ale familiei 

și un punct comun pe care îl are aceasta cu școala este orientarea școlară și profesională. De aceea 

între familie și școală trebuie să existe o permanentă colaborare ce se poate realiza prin vizite 

reciproce, sedințe si lectorate cu parinții. 

 Cei doi factori educativi, școala și familia, trebuie să aibă același scop -  formarea 

personalității umane integrale și armonioase. Până la cuprinderea într-o unitate de învățământ, rolul 

primordial în educatie îl are familia. Odată cu înscrierea intr-o unitate de învățământ ponderea se 

schimbă, rolul mai mare îl are școala, dar nici acțiunea educativă a familiei nu este de neglijat.   
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    „Meseria” de părinte este grea. Adevărata căldură familială se întâlneşte în familia în care 

părinţii sunt în relaţii bune, cu dragoste şi autoritate părintească. Atmosfera caldă şi de integrare din 

familie creează climatul necesar pentru munca de educare a elevului. În schimb, lipsa de înţelegere, 

severitatea, exigenţa prea mare sau „dădăceala” sunt efecte dăunătoare asupra copilului, dându-i 

astfel o stare de tensiune nervoasă, de oboseală. 

     Constatăm astăzi că volumul de cunoştinţe al unor copii depăşeşte cu mult ceea ce ştiam noi 

la vârsta lor şi chiar unele cunoştinţe ale părinţilor. Totuşi datoria învăţătorului rămâne în a-i ajuta 

în continuare, că trebuie să înveţe de la noi „cum” să-şi pregătească lecţiile, „cum” să-şi organizeze 

munca, timpul, viaţa, să le împărtăşim din cunoştinţele şi experienţa noastră. 

  De multe ori am constatat că unii părinţi prea grijulii, au căutat să-şi protejeze, să-şi răsfeţe 

prea mult copilul, devenind astfel fricoşi, lipsiţi de iniţiativă sau tot timpul cerând „ajutorul 

mamei”- dar în acelaşi timp pot deveni neascultători, greu de adaptat la regulile vieţii şcolare. 

         Dacă părinţii sunt prea severi, cu autoritate dură permanent, copiii trăiesc cu teamă, suferă, 

care apoi la rândul lor vor deveni plini de asprime cu cei din jur. 

        Alţi părinţi greşesc în educarea copilului prin schimbarea frecventă a atitudinii, fiind când prea 

severi, când prea îngăduitori. Această situaţie am observat-o mai ales datorită diferenţei de atitudine 

dintre părinţi şi bunici..  

         Astfel copilul va deveni nehotărât, nelămurit cu privire la ce e bine şi ce e rău, cu o 

comportare oscilantă. 

       Uneori fiind foarte mare dorinţa părinţilor de a-şi realiza propriile aspiraţii prin copilul lor, 

chiar fără talent, este forţat să ia ore (de muzică, limbi străine, etc.) 

        Lipsa de interes, posibilitatea reală a copilului, efort inutil, va duce la oboseală, nemulţumire, 

rezultate slabe, tensiune nervoasă, chiar şi fuga de acasă. 

         Lipsa de interes, de supraveghere faţă de ceea ce face, ce gândeşte copilul este de asemenea o 

mare greşeală educativă, care va duce la pierderea de sub control al familiei, devenind copil-

problemă.  

        Mereu solicităm informaţii de la părinţi despre comportamentul 

de acasă, unde copilul îşi petrece majoritatea timpului. 

         Familia şi şcoala reprezintă cei mai importanţi factori 

educaţionali, fiind adevăraţii piloni ai educaţiei. Mediul familial îi 

oferă copilului modele de comportament, pe care le imită cu stricteţe. 

În cadrul mediului şcolar, instrucţia şi educaţia se împletesc în mod 

armonios, într-un mod gradat, îşi dirijează acţiunile spre un scop 

comun. 

           Modelarea comportamentului socio-afectiv al copiilor de 

vârstă şcolară constituie un aspect esenţial al activităţilor educative 

realizate în şcoală, dar reprezintă şi o preocupare constantă a 

educaţiei pe care părinţii o fac copiilor. 
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 PARTENERIAT ȘCOALĂ-FAMILIE 

prof.înv.primar Trofin Ana-Maria 

Școala Gimnazială ,,Constantin Platon”, Bacău 

 
 Părinții reprezintă punctul de sprijin din viața copilului. Prin urmare, cel mai important 

ajutor pe care îl poate primi un copil provine de acasă, din mediul familial. Părinții sunt cei care se 

străduiesc să ofere copiilor condiții optime de dezvoltare stabilind astfel standarde ale învățării prin 

rezultatele obținute de copiii lor, consolidând încrederea însine și susținând procesul de învățare al 

acestora. 

 Pentru reușita totală a copilului parteneriatul școală – familie, trebuie să funcționeze prin 

respectarea și consolidarea capacităților și abilităților necesare părinților pentru a-și îndeplini rolul, 

iar cadrele didactice trebuie să se intereseze de ce anume au nevoie părinții și să încerce să găsească 

soluții pentru rezolvarea acestor necesități. Eforturile cadrelor didactice trebuie să transmită 

părinților acest mesaj: ,,Noi vă prețuim și avem nevoie de implicarea dumneavoastră”. Acest mesaj 

este esențial în stabilirea unei colaborări între părinți și cadre didactice. De aceea se impun 

realizarea unor parteneriate care pot avea ca obiective: 

 Realizarea comunicării eficiente școală-familie și familie-școală despre programele școlare 

și progresul copiilor; 

 Implicarea familiilor și copiilor în activități de învățare acasă, pregătirea temelor; 

 Implicarea părinților ca participanți activi în luarea deciziilor și sprijinirea școlii prin 

comitetele de părinți. 

Părinții joacă un rol esențial în susținerea procesului de învățarea al elevului. Acest proces 

este eficient când părinții vor, sunt instruiți și pot să ofere ajutor copiilor acasă. Implicarea părinților 

asigură cadrelor didactice un sprijin deosebit, formând astfel o echipă care lucrează pentru succesul 

și progresul fiecărui copil. 

 În general, părinții sunt dispuși să-și ajute copiii să învețe, dar de multe ori nu știu dacă ajută 

și este potrivit. Sprijinindu-i pe părinți să se implice în procesul de învățare a propriului copil le 

oferim acestora ocazia să-și manifeste direct aprecierea pentru reușitele copilului. 

 Exemple de activități care pot contribui la creșterea implicării familiilor și copiilor în 

activități de învățare, efectuarea temelor: 

 Întâlniri cu părinții prin care sunt informați despre competențele pe care trebuie să la 

dobândească elevul la disciplinele de studiu conform programelor școlare; informări asupra 

conținuturilor pe care trebuie să le parcurgă pentru a dobândi competențe; metode și 

mijloace care vor contribui la succesul învățării; 

 Discuții cu familiile despre regulile efectuării temelor de acasă; 

 Discuții cu familiile despre modalități de asistare a elevilor pentru formarea unor deprinderi 

de învățare care trebuie îmbunătățite permanent; 

 Stabilirea unui program de teme interactive pentru acasă care solicită elevilor să 

demonstreze, să aplice, și să discute, ceea ce au învățat la școală; 

 Întocmirea unui calendar de activități pe care elevii le vor desfășura alături de părinți; 

 Încurajarea participării părinților în luarea deciziilor cu impact asupra elevilor; 

 Informări privind așteptările impuse elevilor la fiecare disciplină; 

 Organizarea de întâlniri de lucru prin care îi ajutăm pe părinți să înțeleagă cum pot elevii să-

și dezvolte aptitudinile; 
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 Ateliere de lucru elevi-părinți – oferim elevilor și părinților ateliere de lucru pe diferite 

teme. 

În urma desfășurării acestor activități beneficii/rezultate vor avea atât elevii și părinții, dar și 

cadrele didactice. 

Rezultate pentru elevi: 

 Deprinderi, abilități și rezultate la teste/evaluări naționale; 

 Efectuarea temelor acasă; 

 Atitudine pozitivă în efectuarea temelor de acasă; 

 Încrederea în sine și abilitățile de învățare proprii: 

Rezultate pentru părinți 

 Cunoașterea modului în care se susține, se încurajează și se ajută un elev acasă; 

 Discuții despre școală, teme din clasă, teme pentru acasă și proiecte. Înțelegerea procesului 

de învățare și a conținuturilor pe care copilul le învață la fiecare disciplină; 

 Aprecierea abilităților cadrului didactic. 

Rezultate pentru cadre didactice 

 Proiecte variate pentru temele de acasă, teme interactive; 

 Aprecierea pentru ajutorul venit din partea părinților care duc la motivarea și întărirea 

învățării; 

 Satisfacția în ceea ce privește implicarea și suportul familiei. 

Părinții sunt parteneri cu drepturi și responsabilități depline în ceea ce privește evoluția 

propriilor copii. Școlile și programele de parteneriat favorizează participarea părinților la luarea 

deciziilor și solicită opiniile lor în educația copiilor. Părinții și personalul didactic sunt astfel în 

strânsă legătură prin împărțirea autorității, astfel generând încredere reciprocă și eforturi comune 

pentru succesul elevilor. 
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 CINE STĂ ÎN SPATELE MEU? 

Prof. Înv. Primar Porumb Andreea 

Școala  Gimnazială  Petre  Dulfu,  Baia Mare 
 

Încep  prin a adresa întrebarea care poartă și titlul acestei lucrări: Cine stă în spatele meu? 

Cu toții știm că familia e mediul cel mai prielnic în care poate un copil să crească frumos și să se 

dezvolte. Nu rareori întâlnim cazuri în care auzim sau vedem copii abandonați, lăsați să moară și 

părinți care dispar într-o clipită. Este o realitate crudă și o realitate a secolului în care trăim. Acești 

copii sunt cei care suferă și asupra cărora se răsfrânge totul.  O altă realitate este cea care îmbracă 

frumos conceptul de ”familie fericită”. Acest lucru îl voi dezbate. 

Familia are un rol extrem de valoros deoarece îl formează pe copil atât din punct de vedere 

fizic cât și emotional, social, psihic, intellectual și moral. Ea trebuie să-l educe pe copil cu norme și 

valori morale astfel încât copilul-viitor adult să poată să facă același lucru viitoarelor generații.  

Copilul v-a dobândi aceste norme dacă mediul familial este unl prielnic în care să se simtă 

iubit, protejat și cu o copilărie fericită, împlinită și lipsită de griji. Familia este cea care stă mereu în 

spatele lui și îi direcționează pașii spre o educație aleasă. Educația copilului este extrem de 

importantă. Autorul Anne Schapiro-Niel, în cartea ,,Cum am reușit să-mi educ copiii”, se adresează 

atât părinților cât și profesorilor, și vorbește despre diferite situații în dezvoltarea unui copil. În 

cazul unui copil care este prost crescut, atrage un semnal de alarmă asupra faptului că rolul esențial 

în creșterea și educarea copilului îl au chiar ei, și nu școala. De asemenea sunt rugați să se pună o 

secundă în locul profesorilor: ,,Dacă aveți un copil prost crescut, imaginați-vă o clasă identică în 

fața unei învățătoare care, nici ea, nu are puteri depline.” 

  Părinții au un rol extrem de important, iar rolul acestora este de a reuși să-și crească copiii 

într-un mediu familial potrivnic, ocupându-se de aceștia pentru a învăța să distingă binele de rău, 

imprimându-le valori morale pozitive. Un astfel de copil nu va avea un comportament nepotrivit sau 

o atitudine insolentă. În cadrul școlii, nu va fi tolerat să aibe un comportament impulsiv, ci va fi 

învățat să-și îmbogățească cunoștințele, care îl vor ajuta pe mai departe, în viitor. 

Pentru a fi un părinte bun, trebuie să ai anumite abilități: 

 abilitatea de a  pune pe primul plan a satisfacerii nevoii copilului 

 abilitatea de a apune limite copilului 

 abilitatea de a-l răsplăti 

 abilitatea de a avea o relație empatică cu copulul tău 

 abilitatea de a oferi copilului experiențe noi, de a-l stimula cognitiv și afectiv etc. 

Pentru părinte, copilul este cel mai important. Este pe primul plan așa că nevoile lui sunt 

cele mai importante. Pentru a-i satisfice nevoile de bază, trebuie să-l cunoști în totalitate. Trebuie să 

știi când să vorbești cu el, ce să vorbești și evident să-l lași să gândească pentru a-ți răspunde. Să-i 

oferi afecțiune, protecție pentru a nu fi timid și a putea relaționa cu acesta. Lucrurile nu trebuie duse 

la extreme astfel că copilul uneori are tendința de a încerca să forteze puțin lucurile. Aici intervine 

abilitatea ta de a ști să pui și limite. Un copil trebuie să știe de existența regulilor și de respectarea 

acestora. Explicarea acestuia pe un ton calm că uneori trebuie să știm să ne oprim îl va ajuta să se 

adapteze mult mai bine grupului din care face parte. Agresivitatea nu-și are locul în această sițuație 

întrucât copilul poate să devin rebel, timid sau de cele mai multe ori temător.  

Copiii au nevoie de încurajări și aprecieri. Este foarte important să-i răspunzi pozitiv și să îl 

încurajezi pentru lucrurile bune făcute. În acest fel ei fac progrese și vor deveni mult mai încrezători 

în propriile forțe.  
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Într-o familie copilul trebuie să  simtă dragoste, căldură și securitate. Familia este temelia de 

bază care îl ajută pe copil să se dezvolte. Primii cei șapte ani de acasă sunt foarte valoroși. Părinții 

sunt primii educatori ai propriului copil. Buna educație dată în familie începe încă de mic copil și 

este recunoscută prin expresia ,,cei șapte ani de acasă. Toată lumea știe că un copil educat este un 

copil învățat în primii șapte ani de acasă. Când spun ,,cei șapte ani de acasă” mă gândesc la 

implicarea părinților mei în educația mea, la efortul acestora de a-mi oferi cele mai bune exemple 

pentru a deveni un model  de bună purtare și credință. 

Educația se realizează cu ajutorul procesului instructiv-educativ și al instituțiilor școlare care 

îl preiau pe copil din mâinile părinților care au avut ca sarcină să îi formeze copilului anumite 

principia, valori, comportamente și norme. Între factorii educației, familia a fost considerate factorul 

primordial deoarece educația începe acasă.  

Dacă copilul nu este educat de părinți, cum va ști  să-și educe proprii copii? Cum îi va iubi? 

De accea este foarte important ca părinții să 

aibă educația necesară de a-și educa copiii, 

de a se îngriji de aceștia. Dacă părintele va 

veni acasă obosit, va fi mereu ocupat atunci 

când copilul  să-i trasmită ceva, firul 

comunicării se va sfârși și copilul se va simți 

respins.  

Sunt atât de multe lucururi de spus, 

de făcut însă doar atunci când îți exerciți 

meseria de părinte vei ști cel mai bine cum 

să reacționezi și cum să rezolvi anumite 

probleme. 

În concluzie, ca să educi ai nevoie ca 

tu însuți să fi primit o educație pentru a ști 

mai departe cum să îți educi proprii copii. 

 

 

 

 ROLUL FAMILIEI ȘI AL ȘCOLII ÎN FORMAREA 

PERSONALITĂȚII COPILULUI 

Prof.înv. pr. Tolea Corina 

Liceul “Simion Stolnicu”, Comarnic 

 

Influenţa părinţilor asupra formării copilului ca viitor om, cu respect faţă de cei ce-l educă se 

simte din primii ani de viață. Copilul nu se educă numai prin îndemnurile părinţilor, ci şi prin 

exemplele personale pe care părinţii le oferă acestuia. Lipsit de un model, de un exemplu cu care să 

se identifice în propriul său cămin, copilul va găsi astfel de modele în afara acestuia, într-o persoană 

valoroasă pentru el, cum ar fi, de exemplu, învăţătoarea. 

 Din cele observate în timpul activităţii mele, am dedus că de educarea şi îngrijirea copiilor, 

prea puţin se ocupă ambii părinţi, rezultatele fiind pe măsura participării lor la educaţie. 

 Copiii învaţă cum să facă faţă stresului obervând adulţii din jurul lor. Dacă noi țipăm, lovim 

şi punem porecle, îi învăţăm exact opusul a ceea ce dorim să înveţe. De fiecare dată cand creierul 



 

                                                                                113 
 

emoţional preia controlul reacţiilor noastre, pierdem o oportunitate de a arăta copiilor noştri un mod 

mai sănătos de a rezolva problemele. 

 În familiile în care copiii sunt disciplinați cu palma si cu vorbe grele, relațiile dintre părinți 

și copii sunt încărcate de tensiune, furie, resentimente, frică, rușine si vinovăție. Este vorba de 

emoțiile negative, care afectează armonia, siguranța și echilibrul copilului. 

 Un copil bătut pentru că minte nu va învăța astfel să spună adevarul; un copil umilit pentru o 

notă mică nu va deveni mai interesat de școală din ziua următoare. 

 Este nevoie de alte metode si tehnici, pe care părinții le pot folosi zi de zi în relația cu 

copilul lor, pentru ca acesta să creasca sănătos, echilibrat, responsabil, autonom și, cel mai 

important – să se simtă iubit și apreciat. Sunt câțiva pași pe care fiecare părinte îi poate parcurge 

astfel încât să reușească să își disciplineze copilul, fără a deveni abuziv din punct de vedere fizic, 

verbal, emoțional. Un prim pas ține de înțelegerea esenței disciplinei pozitive. 

Educarea pozitivă a copilului presupune sprijinirea acestuia în fiecare etapă a dezvoltarii 

sale, creșterea autocontrolului și autonomiei lui, comunicarea cu claritate și respect, încurajarea 

propriilor decizii ca baza a responsabilitații personale, construirea încrederii in forțele proprii, fără 

de care nu va avea curajul să-și caute propriul loc în lume și, nu în ultimul rând, grija și empatia față 

de cei din jur. 

  S-a constatat că  elevii pot avea rezultate mai bune la școală, dacă profesorii,  părinții, cei 

care le oferă suport sunt pregătiți cum să-i învețe, să le propună programe pentru dezvoltarea stilului 

de învățare și a practicării abilităților transferabile: de comunicare, de a lucra în echipă, 

de a rezolva  probleme,  de a negocia,  de a asculta, de a fi creativ etc. 

În structurarea copilului, influenţa familiei, a şcolii, a altor instituţii educative se interferează 

cu influenţa celor apropiaţi, cu influenţa literaturii, a televiziunii, a mass-media în general, care pot 

oferi tipologii diferite ale stilurilor de viaţă şi care pot fi copiate, refuzate, prelucrate critic şi 

valorizate de către individ. 

Climatul școlar influențează dezvoltarea ulterioară a copilului. Copilul are nevoie de o 

ambianţă caldă, dar şi de supunere, de reguli cărora să se conformeze, stabilite în acord cu părinţii.  

Cumpătarea este măsura tuturor lucrurilor; o dozare optimă a căldurii afective şi a autorităţii 

părinteşti este premisa unei bune adaptări a copilului. Ambianţa familială este hotărâtoare pentru 

modul în care copilul îşi fundamentează concepţia despre lume şi viaţă. 

 Dialogul dintre cadrul didactic şi părinţi este permanent necesar. S-a întâmplat să constatat 

că sunt părinți care au o atitudine nepotrivită față de copil, părinți care nu stabilesc copiilor nicio 

normă de comportare civilizată, ceea ce face ca școlarul să se comporte la fel şi în școală, 

perturbând activităţile.    

 Prin metode şi procedee pedagogice, școala are datoria de a interveni direct în cazurile de 

îndrumare greşită a copilului în familie. Toate îndrumările şi intervenţiile trebuie să aibă în 

vedere viitorul om ce ar putea modifica în rău atmosfera în propriul său cămin şi, chiar  la locul 

de muncă în care va ajunge. Sarcina şcolii este să identifice situaţiile problematice din familiile 

copiilor, să dirijeze pe cât este posibil strategiile educative în favoarea elevului şi să 

conştientizeze că relaţia de colaborare şcoala-familie este determinantă în educarea copiilor. 

 Educaţia în familie devine astfel un proces de pregătire pentru viaţă, prin întâmpinarea şi 

rezolvarea problemelor de viaţă. 

 Familia, ca prim grup cu care ia contact copilul, rămâne reperul permanent şi fundamental în 

condiţia indivizilor, în manifestarea unor atitudini civice și moral-comportamentale. 
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 ROLUL  ŞCOLII ÎN EDUCAREA  COPILULUI NEGLIJAT  

 Profesor: Bîrlică Maria 

 Liceul ,,Simion Stolnicu” Comarnic 

 

        În limbajul curent, termenul ,,copil neglijat,, este utilizat pentru acei minori lipsiţi de un climat 

socio-afectiv favorabil in familie şi mediul şcolar. Deşi este asociată deseori cu lipsa mijloacelor  

materiale, totuşi componenta comportamantal-emoţională este cea care nuanţează ,,conduita 

neglijării,, .  

În cazul neglijării, părintele nu îi indeplineşte copilului nevoile emoţionale de bază (dragoste, 

atenţie) sau fizice (mâncare, îmbrăcăminte, adăpost), nu îl supraveghează pe copil (absenţe 

nemotivate de la şcoală , până la abandon). 

 În  încercarea de a defini termenul apar probleme deosebite întrucât minorii neglijaţi nu reprezintă 

un grup omogen. Ei provin din medii culturale diverse şi manifestă comportamente diferite.  

Semnele vizibile ale serioasei neglijări a copilului sunt multe. Copilul poate fi murdar şi urât 

mirositor. Apare ca fiind înfometat, alb la faţă şi adesea nu câştigă greutate. Copilul plânge pentru 

mâncare, căldură sau datorită disconfortului sau a durerii, ceea ce poate fi deranjant şi poate stârni 

agresivitate. Copilul trăieşte într-o lume în care nevoile lui sunt rareori percepute. Nimeni nu se 

apropie de el şi nu-i arată că este dorit. 

Dezvoltarea copilului poate fi serios afectată. Lipsa răspunsurilor sau stimulării poate duce la 

dezvoltări întârziate psihomotorii şi de limbaj, precum şi la o slabă concentrare. Dacă pot recupera 

destul de mult din punct de vedere fizic, nu acelaşi lucru se poate spune şi din punct de vedere 

emoţional. Se poate ca latura emoţională să fie afectată pentru toată viaţa.  

În ciuda importanţei deosebite a neglijării, aceasta se bucură de o atenţie redusă atât din partea 

specialiştilor cât şi mass-media. În cazul neglijării va trebui parcursă o cale lungă până se va ajunge 

în momentul de criză. Aşa cum spunea Grittenden (1992) « printre copiii neglijaţi nu rămân 

supravieţuitori care să se plângă sau să protesteze ». Asta scoate în evidenţă aspectele distructivităţii 

sale. „Prin faptul că ucide spiritul celor care au supravieţuit fizic, neglijenţa nu lasă niciun martor”. 

Numeroşi copii neglijaţi preiau un fel de rol de adult la o vârstă fragedă pentru a compensa ceea ce 

părinţii nu le-au oferit. Ei trebuie să se îngrijească de ei înşişi şi adesea de proprii părinţi. Se 

întâmplă ca acest copil să fie lăudat de către adulţi pentru precauţiile şi comportarea sa matură fară 

însă ca cineva să observe faptul că el e privat de copilăria sa; e poate cea mai importantă daună care 

s-ar putea să nu fie observată decât mult mai târziu. 

O formă de neglijare întâlnită foarte des este neglijarea emoţională, fără a fi în mod necesar 

combinată cu cea fizică. Neglijarea emoţională este definită ca slaba abilitate a părinţilor de a se  
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angaja pozitiv, emoţional în creşterea copilului. Copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate la 

muncă se confruntă cu o astfel de formă de neglijare precum şi cei ai căror părinţi sunt incapabili să 

se angajeze într-o relaţie emoţională cu propriul copil şi încearcă să compenseze aceasta prin 

satisfacerea nevoilor materiale într-un mod exagerat. 

Pentru minorii neglijaţi climatul familial nu constituie un factor educativ favorabil dezvoltării fizice 

şi psihice a copilului. 

O familie care îşi neglijează copiii, în care părinţii au pretenţii reduse faţă de  

instruirea copilului, o familie în care se încurajează conduitele de abandon şcolar este un mediu 

educaţional nefavorabil pentru copil. Pe de altă parte, condiţiile improprii de locuit, numărul mare 

de membrii de familie, pedepsele fizice aplicate copiilor pentru a-i disciplina, orientarea 

agresivităţii şi violenţei fraţilor mai mari în defavoarea celor mai mici constituie caracteristicile 

acestui tip de familie care va amprenta negativ viitorul copiilor. 

 Pentru copilul neglijat, crescut într-o familie dezorganizată şi numeroasă care face eforturi 

mari pentru a supravieţui, comportamentul său este mai puţin previzibil. În multe cazuri, familia 

care îi promovează un asemenea comportament îşi pierde timpuriu sprijinul faţă de copil, îl 

abandonează străzii sau, în situaţii mai fericite, îl marginalizează sau ajung în centre de plasament. 

 În aceste condiţii „singurătatea copilului tinde să fie tot mai extinsă datorită timpului scurt 

petrecut împreună cu părinţii, dar şi din cauza raportului însuşi. De aceea, privarea copilului de 

suportul parental intră în categoria rele tratamente aplicate copilului alături de toate formele de 

abuz”. (V. Negovan, 2006). 

Nu ar trebui să pierdem din vedere faptul că fiecare copil manifestă nevoi fundamentale, nu doar 

materiale ci şi emoţionale: 

 nevoia de a fi aprobat; 

 nevoia de a primi explicaţii; 

 nevoia de a avea feed-back pozutiv că este iubit; 

 nevoia de a avea cui să ofere afecţiune; 

 nevoia de a fi respectat; 

Considerăm că, lipsa conduitelor care transmit faptul că un copil este iubit şi valorizat de către 

membrii familiei se manifestă ca neglijare emoţională. În foarte multe situaţii acest tip de abuz 

poate avea consecinţe mult mai grave decât neglijarea emoţională.  

Climatul familial, mediul afectiv în care creşte copilul, căldura sau indiferenţa acestuia îi vor marca 

puternic modul de viaţă, personalitatea, încrederea în forţele proprii. Statusul de copil neglijat este 

prezent, uneori, din primii ani de viaţă. Odată cu trecerea timpului, şcoala reprezintă mediul social 

care vine să conştientizeze cel mai puternic această poziţie a copilului într-o colectivitate. 

Sistemul educaţional nu a găsit până în acest moment metodele şi mijloacele necesare pentru 

integrarea optimă a tuturor şcolarilor, fapt demonstrat de numărul mare de elevi care nu finalizează 

studiile obligatorii. Prejudecăţile şcolii şi ale profesorilor au condus la neglijarea acestor copii. În 

multe cazuri, rezultatele şcolare slabe sunt rezultatul acumulării de deficienţe în cursul şcolarizării, 

mai degrabă, decât consecinţa deficienţelor anterioare. 

 Deşi fiecare individ are libertatea de a-şi exprima capacităţile şi fiecare are propriul mod de 

a opta pentru o anumită atitudine, deşi fiecare trebuie să beneficieze de şansă conform aptitudinilor 

sale, în realitate nu este aşa. Se întâmplă ca în şcoală elevul neglijat să trăiască din plin drama 

neputinţei iar traumele acumulate în anii aceia să fie greu de învins atât psihic cât şi moral. Cu toate 
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acestea: „Copiii sunt extrem de adaptabili, ei se pot obişnui chiar şi cu neglijarea. Trec ani până 

când observăm consecinţele rezultatelor” (A. Baran-Pescaru, 2004). 

 Copiii neglijaţi, care nu prezintă probleme de natură intelectivă, trăiesc cu conştiinţa faptului 

că  sunt la fel cu ceilalţi, şi îşi doresc să fie trataţi asemănător celorlalţi. Din nefericire, ca urmare a 

abuzurilor fizice şi emoţionale, a experienţelor de degradare şi umilire la care au fost expuşi în mod 

repetat, a frustrărilor acumulate, ei se simt refuzaţi sistematic şi manifestă tendinţa de a părăsi un 

climat social pe care îl consideră ostil. Prevenirea acestor manifestări comportamentale trebuie să 

ţină seama de anumite cerinţe. 

 Adulţii, fie ei părinţi sau profesori/învăţători/educatori, trebuie: 

 să manifeste răbdare, să evite ironia şi critica; 

 să identifice şi să explice sentimentele copilului; 

 să prezinte soluţii; 

 să responsabilizeze copilul pe măsura posibilităţilor sale; 

 să sublinieze orice atitudine pozitivă; 

 să amplifice încrederea în sine a copilului; 

 să manifeste în toate împrejurările afecţiune; 

 să promoveze un climat de toleranţă, acceptare; 

 să valorizeze pozitiv diferenţele de gen, etnice, culturale. 
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 EDUCAŢIA ÎN FAMILIE- PREMISĂ A SUCCESULUI / 
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          Educaţia în familie este un mijloc eficient de inoculare a sistemului de valori tradiţionale ale 

societăţii, de valori morale. Tendinţa deplasării responsabilităţii educaţiei de la nivelul nucleului 

familial pe umerii sistemului educaţional instituţionalizat, oarecum explicabilă în contextul creşterii 

activităţii profesionale parentale şi inclusiv a ocupării mamei într-o activitate, alta decât cea 
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domestică, este evidentă în societatea contemporană actuală şi explică evidentele carenţe educative 

ale tinerilor din societatea contemporană. Viaţa de familie, atmosfera familială şi relaţiile dintre 

membrii familiei au o influenţă directă şi hotărâtoare asupra formării adolescentului, astfel că 

familia determină personalitatea lui. Părinţii apar în faţa adolescentului ca oameni a căror autoritate 

şi prestigiu, în cele mai diferite domenii, sunt în afară de orice îndoială. Copiii urmăresc cu atenţie 

viaţa părinţilor, acţiunile lor, îşi însuşesc vorbele lor şi pe baza acestora îşi formează atitudinile. 

Tocmai de aceea părinţii trebuie să constituie un exemplu de conduită pentru adolescenţi, având o 

responsabilitate majoră în procesul educativ. 

          Pe lângă sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, părinţii sunt obligaţi să-şi crească copilul 

îngrijindu-se şi de educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia în raport de însuşirile 

lui.     

          Familia, ai cărei membri sunt reuniţi prin drepturi şi obligaţii comune, are ca funcţie 

principală creşterea şi educarea copiilor. Acestora, familia le asigură existenţa materială şi climatul 

afectiv şi moral necesar dezvoltării personalităţii. ,,Familia, ca matrice pentru adulţi şi copii, trebuie 

să aibă capacitatea de suport (emoţional şi finaciar), să asigure securitatea membrilor, să îi poată 

încuraja în iniţiativele lor sau în situaţii limită.” ( C. Ciofu). În familie i se transmit copilului valori 

morale, culturale şi religioase, se asigură păstrarea identităţii etnice, se iniţiază formarea conştiinţei 

civice a copilului, se însuşesc de către copil normele de comportament acceptate social, i se 

dezvoltă personalitatea, spiritul de iniţiativă şi de independenţă. În familie copilul învaţă să se ajute 

pe sine, să accepte ajutorul celorlalţi şi să acorde la rându-i ajutor. 

          Calitatea vieţii de familie, determinată de situaţia socială şi culturală a părinţilor, de rolul 

mamei şi, respectiv, al tatălui, de accesul la mass-media, de specificul relaţiilor extrafamiliale şi 

conţinutul acestora, de felul cum se gospodăresc resursele financiare, de tradiţiile şi mentalităţile 

locale şi etnice, are o importanţă hotărâtoare pentru formarea copilului, cel puţin în perioada 

timpurie de viaţă a acestuia. Prin repetabilitatea zilnică a interacţiunilor, prin comunicarea ce are loc 

între membrii săi şi în măsura în care aceasta are loc, familia exercită o puternică influenţă asupra 

comportamentului copilului. 

          Copilul are nu numai nevoia ci şi dreptul la dragoste şi ocrotire, la disciplinare şi obţinerea 

treptată a independenţei, la relaţii care să-i garanteze siguranţa şi dezvoltarea fizică, psihică şi 

morală, la dezvoltarea personalităţii, la înţelegere şi toleranţă. El este copil şi, ca atare, nu este nici 

vinovat şi nici responsabil dacă nu corespunde aşteptărilor părinţilor. El nu hotărăşte nici climatul 

familiei, nici autoritatea părinţilor, nici valorile în spiritul cărora aceştia îl formează. 

          Copilul îşi impune, în măsura în care i se permite, dorinţele şi pretenţiile, se mişcă şi 

evoluează într-un cadru stabilit şi impus de părinţi. Desigur, şi reacţiile copilului influenţează 

relaţiile intrafamiliale, climatul familial, dar de aceste reacţii sunt responsabili, în ultimă instanţă, în 

foarte mare măsură, tot părinţii. Între hiperprotecţie şi neglijare, nu copiii, ci părinţii sunt în măsură 

să găsească soluţia de echilibru. Părinţii hiperprotectori cresc un copil anxios, lipsit de iniţiativă. 

Părinţii indulgenţi acceptă şi satisfac toate cererile şi pretenţiile copilului, îl alintă şi îl răsfaţă, ceea 

ce duce la negativism şi agresivitate în comportamentul copilului.  

          Atitudinea permisivă a părinţilor simulează tendinţa copilului de afirmare,
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dar efectele pot altele decât cele dorite. Copilul poate adopta comportamente de opoziţie, intoleranţă 

la frustrare, crize de mânie, ostilitate faţă de orice cerinţă exprimată de adult. Nu mai puţin 

dăunătoare este atitudinea prea severă a părinţilor faţă de copil. Aceasta nu lasă loc iniţiativei 

copilului, îl obligă să se supună necondiţionat, ceea ce poate duce, de asemenea la ostilitate din 

partea copilului, agresivitate în raport cu fraţii sau cu colegii, conflicte între părinţi şi copii. Părinţii 

prea severi recurg deseori la metode violente de disciplinare a copilului. Unii folosesc, ca metodă de 

educaţie, pedeapsa corporală prin care obţin momentan ascultare din partea copilului. 

          Părintele violent pierde din vedere faptul că, departe de a dovedi forţă şi autoritate, accesele 

lui de furie şi metodele drastice pe care le foloseşte nu sunt decât dovezi de slăbiciune şi 

manifestare a pierderii autocontrolului, a stăpânirii de sine din partea lui. Pe lângă faptul ca produc 

suferinţă, aceste tratamente sunt şi un prost exemplu pentru copii. 

          Într-un stil optim de interacţiune părinţi-copil, se combină autoritatea şi fermitatea în luarea 

hotărârilor şi urmărirea îndeplinirii lor, pe de o parte, şi cultivarea independenţei copilului, 

recunoaşterea şi respectarea personalităţii acestuia, pe de altă parte. Cerinţele rezonabile ale 

copilului sunt îndeplinite, cerinţele rezonabile ale părinţilor sunt ferme, permisiunile şi interdicţiile 

sunt echilibrate. Securitatea materială şi psihică asigurată copilului în familie este cadrul 

indispensabil dezvoltării lui normale. 

          Copilul este  centrul universului familial. Dar a folosi tot timpul şi toate resursele pentru copil 

înseamnă pentru părinte a-şi sacrifica drepturile lui ca persoană pentru datoriile de părinte. Ori, şi 

părintele are dreptul la preocupare pentru fericirea personală, pentru obţinerea satisfacţiilor 

profesionale şi sociale, la intimitate. A-şi dedica tot timpul copilului înseamnă nu numai un 

sacrificiu personal, ci şi obişnuirea copilului cu pretenţii pe care viaţa socială nu i le va satisface. La 

polul opus, neglijarea copilului lasă câmp larg deschis influenţelor spontane asupra lui, provoacă 

răcirea relaţiilor intrafamiliale, căutarea de către copil a unor satisfacţii în afara familiei. Mediul 

familial ocupă un rol central în rândul factorilor determinanţi ai evoluţiei individului. Concepţia 

educativă, stilul şi metodele pedagogice adoptate de către părinţi sub forma cerinţelor şi a 

atitudinilor faţă de copil, joacă un rol însemnat în formarea personalităţii acestuia.  

          Atitudinile părinteşti au consecinţe durabile asupra personalităţii în formare. Singura atitudine 

validă în educarea copilului este cea de acceptare a lui. Ea presupune o dragoste raţională şi 

spontană faţă de copil.  

          În ceea ce priveşte influenţa factorilor familiali - exteriori actului didactic propriu-zis - şi 

mediul familial îşi pune amprenta asupra succesului şi, mai ales, a insuccesului şcolar. Această 

categorie de factori se exprimă prin mai multe moduri, cum ar fi: climatul educaţional familial, 

valenţele educative ale familiei, atitudinile proşcolare-educaţionale ale familiei, gradul de 

înzestrare logistică (calculator, Internet etc.) şi posibilităţi materiale, financiare, nivelul de instruire 

şi preocupare în ceea ce priveşte pregătirea şi autoeducaţia părinţilor, regimul de viaţă şi stilul de 

viaţă al părinţilor. Fiecare din aceşti factori contribuie în mod diferenţiat la reuşita sau insuccesul 

şcolar. Mai mult, sunt resimţiţi factorii de ordin financiar şi posibilităţile materiale ale părinţilor, 

ceea ce a făcut să crească fenomenul abandonului şcolar şi analfabetismul 

BIBLIOGRAFIE 

     Bătrînu, E., 1980, Educaţia în familie, Editura Politică, Bucureşti; 

     Kulcsar, T., 1978, Factorii psihologici ai reuşitei şcolare, Editura Didactică şi   Pedagogică, 

Bucureşti; 

     Radu, I., 1983, Psihologia educaţiei şi dezvoltării, Editura Academiei Republicii Socialiste 

România, Bucureşti; 



 

                                                                                119 
 

 COLABORAREA CU FAMILIA  

MIJLOC DE PROMOVARE A IMAGINII ȘCOLII 

Prof. Cătălina PÎNTEA 

Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Iași 

 

,,Prezenţa părinţilor poate transforma cultura şcolii”  

(S.L. Lightfoot)  

Educația trebuie să se manifeste permanent ca o acțiune coerentă şi unitară a școlii şi a 

familiei. Cei doi factori importanți de modelare a personalităţii umane trebuie să interacţioneze ca 

un tot unitar, sub forma unui sistem bine închegat, pentru atingerea ţelului comun: educarea 

copilului.  

Familia este factorul educativ prioritar, întrucât educaţia începe din familie, aceasta fiind 

modelul pe care copilul îl imită şi-l urmează. În familie, copilul îşi face pregătirea pentru viaţă. 

Contribuţia familiei este cu atât mai mare cu cât copilul este mai mic şi scade pe măsură ce copilul 

crește.  

Familia oferă mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai vieţii, se dezvoltă şi se 

formează pentru viaţă. Familia reprezintă primul instrument de reglare a interacţiunilor dintre copil 

şi mediul social și are rolul central în structurarea personalităţii unui individ. Educaţia trebuie făcută 

la timp. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea: ”Dacă de la început şi de la o vârstă mică punem în 

acesta principii bune, nu sunt necesare după aceea multe eforturi, pentru că obişnuinţa va fi în 

viitor lege pentru copil. Mai mult, foloseşte ca pildă imaginea pescarului de mărgăritare: ”Spun că 

mărgăritarele, când le scoţi din apă, sunt ca picăturile de apă. Aşadar, dacă este priceput, pescarul 

de mărgăritare le ia, le pune în palma lui şi după ce le mişcă şi le întoarce corespunzător, le face 

perfect rotunde. Când însă se întăresc, nu poate să le dea altă formă.”  

Părinţii sunt primii educatori deoarece ei sunt primii cu care copilul interacţionează constant 

încă din prima zi a vieţii; familia este modelul pe care copilul îl imită. Totodată, modul de viaţă al 

familiei este principalul reper în viaţă al copilului. Comunicarea intrafamilială influenţează decisiv 

dezvoltarea psihofizică a copilului, formarea personalităţii lui. Primele deprinderi de viaţă sănătoasă 

ale copilului sunt dezvoltate în familie (deprinderi igienice, de alimentaţie sănătoasă), acestea 

constituind suportul dezvoltării ulterioare şi îşi pun amprenta asupra întregii personalităţi.  

Tot în familie, copilul îşi însuşeşte limbajul. Volumul și calitatea vocabularului, 

corectitudinea exprimării depinde de modelele oferite de părinţi, de felul în care aceştia 

interacţionează şi îi solicită pe copii. În familie se formează cele mai importante deprinderi de 

comportament: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, ordinea, răbdarea etc. De la părinţi, cei 

mici vor învăţa să aprecieze ce este bine şi ce este rău, ce este drept şi ce este nedrept, ce este 

frumos şi ce este urât în comportamente. Ei sunt primele modele pentru copii.  

La vârsta şcolară, factorul educativ decisiv este școala, care desfăşoară un amplu proces 

instructiv-educativ şi are cadre cu pregătire profesională corespunzătoare, ce aplică metode şi 

procedee pedagogice consacrate.  

Școlii îi revine rolul de partener în relaţiile ei cu familia,  iar acest rol derivă din faptul că 

este un serviciu specializat, cu cadre pregătite pentru realizarea sarcinilor educaţiei. Profesorii 

trebuie să cunoască specificul fiecărui stadiu de dezvoltare a copilului, disponibilităţile sale 

intelectuale,  precum şi particularităţile lui de comportament şi de caracter. 
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Există două dimensiuni principale ale acestui parteneriat: dimensiunea relaţiei copil - 

părinte şi dimensiunea relaţiei școală - familie.  

Dimensiunea relaţiei copil - părinte vizează controlul de către părinți al frecvenţei și 

rezultatelor şcolare ale copilului, precum și susţinerea spirituală şi materială a copilului; se referă, 

de asemenea,  la alegerea unităţii de învăţământ, la contactele directe ale părinţilor cu cadrele 

didactice.  

Relaţia școală - familie nu se poate constitui fără asigurarea unei condiţii de bază - 

cunoaşterea familiei de către profesorul diriginte, a caracteristicilor şi potenţialului ei educativ. 

Dirigintele trebuie să cunoască viaţa de familie a elevului sub toate aspectele, deoarece acest lucru îl 

ajută în cunoaşterea şi înţelegerea copiilor. Cu cât cunoaştem mai bine familiile copiilor, cu atât mai 

eficient va fi parteneriatul cu ele. Cu cât părinţii vor cunoaşte mai bine programul educaţional, cu 

atât va fi mai coerentă influenţa ambilor factori educaţionali şi a ambelor medii educaţionale. Cu cât 

colaborarea dintre educator şi părinţi este mai strânsă cu atât mai bine se va dezvolta copilul.  

Școala nu poate face minuni, iar educaţia dată în școală nu va avea rezultate dacă familia nu 

va colabora. Orice sistem de educaţie, oricât de savant ar fi, rămâne neputincios dacă se izbeşte de 

indiferenţă, opoziţie, contraziceri, opinii divergente din partea părinţilor. Efortul educativ este 

frânat, iar eficienţa scade, dacă nu există o unitate de acţiune a tuturor factorilor educativi.  

În România de azi se observă o schimbare a atitudinii părinţilor faţă de copiii lor, faţă de 

cerinţele şcolii. Copiii nu mai sunt consideraţi elementul central al vieţii lor. Probabil, în cele mai 

multe cazuri, societatea i-a bulversat pe părinţi cu toate transformările economice, cei mai mulţi 

dintre ei fiind obosiţi, apatici.  

Cum se realizează relația școală – familie? 

Dialogul diriginte-părinte se poate organiza fie individual,  prin consultaţii cu fiecare 

părinte, fie în ședințele cu părinţii. Desigur, dialogul deschis, bazat pe încredere reciprocă, are 

nevoie de timp pentru a fi clădit. Unii părinţi, care au avut experienţe negative în timpul propriilor 

lor ani de şcoală, se pot simţi intimidaţi de prezenţa unui cadru didactic. Alţi părinți, care au fost 

învăţaţi că profesorul ştie cum este mai bine, nu pun la îndoială faptele și acțiunile acestuia. 

Profesorii, la rândul lor,  pot să fi avut experienţe negative în relațiile cu unii părinţi; aceste atitudini 

pot obstrucţiona o bună comunicare și trebuie gestionate corespunzător.  

În discuțiile cu părinții, dirigintele trebuie să urmărească câteva aspecte: dacă părinții sunt 

încadrați sau nu în muncă; cum se exercită autoritatea în familie, cine o deține; cum se aplică 

metodele educative și dacă părinții sunt consecvenți în aplicarea recompenselor și a sancțiunilor; ce 

responsabilități au copiii în familie  și cum le realizează; dacă familia locuiește cu bunicii; relațiile 

afective dintre părinți și copii; relațiile dintre părinți. Dirigintele nu trebuie să exprime critici, ci să 

manifeste simpatie, să dialogheze constructiv, iar în fața copilului, părinții trebuie obligatoriu să fie 

susținuți. Dirigintele este de asemenea dator să atenueze eventualele tensiuni și conflicte, să fie 

deschis față de familie și problemele ei. Discuțiile trebuie sa fie discrete și să rămână confidențiale.  

Părinții trebuie să știe că orice nemulțumire sau îndoială față de programul școlii nu trebuie 

exprimată în fața copilului, pentru că nu are decât efecte negative,  ci trebuie discutată și clarificată 

direct cu dirigintele.  

Vizitele periodice la domiciliu, dacă sunt posibile și agreate de ambele părți,  oferă 

profesorului diriginte posibilitatea de a cunoaşte familia şi copilul în mediul lor propriu. Vizitele la 

domiciliu sunt utile pentru ambele părți - dirigintele poate afla lucruri interesante despre cultura 

familiei respective; modul de a interacţiona în familie; talentele şi aptitudinile membrilor acesteia;  
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are şansa de a se discuta pe larg despre progresele şi succesele individuale ale copilului, iar părinţii 

pot împărtăşi idei legate de anumite preocupări, neînţelegeri, sau obiective specifice referitoare la 

copilul lor.  

Lectoratele cu părinţii, organizate sistematic și pregătite temeinic, au drept obiectiv 

principal consilierea părinţilor. În cadrul lectoratelor, părinții pot beneficia de prezenţa şi expertiza 

unor specialişti din domeniul psihopedagogiei sau a unor reprezentanţi ai instituţiilor cu care școala 

derulează parteneriate (poliţie, dispensar medical, instituţii culturale, ONG-uri). Tot în acest 

context, realizarea unor vitrine cu materiale informative de specialitate poate stimula interesul şi 

curiozitatea părinţilor, iar consultarea acestor materiale (cărţi, broşuri, referate, planuri de 

intervenţie, etc.) contribuie la lărgirea experienţei pedagogice a părinţilor şi, implicit, la o implicare 

adecvată în anumite situaţii educaţionale cu care aceștia se confruntă. Parteneriatul școală-familie se 

poate realiza şi prin întâlnirile formale cu toţi părinţii (ședințele cu părinții). În cadrul acestor 

întâlniri părinţii trebuie implicaţi în luarea unor decizii menite să asigure bunul mers al școlii, 

securitatea copiilor, etc.  

Participarea părinţilor la activităţile clasei de elevi  este o altă modalitate de cunoaştere a 

părinţilor, dar şi un mijloc prin care aceştia sunt familiarizaţi cu conţinutul şi metodele didactice, cu 

materialele didactice, cu modul de comunicare şi de abordare a situaţiilor problematice. Prin aceste 

participări, se formează relaţii pozitive între familie și școală și se realizează o coerenţă a practicilor 

educaţionale şi a cerinţelor referitoare la copil.  

Participarea părinţilor la excursii, vizite, serbări, aniversări. Dacă oferim copiilor, prin 

organizarea de excursii și vizite, prilejul să cunoască lumea, natura, lucruri și oameni, le oferim 

trăiri frumoase, cu valoare de amintire. Părinții pot contribui la organizarea acestor excursii, pot 

participa efectiv și pot asigura supravegherea și securitatea copiilor în timpul excursiilor; ei vor 

avea astfel ocazia de a trăi alături de copiii lor emoții pozitive. Serbările sunt o altă modalitate prin 

care părinții pot să se cunoască între ei, să se bucure de rezultatele copiilor și să se implice în 

organizarea serbării. Prin participarea părinților la astfel de evenimente, copiii capătă siguranță, 

încredere în sine, evită blocajele psihice. La serbări pot participa atât părinţi, cât şi alte rude ale 

copiilor. Sărbătorirea zilelor de naștere ale copiilor reprezintă un bun prilej de exersare a 

comportamentului civilizat între membrii  colectivului; de asemenea, este o modalitate de a crea 

legături afective cu membrii familiilor, părinți, frați, bunici și prieteni. Sărbătorirea în comun a unor 

evenimente din viaţa constituie momente de cunoaştere reciprocă şi de implicare în actul educativ.  

Se poate alcătui un jurnal al clasei de elevi, cu seturi de fotografii, impresii ale părinților, descrieri 

ale activităților desfășurate, mențiuni ale unor contribuții deosebite, diplome obținute de elevi și de 

părinți la aceste activități, scrisori ale părinților. 

Evaluarea parteneriatului școală – familie se poate face atât prin discuții libere, cât și prin 

aplicarea unui chestionar la sfârșit de an școlar. Rezultatele evaluării trebuie să evidențieze dacă 

părinților le-au fost satisfăcute așteptările și dacă au descoperit modalități noi de a se implica în 

educarea propriilor copii și în activitățile școlii. Succesul parteneriatului școală – familie va fi 

confirmat prin prezența ulterioară a părinților la școală și prin implicarea mai frecventă în acțiunile 

școlii. Acest parteneriat este terenul pe care se pot dezvolta relații din care fiecare factor implicat va 

beneficia: copil, părinte, educator.  
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 FAMILIA ŞI COMUNITATEA – PARTENERI AI ŞCOLII 

INCLUZIVE 

Prof. informatică Cătănescu Gabriela 

Liceul Tehnologic, sat Gheaba, comuna Măneciu, Jud. Prahova 

 

„Orice sistem de educaţie, oricât ar fi de perfect, rămâne neputincios,  

dacă se ciocneşte de opoziţia sau indiferenţa părinţilor.” H. Stern 

 

Vă propun o scurtă reflecţie pe marginea unei parabole, care datează încă din secolul al XIII -

lea: 

„Mă plimbam. Văd la picioarele mele o frunză. Era pe jumătate uscată, dar răspândea un 

miros foarte plăcut. O iau de jos şi o miros cu mare plăcere... 

– Tu, ce răspândeşti un miros atât de plăcut, o întrebasei, eşti un trandafir? 

– Nu, îmi răspunse, nu-s un trandafir, dar am trăit câtva timp lângă un trandafir. De acolo 

vine mirosul ce-l răspândesc.” (După Buna întovărăşire de T. Barrau) 

Din această frumoasă parabolă desprindem că orice demers educativ autentic se produce ca 

urmare a unei întâlniri paideice între pedagog şi discipol. Ca să evolueze, copilul are nevoie de un 

model, de un punct de referinţă, care să-l îndrume pe calea cea bună în viaţă. Un model veritabil îl 

va face pe copil să acţioneze, îl va invita la reflecţii, îl va schimba... Adevăratul model este pentru 

un copil momentul crucial de a-şi găsi locul potrivit în viaţă. 

Se ştie că o persoană poate fi apreciată nu numai după cele realizate efectiv, ci şi după ceea ce 

ar fi putut să facă, dacă alte persoane, în anumite perioade ale vieţii sale, i-ar fi ieşit în cale şi l-ar fi 

marcat... Copiii cu cerinţe educaţionale speciale fac parte din comunitatea noastră şi au nevoie ca 

noi, pedagogii, „să le ieşim în cale”. Întâlnirea educativă între copilul cu CES şi pedagogii săi 

trebuie să fe adevărată, sinceră, însemnată, chiar decisivă, trebuie să trezească bucurie şi dorinţa 

reîntâlnirii. Şi poate cândva, amintindu-şi de anii de şcoală, va afirma că a stat mai mult timp lângă 

un trandafir... 

Conceptul de educaţie incluzivă stipulează că elevul cu cerinţe educaţionale speciale trebuie 

susţinut şi încurajat de învăţător/profesor ca să-şi dezvăluie personalitatea, să-şi valorifice şi să-şi 

dezvolte potenţialul. Şcoala, în general, şi pedagogii, în special, sunt responsabili, alături de familie, 

de modelarea personalităţii, de ceea ce filozoful Constantin Noica numea „devenirea întru fiinţă a 

omului”. Cât de pregătit însă este pedagogul ca să ofere sprijinul necesar copilului cu cerinţe 

educaţionale speciale? Cu siguranţă, e nevoie de o schimbare a atitudinii tuturor angajaţilor şcolii, a 

altor membri ai comunităţii faţă de actul educaţional, determinat de procesul incluziunii elevilor cu 

cerinţe educaţionale speciale. Or, incluziunea nu înseamnă doar a integra copiii cu cerinţe 

educaţionale speciale în mediul şcolar, ci şi a conştientiza fenomenul diversităţii umane şi a 

organiza procesul educaţional în şcoală pornind de la această concepţie. 

O şcoală prietenoasă copilului este, înainte de toate, o şcoală incluzivă, deschisă pentru toţi 

copiii din comunitate. Sensibilizarea şi informarea membrilor comunităţii, părinţilor privind 

incluziunea educaţională a copiilor cu CES rămâne a fi un obiectiv major şi reprezintă 

formarea/dezvoltarea unei atitudini nondiscriminatorii faţă de copiii cu CES în şcoală şi în 

comunitate. În acest sens, şcoala trebuie să interacţioneze în mod activ cu părinţii, inclusiv a 

copiilor cu CES, ONG-uri, biblioteca din localitate, agenţii economici, centrul medical etc. 
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De ce familia şi comunitatea trebuie să fe parteneri ai şcolii incluzive? Se afirmă, pe bună 

dreptate, că familia este prima şcoală a copilului. Datorită posibilităţilor pe care le are/ar putea să le 

aibă, familia reprezintă un mediu de socializare şi educare a copilului din cele mai complexe. 

„Amprentele pe care părinţii le lasă pe structura şi profilul spiritual-moral al personalităţii 

propriilor copii se menţin toată viaţa”, afirmă M. Golu. Prin urmare, climatul psihosocial existent 

în familie, modelele de conduită oferite de către membrii familiei, influenţele educative pe care 

familia le exercită asupra copilului au un impact hotărâtor asupra formării personalităţii acestuia. O 

înrâurire substanţială asupra copiiilor, atât în plan social, cât şi educaţional, o are şi comunitatea. 

Fiind parte a comunităţii, copilul identifică raporturile stabilite între membrii ei, observă valorile şi 

normele asumate teoretic şi exprimate comportamental de către aceştia. Din aceste considerente, 

şcoala are nevoie de ajutorul familiei şi al comunităţii pentru a sprijini şi a îndruma adecvat copilul 

în viaţă. Or, atunci când părinţii şi comunitatea devin partenerii şcolii în educaţie, în jurul elevilor 

se formează o colectivitate de suport, care poate funcţiona ca un mecanism bine pus la punct. 

Parteneriatul are un rol deosebit în funcţionarea şcolii incluzive, deoarece: 

 beneficiari ai colaborării sunt, în primul rând, elevii; 

 se produce schimbul de idei între părţi şi are loc identificarea unor idei deosebite; 

 contribuie la soluţionarea anumitor probleme; 

 facilitează legătura dintre familii, personalul şcolii şi al comunitaţii; 

 oferă servicii şi suport familiilor; 

 oferă parinţilor şi altor membri ai comunităţii oportunităţi de a participa activ la 

experienţele educaţionale ale elevilor. 

Ce disfuncţii există în relaţiile şcolii cu familia şi comunitatea? 

Situaţia din mai multe instituţii de învăţământ primar, liceal şi profesional demonstrează că la 

capitolul parteneriat şcoală-familie-comunitate se atestă o serie de dificultăţi. 

Nu rareori părinţii elevilor, inclusiv ai celor cu CES, sunt greu de atras în procesul educaţional 

din şcoală. Participarea, din când în când, la şedinţele cu părinţii, organizate de diriginţi sau 

directorul instituţiei, este considerată de aceştia ca suficientă pentru a fi la curent cu ceea ce face 

copilul la şcoală. Unii părinţi discută cu profesorii doar în situaţiile critice pentru copiii lor, alţii 

consideră şcoala ca fiind unica instituţie responsabilă de educarea copiilor. E şi mai gravă situaţia 

când părintele este plecat peste hotare şi, practic, întrerupe orice legătură cu şcoala. O parte din 

părinţi au o atitudine rezervată sau vădit negativă faţă de incluziunea copiilor cu CES, fiind 

împotrivă ca aceştia să înveţe într-o clasă/şcoală cu copiii lor. Mai mult, incluziunea educaţională şi 

interacţiunea cu familia copilului cu CES este percepută ca o povară pe umerii şcolii, şi nu ca o 

provocare pentru acceptarea diversităţii. 

Ce acţiuni trebuie să-şi asume şcoala pentru a dezvolta un parteneriat viabil cu familia 

şi cu comunitatea în vederea creării unui mediu incluziv? 

Creşterea iniţiativei şi a implicării managerilor instituţiilor de învăţămînt în sensibilizarea 

familiei şi a comunităţii privind incluziunea educaţională şi socială reprezintă un pas important în 

procesul de edificare a unui mediu incluziv. În acest sens, este recomandabilă elaborarea şi 

implementarea în şcoală a unor proiecte/activităţi ce ţin de domeniul educaţiei incluzive, centrate pe 

parteneriatul cu familia şi cu actorii comunitari. Astfel, părinţii şi actorii comunitari vor deveni 

beneficiari direcţi ai unor activităţi educaţionale, seminare de formare în domeniul incluziunii etc.  
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Un rol aparte în dezvoltarea parteneriatului şcoală – familie îl au comitetele/asociaţiile de 

părinţi. Şcoala trebuie să redirecţioneze activitatea acestora, astfel încât să devină structuri active şi 

dinamice în asigurarea legăturii dintre familie şi şcoală. 
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 ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA COPIILOR 

Bibliotecar prof. Nagy Monica 

Școala Gimnazială nr. 7 Petroșani 

 

 Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. 

Funcţia educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, sentimente. 

Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si 

estetic. Şcoala, alături de familie, influenţează, prin condiţiile concrete în care se desfăşoară 

procesul de învățământ, personalitatea copilului. 

Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si respectarea identităţii 

sale cu familia, prin recunoaşterea importanţei acesteia şi atragerea în procesul didactic şi cu toate 

resursele educative ale societăţii pe care le identifică şi le foloseşte activ. Este nevoie a se dezvolta 

un nou concept care să întărească schimbarea în relaţiile şcoală-familie. Acest concept este 

parteneriatul educaţional. 

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament : respectul, 

politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudine, adică ,,cei şapte ani de acasă’’.  

Uneori părinţii uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii nu doresc 

decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia.  Se 

întâmplă totuşi ca ceea ce consideră părinţii a fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită 

situaţie, să nu fie tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment.  De aici apar conflictele, 

rupturile dintre membrii familiei, renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care sunt depăşiţi de 

situaţie . Între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate realiza prin 

vizite reciproce , şedinţe şi lectorate cu părinţii. 

Părinţii trebuie să vadă în şcoală un prieten, un colaborator, un om adevărat care-i poate  

ajuta  prin  atitudinea  nepărtinitoare  pe  care  trebuie  să  o  afişăm.   Așadar,  e  o  sarcină  a  şcolii  

să  identifice  situaţiile  problemă,  din  familiile  copiilor,  să  dirijeze  pe  cât  posibil  strategiile  

educative  în  favoarea  elevului  şi  să  conştientizeze  că  relaţia  de  colaborare  şcoală-familie  

este  determinantă  în  educarea  copiilor. 

 Fiecare dintre noi are anumite standarde etice, anumite principii care ne ghidează în viaţă, 

atunci când avem de luat diverse decizii. Principiile personale, ideile noastre despre bine şi rău se 

bazează atât pe valori proprii, cât şi pe o serie de valori universale adoptate de majoritate.  
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 Indiferent dacă părinţii vor sau nu să transmită copilului valorile şi credinţele lor, el va 

absorbi o parte din ele prin simplul fapt că trăieşte împreună cu ei. El va participa la ritualurile şi 

tradiţiile familiei şi se va gândi la semnificaţia lor. Ca părinte, nu-i impune opiniile tale, ci prezintă-

i credinţele tale într-un mod onest, clar şi care să fie pe măsura vârstei şi gradului de maturitate al 

copilului. Adoptă o atitudine deschisă, încurajează întrebările copilului şi dorinţa lui de a se 

informa, în loc să încerci să forţezi asimilarea valorilor tale de către copil. 

Aşteptările părinţilor şi atitudinile lor privind educaţia copilului sunt la fel de importante ca 

şi activităţile desfăşurate de cadrele didactice. Cei mai mulţi părinţi doresc să fie implicaţi în 

educaţia copiilor, dar mulţi nu ştiu cum să devină implicaţi. Cei mai mulţi profesori simt că 

implicarea părinţilor este esenţială, dar mulţi nu ştiu cum să facă acest lucru. Şcoala are nevoie să 

încurajeze şi să promoveze implicarea părinţilor ca parteneri. 

         Ca prima veriga a sistemului educativ familia are responsabilități clare si diverse. 

Intrebarea care se pune este ,daca familia de astazi are timp pentru indeplinirea responsabilitatilor 

educative, daca este pregatita sa activeze constant ca un factor educativ. 

         Realitatea ne-a dovedit ca nu toate familiile sunt dispuse sa-si indeplineasca consecvent 

responsabilitatile educative fata de copii, acuzand lipsa de timp, grijile vietii zilnice, minimalizand 

rolul de factor educativ. Alte familii, desi doresc sa asigure educatia corespunzatoare copiilor le 

lipsesc pregatirea psihopedagogica, experienta. 

         Factorii care influenteaza azi mediul educativ sunt:noua conceptie care se cristalizeaza asupra 

educatiei ca serviciul social si extinderea mass-media(T.V). Parintii  trebuie sa-si intareasca 

fundamentarea relatiilor pe baza dragostei lor fata de proprii copii si pe dorinta lor ca acestia sa aiba 

performante si succes in viata. Aceasta nu se poate realiza daca parintii nu cunosc personalitatea 

propriului copil. Educatia copilului este factorul principal care dezvolta personalitatea lui. In 

educatia copiilor trebuie sa existe intre parinti intelegere si acord in diferite probleme si de aici 

decurg normal si celelalte. 
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 RELAŢIA GRĂDINIŢĂ-ŞCOALĂ-FAMILIE-SOCIETATE 

Cadru didactic: Ristea Maria-Adelina 

Școala Gimnazială Bodești, Loc. Bărbătești, Județul Vâlcea 

 

Pornind de la faptul că fiecare copil are în sine resurse pentru autodezvoltare, M. Montessori 

considera că este necesar „să se creeze condiţii favorabile în acest scop. Copilul nu poate fi 

cunoscut decât observându-l în mediul său natural, în felul în care utilizează anumite materiale care 

favorizează dezvoltarea capacităţilor native”. Exprimându-se prin intermediul creaţiilor sale, copilul 
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învaţă să devină el însuşi, să fie încrezător în propriile forţele, să comunice şi să relaţioneze, deci să 

fie un copil fericit.   

Grădiniţa este o oază educativă. Este spaţiul copilăriei în care copilul trăieşte şi îşi încarcă rezervele 

energetice, fizice şi psihice. Aici se află într-o angajare continuă-activă, în decodificarea de 

fenomene tot mai implicate, situaţii diferite precum şi în alte probleme şi lucruri ce se află în 

permanentă schimbare şi implicaţie în viaţa de toate zilele. Încă de la vârsta preşcolară trebuie să-l 

facem pe copil să înţeleagă că munca este izvorul marilor realizări din viaţa noastră. Activitatea 

practică reprezintă un mijloc de exprimare tot atât de bogat ca şi limbajul. Activităţile practice, în 

ansamblu, permit copilului să reprezinte, să traducă în fapte ceea ce a văzut, a trăit sau îşi 

imaginează, constituind astfel o manifestare a vieţii intelectuale a acestuia. Materialele puse la 

îndemâna copiilor satisfac nevoia de cunoaştere, de exprimare. Imaginaţia lor combină, inventează, 

construieşte, creează lucruri noi, răspunzând intereselor şi nevoilor copilului de a acţiona, ceea ce 

implică meditaţie, organizare. 

Relaţia şcoală – familie – societate este una în care fiecare factor interrelaţionează cu ceilalţi. 

Societatea este instanţa superioară care imprimă un anumit format atât şcolii cât şi familiei iar prin 

idealul educaţional trasează liniile directorii pe care acestea trebuie să le urmeze. Pe de altă parte, 

familia şi şcoala sunt cele care îşi aduc aportul continuu la modelarea societăţii .  

Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea 

ce ţine de orientarea copilului ci şi înarmarea părinţilor cu toate problemele pe care le comportă 

această acţiune.  

Referitor la acţiunea educativă a familiei, ea este eficientă numai atunci când scopul său se înscrie 

pe aceeaşi linie cu a şcolii, când între cei doi factori există o concordanţă în ceea ce priveşte 

obiectivele urmărite, subordonate idealului social şi educaţional. În centrul acestei relaţii stă, 

desigur, copilul-elev, ca beneficiar al actului educaţional promovat de cei trei factori deopotrivă. 

Şcoala este una dintre instituţiile esenţiale ale societăţii ale cărei rezultate influenţează atât evoluţia 

beneficiarilor ei direcţi, cât şi pe cea a comunităţilorbeneficiarii indirecţi.  

Pe fondul schimbărilor pe care le traversează societatea românească, în încercarea de căutare şi 

cristalizare a identităţii, şcoala are un rol primordial în refacerea identităţii sociale şi valorizarea 

potenţialului uman, în concordanţă cu direcţiile europene prioritare de acţiune în domeniul 

educaţiei: 

- identificarea factorilor implicaţi în domeniul educaţional şi stabilirea rolului şi a responsabilităţilor 

fiecărui factor; 

- susţinerea parteneriatelor cu toţi factorii sociali interesaţi de dezvoltarea educaţiei; 

- stabilirea setului de valori care să orienteze evoluţia societăţii şi a educaţiei sale. 

În concluzie, copiilor le place să lucreze, să se simtă utili, sunt mândri de realizările lor şi se poate 

spera  într-o evoluţie pozitivă. Cadrul didactic are datoria să ofere ce stăpâneşte mai bine. Când 

spun acest lucru ma refer la o îmbinare perfectă a posibilităţilor materiale şi profesionale: pregătire 

profesională, înclinaţii, abilităţi. Mândria copilului de a fi creat ceva nou este un sentiment unic care 

educă voinţa şi cultivă încrederea în forţele proprii. 
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D. ROLUL ACTIVITATILOR SCOLARE SI EXTRASCOLARE 
 

 

 IMPACTUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN 

DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVILOR DIN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR  

Prof. înv. primar Bădulescu Constanța Margareta 

Liceul Teoretic ,,Șerban Vodă” Slănic, Localitatea Slănic, Județul Prahova  

                                                                                                     

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu 

activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii 

întregului grup de elevi, a relaţiilor creative, astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, 

creativitatea didactică, totodată atrăgându-i si pe elevi. 

Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a învățătorilor în scopul 

modelării întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în 

care se trăiesc. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate 

în clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale 

ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, 

contribuind la formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de 

activitate care îmbracă cele mai variate forme. 

În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 

autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i 

pregătească pentru viață. 

Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități cât 

mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea de 

suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 

Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor 

prilejul de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, 

momentele legate de trecutul istoric local, național,ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor 

despre acestea. 

  Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, au stimulat și orientat copiii spre aceste 

domenii de activitate. 

Excursiile și taberele școlare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile 

țării,respectul pentru frumusețile naturii ,artă și cultură. 
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 Am constatat că  aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi 

a animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei .  Ei  pot reprezenta cu 

mai multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte texte . 

Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități constau în 

dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest prilej. 

Am realizat astfel de activități cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului,  și la sfârşit de an 

şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral ,în scris sau prin muzică. 

  Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite 

teme.Am organizat la nivel de şcoală concursuri de matematică, de limba română, de creaţii 

artistice, de desen, între clase paralele , dar am participat şi la  concursuri  județene  de creatii 

plastice,unde am obținut  multe premii . 

În şcoala noastră toate cadrele didactice sunt extrem de preocupate atât de desfășurarea 

activităților școlare căt și a celor extrașcolare, acestea ducând la dezvoltarea gândirii critice,la 

stimularea implicării viitorilor adolescenți/tineri în luarea deciziilor, în asumarea responsabilităților 

sociale,astfel realizându-se o legatură între latura cognitivă și cea comportamentală. 

Consider că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să  promoveze activităţile 

extracurriculare, stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevilor.De aceea, în acest an şcolar 

 când am coordonat clasa I am încercat  să realizez un echilibru între activităţile şcolare şi cele 

extracurriculare. 

În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 

modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare deoarece sunt factorii 

educativi cei mai apreciați și mai accesibili  sufletelor acestora. 
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 ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE  

ÎN ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII ELEVULUI 

Prof.înv.preșc. Enache Mihaela  

G.P.N. Călui, jud. Olt 

                                                         

De la cea mai fragedă vârstă omul se simte atras de tot ce este în preajma lui, de casa, de 

satul sau oraşul în care locuieşte. Între el şi acest mic univers se naşte o legătură tainică, plină de o 

puternică încărcătură emoţională, care nu este altceva decât embrionul aprinselor simţăminte de mai 

târziu, ale iubirii de păstrarea tradiţiilor poporului nostru, la sădirea în inimile generaţiilor care vin a 

mândriei pentru frumuseţea costumului popular românesc, a dansului, a obiceiurilor, al 

sentimentului de dragoste de patrie. Astfel cunoaşterea spontană, mai întâi a mediului înconjurător, 

reprezintă punctul de pornire al unui şir întreg de acţiuni conştiente care vor duce, cu timpul, la 

consolidarea sentimentului de dragoste faţă de patrie. Şi aceasta pentru că satul, oraşul, ţinutul natal 

constituie o părticică din ţară, iar istoria lor reprezintă o parte integrantă din istoria patriei. De aceea 

prin intermediul activităţilor care se organizează în vederea cunoaşterii ţinutului natal,precum şi cu 

ajutorul unor relicve istorice locale se creează momente deosebit de emoţionante pentru elevi, care 

pot fi valorificate temeinic din punct de vedere educativ. 

Fiecare dintre aceste activităţi contribuie, în funcţie de conţinutul ei, la formarea conştiinţei 

şi conduitei patriotice a elevilor. Rezultatele pe care le obţin la aceste activităţi generează în sufletul 

elevilor sentimente complexe: de bucurie, de dragoste faţă de patrie şi de admiraţie faţă de figurile 

măreţe ale istoriei noastre. Activitatea  extracurriculară are forme variate. Să analizăm valoarea 

educativă a unora dintre aceste forme. 

Participarea elevilor la sărbătorile naţionale prin serbări cu tematică patriotică, generează 

sentimente patriotice adânci în conştiinţa lor. Atmosfera înălţătoare în care ele se desfăşoară trezesc 

trăiri emoţionale. Din experienţa didactică în mediul rural am constatat că, înaintea venirii la şcoală, 

copilul se află sub influenţa benefică a folclorului muzical local, a cântecelor pe care le aude în 

familie sau la hora satului, care constituie bogăţia spirituală a localităţilor rurale. În evoluţia lor 

serbările se leagă  strâns şi cu evoluţia  sentimentelor de mândrie naţională, inspirate din momente 

importante „1 Decembrie”, ”24 Ianuarie”, „Ziua Eroilor”, etc. Antrenarea în asemenea acţiuni 

contribuie la formarea deprinderilor de conduită patriotică, concretizează sentimente patriotice pe 

care le generează evenimentele mari din viaţa poporului nostru. 

Asigurarea climatului afectiv propice influenţelor educative reprezintă condiţia succesului 

şcolar. Vizitele şi excursiile în ţinutul natal au o deosebită valoare pentru educaţia patriotică a 

elevilor,când acestea sunt organizate  tocmai pentru a studia unele descoperiri arheologice sau 

pentru a marca unele urme, locuri, monumente de cultură materială şi spirituală  care pun în lumină 

evenimente istorice sau social - politice legate de trecutul şi prezentul localităţii şi împrejurimilor ei. 

În cadrul activităţilor extra-curriculare  am  folosit mai multe procedee pentru valorificarea 

elementelor de istorie locală, ca de exemplu: cercetarea istoriei locale,excursii la locurile istorice, 

vizite la muzee istorice, case memoriale, îngrijirea monumentelor istorice. 

Lectura în afara clasei constituie prin tematica ei variată şi bogăţia conţinutului un mijloc de 

lărgire a orizontului cultural al elevilor şi de formare a unor sentimente adânci de dragoste de patrie. 

După ce au citit lecturile recomandate, se impune interpretarea conţinutului lor. De aceea, este 

necesară organizarea unor discuţii pe marginea cărţilor citite. În aceste discuţii se vor sublinia, 

printre altele, acele părţi care pot fi valorificate pentru educaţia patriotică a elevilor. 
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În activitatea extra-curriculară, pe lângă mijloacele de mai sus, care capătă forme adecvate 

activităţii extra-curriculare, sunt folosite şi alte variate mijloace de educaţie patriotică a elevilor. 

Vizionarea unor piese de teatru sau spectacole accesibile vârstei copiilor, corespunzătoare 

educaţiei pe care trebuie să o primească copiii de această vârstă şi prezentarea într-o formă artistică 

îngrijită constituie în primul rând un preţios mijloc de cunoaştere a relaţiilor dintre oameni, 

îmbogăţeşte gândirea copilului, dându-i posibilitatea să cunoască trecutul, să înţeleagă prezentul şi 

să năzuiască spre viitor, pregătindu-l pentru viaţă. Participând la spectacol, micul şcolar are în faţă 

eroii vii, care-l entuziasmează şi i se impun ca exemple de urmat, care îi trezesc dorinţa de a deveni  

mai bun, corect şi cinstit în comportare, de a citi el însuşi cartea respectivă. Din păcate 

aceste spectacole pentru copii sunt din ce în ce mai puţine în ultimii ani, iar şansele ca elevii din 

mediul rural să ajungă de la zeci de kilometri pentru a viziona un astfel de spectacol sunt minime.  

             Ţinând seama de rolul important pe care-l joacă emoţiile estetice în viaţa spirituală a 

copiilor de vârstă şcolară mică şi mijlocie, am urmărit nu numai vizionarea, ci chiar punerea în 

scenă a unor piese pentru copii. Aceste spectacole constituie încercări destul de grele la care elevii 

trebuie să se prezinte la un înalt nivel artistic şi de disciplină, dar contribuie foarte mult la stimulare. 

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun imbinarea activităţii 

şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative. Desfăşurarea activităţilor 

şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative. În acest 

cadru  educatorul îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică. 

Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la 

clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei. Astfel de activităţi se deosebesc de cele şcolare 

prin varietatea formelor  şi a conţinutului, prin durata lor, prin metodele folosite, prin utilizarea unei 

forme specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor şi prin raporturile de colaborare, de 

apropiere, de încredere şi de prietenie dintre cadrele didactice şi elevi. 

Activităţile turistice sunt activităţi extracurriculare cu o deosebită valoare formativă.Ele se 

pot realiza sub forma plimbărilor, excursiilor sau taberelor. 

Serbarea este o manifestare festivă, cu program complex, prilejuită de sărbătorirea 

diferitelor evenimente de însemnătate naţională sau internaţională, de tradiţiile  şi obiceiurile 

statornicite în şcoală. Este o activitate extracurriculară tradiţională, care are mari valenţe educative. 

Această activitate permite exprimarea activă nu numai a câtorva elevi mai talentaţi într-un domeniu 

sau altul, ci a unui număr cât mai mare de elevi, fiecare contribuind, în felul lui, la reuşita comună. 

Am realizat astfel de acţiuni cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului, a Dragobetelui, a 

zilei de 8 Martie, a Zilei Europei sau la sfârşit de an şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se 

exprima liber oral, în scris sau prin muzică. 

Carnavalul este o manifestare veselă, antrenantă, plină de mişcare şi surprize. Am organizat 

carnavale cu ocazia sărbătorilor de iarnă, cu ocazia Zilei Pământului sau cu ocazia zilei de 1 Iunie. 

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite 

teme. Am organizat la nivel de şcoală concursuri de dans, de creaţii artistice, de desen, între clasele 

de nivel primar. 

Activităţile extraşcolare au o mare valoare educativă întrucât realizarea lor se face şi din 

punct de vedere interdisciplinar. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  

modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă 

care să permită stimularea creativă a elevilor. 



 

                                                                                131 
 

Cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor 

extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să evite 

critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. Şcoala trebuie  

să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze iniţiativele lui, 

ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor  relaţii care să nu exagereze prin 

autoritate, să ofere ocazii  elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze încrederea în sine, într-o 

atmosferă de comunicare liberă. 

Activităţile şcolare chiar dacă urmăresc însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe temeinice, 

a unor priceperi şi deprinderi, implicând în ansamblu o concepţie ştiinţifică despre lume şi viaţă şi 

chiar dacă duc la formarea şi dezvoltarea unei personalităţi creatoare, nu pot răspunde suficient 

dorinţei de cunoastere şi de creaţie - însuşiri caracteristice copiilor.  
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Şcoala Gimnaziala Nr.1 Mogoşoaia , Ilfov  

 

Pornind de la faptul că învățământul românesc actual pune accent, atât pe învățământ de 

performanță, cât şi pe dezvoltarea abilităţilor practice, în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii, un 

rol important în viaţa elevilor, pe lângă cunoştinţele teoretice, îl reprezintă activităţile 

extracurriculare. Acestea au un impact activ atât asupra performanţelor şcolare, integrării sociale, 

cât şi asupra dezvoltării personalităţii elevilor.  

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea 

corespondenţei optime dintre talente, aptitudini, cultivarea unui stil de viaţă civilizat. Încă de la cea 

mai fragedă vârstă copiii acumulează cunoştinţe pe care le pun în contact direct cu obiectele, 

lucrurile, fenomenele din natură.  

Prin desfăşurarea  acestora, cadrul didactic are posibilitatea de a-şi cunoaşte mai bine 

elevii, de a-i vedea în altă ipostază, de a-i dirija şi a le influenţa dezvoltarea, de a pătrunde în 

„cămara sufletului lor” şi a-i pregăti pentru ceea ce îi aşteptă. Totodată, aceste activităţi permit 

elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar, cei timizi, să reducă nivelul de anxietate, să-şi 

pună în practică adevărata lor valoare intelectuală.  

În cadrul desfăşurării activităţilor extracurriculare elevii sunt activi, entuziasmaţi, 

participă într-o atmosferă de voie bună, optimism, cu însufleţire şi dăruire. Datorită acestora, ei pot 

să se exprime liber, fără teama de a primi un calificativ, sunt îndrumaţi să dobândească o gândire 

independentă, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi şi rezolva diferite probleme. 
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Totodată li se dezvoltă simţul practic, estetic, operaţional, dragostea pentru artă, istorie, neam şi se 

autodisciplinează.  

                   Prin caracterul lor atractiv și lipsit de constrângeri, activitățile extrașcolare ne oferă 

oportunitatea de atragere a elevilor către școală, de dezvoltare a stimei de sine, de diminuare a 

fenomenul de ,,fugă’’ și abandon școlar. Întrucât în cadrul acestor activități notele și ierarhiile nu 

mai au relevanță, ies în evidență alte calități decât capacitatea și performanțele la învățătură, se  

potențează inteligențele multiple, fiecare copil putând să-și demonstreze propriile aptitudini. 

Desfăşurate de obicei în prezența unui public variat şi uneori subiectiv, acestea reprezintă un 

examen serios atât pentru ,,protagonişti’’ cât şi pentru ,,dirijorul’’ din umbră care dă, încă odată 

măsura măiestriei sale ca pedagog, manager al clasei şi, de ce nu....artist. 

                  Activităţile extracurriculare pot îmbrăca forme variate: spectacole cultural-artistice, 

serbări şcolare pe diverse teme, excursii, vizite, cercuri pe diferite discipline sau literare, concursuri, 

întreceri sportive, vizionarea de emisiuni muzicale, teatru de copii.  

Spectacolele reprezintă o formă de activitate extracurriculară prin care elevul face 

cunoştinţă cu lumea artei, a frumosului, esteticului; constituie o sursă inepuizabilă de impresii 

puternice, apelând în permanenţă la afectivitatea lui.  

Serbarea şcolară este o modalitate de cultivare a capacităţilor de comunicare şi a 

înclinaţiilor artistice ale elevilor. Prin conţinutul însuşit în cadrul serbărilor, elevii reuşesc, încet, cu 

paşi mărunţi, să îşi adune o bogăţie de idei, de impresii, să trăiască cu emoţii situaţiile concrete. Prin 

intermediul acestora se realizează stimularea şi educarea atenţiei, exersarea memoriei. Pentru 

mărirea stabilităţii atenţiei, trebuie avută în vedere intervenţia la momentul potrivit, cu rolul pe care 

îl are de îndeplinit fiecare elev şi susţinută de suportul afectiv-motivaţional. Cele mai puternice 

stimulări ale sensibilităţii estetice ale elevului sunt lectura artistică, cântecul, dansul, recitarea. 

Valoarea estetică mai poate fi mărită şi datorită cadrului, locului de desfăşurare a serbărilor: o sală 

de festivităţi, un cadru festiv, un colţ amenajat în chip de sărbătoare.  

 Contribuţia elevului, în ceea ce priveşte pregătirea şi desfăşurarea spectacolului artistic, 

trebuie privită din perspectiva dorinţei de a arăta spectatorilor latura sa artistică, dorinţa de a fi „ un 

mic şi bun actor”. Nu oricine are curajul de a urca pe scenă, de a juca un rol. Cel mai mare succes e 

acela, când reuşeşte să trezescă în sufletul spectatorilor o mare emoţie şi reacţia acestora să-i insufle 

elevului o mai mare încredere în propria sa persoană, să-l stimuleze, astfel încât să dea tot ce e în 

stare.  

În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieţii sociale ( excursii, drumeţii, 

plimbări ), copiii se confruntă cu realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe obiectele, lucrurile, 

fenomenele, anumite locuri istorice. Acestea sunt axate, în principal, pe viaţa în aer liber. În cadrul 

acţiunilor turistice, elevii îşi pot forma sentimente de respect şi dragoste faţă de natură, faţă de om şi 

realizările sale. Dominantele acestui tip de activităţi trebuie să fie grija faţă de timpul liber al 

copilului, atitudinea de cunoaştere a dorinţelor copiilor şi de respectarea acestora. Acestea le oferă 

destindere, încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei, cei timizi, posibilitatea unei afirmări şi 

recunoaştere a aptitudinilor. Datorită acestor activităţi, elevii pot să reda cu mai multă creativitate şi 

sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor artistico-plastice şi modelaj , iar materialele 

pe care le adună sunt folosite în activităţile practice sau chiar în jocurile de creaţie. Trebuie 

menţionat faptul că, la vârsta şcolară, elevii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune 

în legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens, asemeni unor „adevărate aspiratoare”.  

O altă metodă extraşcolară care stârneşte interesul elevului pentru diferite arii 

curriculare şi are în acelaşi timp, o importanţă deosebită şi în orientarea profesională a elevilor, sunt 
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concursurile şcolare. Acestea pot oferi cea mai bună sursă de motivaţie, determinând elevii să 

studieze mai mult şi cu mai multă atenţie conţinuturile învăţării şi prin urmare, să obţină rezultate 

mai bune la şcoală. Pot avea acelaşi efect şi concursurile organizate în sala de clasă, de către cadrele 

didactice din şcoală..  

În concluzie, luate împreună, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară, dezvoltă  

gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional, în ceea ce priveşte 

respectarea drepturilor omului şi asumarea responsabilităţilor sociale, realizânduse astfel, „prietenie 

strânsă” între elementul cognitiv şi cel comportamental. Nu trebuie uitat faptul că activităţiile 

extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea 

înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber.  

Succesul este garantat dacă ai încredere în propria lor imaginaţie, în bucuria şi dragostea din 

„cutiuţa sufletului lor”, lăsându-i să te conducă spre o lume a lor, o lume de basm, de acţiuni 

frumoase şi valoroase.  
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Serbările școlare au o importanță deosebită în educarea copiilor. Ele transmit un anumit 

mesaj, apoi copiii se pregătesc împreună și depun eforturi susținute pentru realizarea unui scop 

comun, reușita serbării. Încordarea gradată din momentul pregătirii serbărilor culminează în ziua 

desfășurării ei, când tensiunea afectivă ajunge la maxim. 

Prin conținutul serbărilor îi ajutăm pe copii să înțeleagă mesajul și conținutul  obiceiurilor 

populare, adaptându-le particularităților de vârstă și aptitudinilor artistice individuale. Cu acest 

prilej introducem copiii într-o lume frumoasă a cântecului, dansului, poeziei, poveștilor, glumelor, 

proverbelor, zicătorilor și strigăturilor a unor evenimente tradiționale - Crăciunul, Paștele, Moș 

Nicolae - copiii având posibilitatea să cunoască frumusețea și bogăția folclorului, diversitatea 

tradițiilor și obiceiurilor românești, armonia limbii române. Textele cântecelor și poeziilor, a 

colindelor, plugușorului, sorcovii, transmit urările de bine în legătură cu unele îndeletniciri 

străvechi ale românilor: uratul, semănatul, păstoritul. Cu aceste ocazii copiii își îmbogățesc 

vocabularul cu expresii populare, proverbe, zicători, strigături, pătrund în tainele limbii materne și 

socializeaza foarte bine unii cu altii. 

Serbările aduc lumina în sufletul copiilor, dau aripi imaginației, crează o atmosferă plină de 

plăcere, bucurie. 
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Când bat la porțile sufletului Sfintele Sărbători, ne bucurăm împreună cu copiii de 

neasemuita frumusețe a datinilor strămoșești și scoatem din comoara inimii și din lada de zestre a 

neamului, tezaurul folcloric românesc: cântecul, jocul și costumul popular specific sărbătorilor. 

Costumele populare, ia și catrința, brăcirile și opincile, camașa și ițarii sunt primenite și 

pregatite pentru spectacolul mult așteptat.Atmosfera de sărbătoare din sala de festivități prin ornarea 

și decorarea cu elemente specifice sărbătorilor constituie un alt prilej de bucurie pentru copii ,ei  

 

descoperind frumusețea obiceiurilor și tradițiilor. 

        Copiii sunt ,,corola de minuni a lumii’’, sunt asemeni nestematelor din mine. Noi, dascălii 

trebuie să le scoatem din adâncuri și să le șlefuim cu munca noastră de zi cu zi. Poate că într-o zi 

vor obține o strălucire orbitoare și atunci vom spune cu mândrie : am reușit ! 
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               Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de 

dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se 

folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este 

prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi 

mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 

lor liber.Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 

însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 

generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, 

bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase 

şi valoroase.Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 

elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi 

socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 

ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 

afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor 

clasice de predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, 

drumeții, vizite la muzee, la diverse instituții publice, la alte unuități de învățământ, vizionarea de 

spectacole de teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, 

legate de protecția mediului, etc. . 

Printre activitățile pe care vreau să le prezint sunt Atelierul ʺDacii și romaniiʺ, desfășurat la 

Muzeul de Istorie, Atelierul Lego – Micii Ingineri, unde au avut de realizat Roata Mare, prezentă 
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în parcul de distracții, cât si Atelierul ʺMicii artiștiʺ, toate fiind desfășurate în cadrul Săptămânii 

ʺSă știi mai multe, să fii mai bun!ʺ. 

Deoarece în clasa a IV-a studiază Istorie și află informații despre formarea poporului 

român, am considerat că este important să vadă dovezile care atestă aceste informații. Muzeograful 

le-a prezentat copia Columnei lui Traian, le-a povestit cele mai importante scene reprezentate pe 

aceasta, iar ulteriorle-a prezentat Brățările dacice. Printre ei, în această perioadă, se plimbau daci și 

romani (tărani și luptători) , astfel încât în cadrul atelierului au putut să redea grafic informațiile 

reținute.  

Tot anul acesta au învățat și despre  regii României; în cadrul expoziției permanente au putut 

vedea coroanele primilor regi. Unul dintre punctele de atractie al muzeului era reprezentat de 

Expoziția dedicată Primului Razboi Mondial, unde au putut vedea o scenă de pe front și  un 

tranșeu. 

 În acest fel, informațiile  prezentate sub forma unor povești și îmbinate cu imaginile vizuale 

și auditive au contribuit la însușirea corectă și conștientă a istoriei românilor. Dintr-un colectiv de 

25 de elevi, cel puțin jumătate au prezentat interes încă de la începutul anului față de această 

materi. După vizitarea muzeului, toți copiii au mers la biblioteca școlii, de unde au împrumutat 

diferite povestiri istoice și au vizionat filme istorice. 

  În cadrul Atelierului Lego, toți elevii au fost atrași de informațiile prezentate de inginerul 

invitat să desfășoare atelierul. Astfel, elevii au înțeles mecanismul de funcționare al Roții mari, una 

dintre atracțiile parcului de distractie. Cei care manifestă înclinații spre matematică și fizică au 

început să frecventeze cursurile lego pe care le ține domnul inginer.Anul trcut, tot în cadrul 

activităților extrașcolare, la Atelierul Lego au realizat Caruselul, tot o atracție a parcului de 

distracții; au învățat despre cele două forțe: centrifugă și centripetă. Aspectul formal al activității 

va fi util atunci când vor învăța primele noțiuni din Fizică. 

 În cadrul Atelierului ʺMicii artiștiʺ, am urmărit exprimarea liberă a spiritului creator, în 

situații diferite. Astfel, sunt obsevați elevii cu talent și ulterior pot fi îndrumați spre genul acesta de 

ateliere. 

 Pentru elevii cu dificultăți de învățare, prezentarea informațiilor practic constituie un 

avantaj, deoarece conform studiilor efectuate de psihologici, cantitatea de infomații reținute crește 

atunci când stimulate auzul, văzul și tactil-kinestezicul (elevul aude informațiile, vede cu se face și 

realizează și el). 

Pentru elevii cu abilități înalte (în timpul activităților au fost remarcați elevi atrași de istorie, de 

ingineri, de fizică , cât și elevi creativi), aceste activități îi pot stimula și astfel îți pot exersa aceste 

calități. 

Pentru elevii situați la polul opus, aceste activități îi pot ajuta în însușirea cunoștiințelor, astfel 

încât îți pot îmbunățăâi performanțele școlare; îți pot schimba atitudinea defensivă față de învățare 

și pot progresa. 

 Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate 

selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale 

poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor 

naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de 

trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi 

culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, 

stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul 

lecţiilor. 
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 În cadrul excursiilor, axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, 

școlarii isi pot forma sentimental de respect si dragoste fata  natura, fata de om si realizarile sale. 

In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si sensibilitate 

, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le culeg 

,sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. 

 Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de  

învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 

dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 

acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 
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Modelarea, formarea şi educaţia fiecărei persoane cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe 

care îl trăim cere oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria 

evoluţie a individului. În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se 

pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună 

bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe 

copii sub aspect psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 

extracurriculare. Rolul terapeutic al activităţilor extracurriculare constă în faptul că prin ele se 

poate realiza mai uşor socializarea copiilor cu CES. În funcţie de specificul lor, aceste activităţi 

dezvoltă la elevi priceperi, deprinderi şi abilităţi cognitive şi comportamentale, mult mai solide, 

pentru că, desfăşurându-se în afara cadrului tradiţional al sălii de clasă, ele permit contactul direct 

cu realitatea socială. 

Activităţile extracurriculare de tipul ecologizării permit informarea problemelor de mediu și 

prevenirea distrugerii acestuia.Aceste activități au rolul de a spori interesul de cunoaștere și 

întreținere a frumuseților naturale, de a stabilii interacțiunea între elevi, sentimente de valorizare 

cât și de a forma și dezvolta sentimente de prețuire a mediului natural, în vederea adoptării unui 

comportament ecologic adecvat. 

Un rol deosebit îl au activitățile extracurriculare din cadrul abilitării manuale - Ateliere, 

unde elevii au posibilitatea de a-și antrena gândirea, priceperea ,memoria, colaborarea și 

creativitatea influențând într-un mod pozitiv și plăcut activitatea lor intelectuală. Pornind de la 

http://www.didactic.ro/
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considerentul că astfel de activități pot face trecerea de la joc la muncă, este indinspensabilă 

dezvoltarea abilităților și deprinderilor, cât și cooperarea cu ceilalți în confecționarea lucrărilor 

artistico-plastice într-un mod cât mai organizat. 

Activitățile cu tematică sportivă dezvoltă la elevii cu CES, spiritul de competiţie, de echipă, 

îi mobilizează la cooperare şi le dezvoltă încrederea în forţele proprii. Desfăşurarea de competiţii 

între elevii cu CES din clase diferite, cu dizabilități diferite și cu grade de severitate diferite 

facilitează depăşirea sentimentului de marginalizare, acceptarea diferențelor şi permite valorizarea 

potenţialului aptitudinal al tuturor copiilor cu deficit de intelect. 

Indiferent de tipul de educaţie: specială, integrată / incluzivă sau de conceptele utilizate, 

problema personalităţii elevului trebuie să ocupe locul principal. Acţiunea educativă cea mai bună 

este aceea „care modelează eu-l”, permiţând deficienţilor mintali învăţarea realităţii sociale, pentru 

că ei se vor integra în realitatea socială normală. 

Profesorul  trebuie  să  sensibilizeze  în  elevi  propriul  „eu”,  conştiinţa  posibilităţilor, 

capacitatea de a lua decizii, de a fi stăpâni pe ei.  Acest lucru  se poate realiza nu numai prin 

activităţi educative şcolare, ci şi prin activităţi extracurriculare. 

De aceea este necesară o riguroasă planificare, organizare şi desfăşurare a acestor tipuri de 

activităţi în relaţie directă cu posibilităţile reale ale elevilor şi pentru a veni în întâmpinarea 

cerinţelor pe care elevii respectivi le resimt în raport cu actul educaţional. 

Din experienţa la clasă am constatat în ce măsură lectura contribuie efectiv la dezvoltarea 

gândirii, limbajului, a trăsăturilor de caracter ale copiilor, dacă se apreciază just rolul şi rostul pe 

care îl joacă lectura în cadrul programei şcolare, favorizând întregul registru explicativ-emoţional 

cerut şi condiţionat de vârsta micilor şcolari. 

          Vizionarea unor piese de teatru sau spectacole accesibile vârstei copiilor, corespunzătoare 

educaţiei pe care trebuie să o primească copiii de această vârstă şi prezentarea într-o formă artistică 

îngrijită constituie în primul rând un preţios mijloc de cunoaştere a relaţiilor dintre oameni, 

îmbogăţeşte gândirea copilului, dându-i posibilitatea să cunoască trecutul, să înţeleagă prezentul şi 

să năzuiască spre viitor, pregătindu-l pentru viaţă. Participând la spectacol, micul şcolar are în faţă 

eroii vii, care-l entuziasmează şi i se impun ca exemple de urmat, care îi trezesc dorinţa de a deveni 

mai bun, corect şi cinstit în comportare, de a citi el însuşi cartea respectivă.  

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun imbinarea 

activităţii şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative .Desfăşurarea 

activităţilor şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor 

creative.În acest cadru, şi educatorul îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică. 

               Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată 

la clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale 

ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, 

orientează elevii către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea 

personalităţii.De aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele 

mai variate  forme. 

Realizarea acestor activităţi presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul 

didactic, abordarea creatoare a temelor de către acesta  şi, nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică 

şi dragoste pentru copii. 

Astfel de activităţi se deosebesc de cele şcolare prin varietatea formelor  şi a 

conţinutului, prin durata lor, prin metodele folosite, prin utilizarea unei forme specifice de verificare 
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şi apreciere a rezultatelor şi prin raporturile de colaborare, de apropiere, de încredere şi de prietenie 

dintre cadrele didactice şi elevi. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia 

orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, 

atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă 

relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 

activităţilor extracurriculare.Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 

să evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 

Şcoala trebuie  să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze 

iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor  relaţii care să nu 

exagereze prin autoritate, să ofere ocazii  elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze încrederea 

în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă. 

Activităţile şcolare chiar dacă urmăresc însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe 

temeinice, a unor priceperi şi deprinderi, implicând în ansamblu o concepţie ştiinţifică despre lume 

şi viaţă şi chiar dacă duc la formarea şi dezvoltarea unei personalităţi creatoare, nu pot răspunde 

suficient dorinţei de cunoastere şi de creaţie - însuşiri caracteristice copiilor.  

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun imbinarea 

activităţii şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative .Desfăşurarea 

activitţăilor şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative.  
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 EDUCAŢIA  INCLUZIVĂ ÎN GRĂDINIŢĂ 

Prof.înv.preşcolar Brehoi  Maria 

Grădiniţa cu P.P.nr.33, Braşov 

 

  Fiecare copil este diferit ºi special ºi are propriile nevoi, fie cã este sau nu un copil 

cudizabilitãþi.Toþi copiii au dreptul la educaþie în funcþie de nevoile lor. Educaþia incluzivã are ca 

principiu fundamental un învãþãmânt pentru toþi,împreunã cu toþi, care constituie un deziderat ºi o 

realitate ce câștigã adepți și se concretizeazã în experiențe și bune practici de integrare/ incluziune. 

              Educația de tip incluziv este o educaþie de calitate, accesibilã ºi care îºi îndeplineºte 

menirea de a se adresa tuturor copiilor, fãrã discriminare. În întreaga lume, din ce în ce mai mulți 

copii care provin din medii defavorizate urmeazã grãdinițele, școlile primare sau gimnaziale.În cele 

mai multe țãri se stipuleazã prin lege cã toți copiii trebuie sã beneficieze de educație.    

           Grupul Român pentru Educație Incluzivã ( GREI) are ca obiectiv general conectarea 

României la eforturile  internaționale în realizarea educației incluzive, susținerea și dezvoltarea 

modelului românesc și promovarea acestuia la nivel național și european. Principiile pe care GREI 

le promoveazã sunt simple, clare și de maximã generalitate: fiecare copil este unic și valoros în 
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cadrul sistemului de educație; fiecare copil poate învãța; politicile școlare sunt cele care trebuie sã 

încurajeze mai curând ideea de școalã pentru copil, decât cea de copil pentru școalã; încurajeazã 

dezvoltarea și susținerea serviciilor de sprijin în școalã , pentru a oferi oportunitãți de dezvoltare 

tuturor elevilor, dar și pentru a forma și sprijini profesorii; susțin parteneriatul educațional dintre 

profesori, pãrinți, elevi, alãturi de toți profesioniștii care dau valoare adãugatã actului educațional; 

educație incluzivã înseamnã sprijin și educație pentru toți, grijã și atenție pentru fiecare. 

              În acest sens, integrarea educativã vizeazã reabilitarea și formarea persoanelor cu nevoi 

speciale, aflate în dificultate  psihomotorie, de intelect, de limbaj, psihocomportamentalã, 

senzorialã, printr-o serie de mãsuri de naturã juridicã, politicã, socialã, pedagogicã. Astfel, 

conștiința copiilor, de la cea mai fragedã vârstã, trebuie formatã și dezvoltatã , învãțându-i pe 

aceștia cã primirea copiilor ,,diferiți”, alãturi de toți ceilalți, trebuie fãcutã nu de dragul lor, în 

primul rând, și nu din milã pentru ei, ci pentru dreptul fiecãrui individ de a participa la acțiuni 

comune pentru dezvoltarea lui ulterioarã , pentru a contribui și el la dezvoltarea comunitãții în care 

trãiește. 

 Argumentul acestui referat este tocmai ideea cã incluziunea poate și este mai mult decât un 

discurs demagogic, declarativ; ea poate fi pusã în practicã prin tehnici concrete de predare și 

adaptare curricularã individualizatã, prin formarea și dezvoltarea conștiinței tuturor copiilor pentru 

accepțiunea diversitarã de orice tip. Grãdinița are ca scop crearea unui program coerent și coordonat 

de incluziune a copiilor preșcolari cu diferite dizabilitãți, de alte etnii, proveniențã socialã etc. și 

pregãtirea celorlalți copii în vederea acceptãrii acestora alãturi de ei, fãrã diferențe de manifestare 

comportamentalã sau verbalã. De asemenea, se impune și implementarea unor strategii coerente de 

dezvoltare a conștiinței și a comportamentelor copiilor în spiritul toleranței ºi nediscriminãrii, a 

acceptãrii de șanse egale pentru toți copiii. 

 Integrarea/ incluziunea poate fi susținutã de existența unui cadru legislativ flexibil și realist, 

de interesul și disponibilitatea cadrelor didactice din școala de masã și din școala specialã, de 

acceptul și susținerea pãrinților copiilor integrați, de implicarea întregii societãți civile, dar și de 

nivelul de relații ce se formează și se dezvoltă la nivelul clasei integratoare care se bazează pe 

toleranță și respect față de copilul cu probleme. Grădinița care îi receptează în colectivitatea sa pe 

copiii defavorizați și își determină intern ,,direct și indirect”, atitudinea față de aceștia este alcătuită 

din: educatoare, părinți, copii, iar la nivel extern, societatea cu numeroase instituții și diverși factori 

media. O condiție esențială pentru reușita acestor acțiuni comune ale celor trei factori activi din 

grădiniță este existența unor relații de înțelegere, constructive care se realizează prin atitudini 

deschise, prin disponibilitate, printr-un ,,pozitivism” specific ce se cimentează cu voință și 

convingere. 

 Educatoarea trebuie să cunoască deficiențele copiilor pe care îi va primi în grupăîn scopul 

înțelegerii acestora și pentru a-și putea modela activitățile, în funcție de necesitățile copiilor. Grupa 

în care va fi integrat copilul  cu cerințe speciale va trebui să primească informații într-o manieră 

corectă și pozitivă despre acesta. Este foarte importantă sensibilizarea copiilor și pregătirea lor 

pentru a primi în rândurile lor un coleg cu dizabilități. Sensibilizarea se face prin stimulări: crearea 

și aplicarea unor jocuri care permit stimularea  unor deficienţe ( motorie, vizuală, auditivă), ceea ce 

determină copiii să înţeleagă mai bine situaţia celor ce au dizabilităţi: prin povestiri, texte literare, 

prin discuţii, vizitarea/ vizita unor persoane cu deficienţe. 

 Primirea în grupă a copilului cu cerinţe educative speciale, atitudinea faţă de el trebuie să 

păstreze o aparenţă de normalitate, copilul trebuind să fie tratat la fel cu ceilalţi copii din grupă. 

Conduita şi atitudinea educatoarei trebuie să demonstreze celorlalţi copii că i se acordă 
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preşcolarului cu dizabilităţi. De aceea trebuie să exprime aceleaşi aşteptări şi să stabilească limite 

similare în învăţare ca şi pentru  ceilalţi copii din grupă. Ea trebuie să îşi asume rolul de moderator , 

să promoveze contactul direct între copiii din grupă şi să direcţioneze întrebările şi comentariile 

acestora către copilul cu cerinţe educative speciale.  

De asemenea, trebuie să-i încurajeze şi să-i stimuleze ori de câte ori este nevoie pe aceştia,  

dându-le încrederea în forţelele proprii, în propria reuşită în acţiunile întreprinse, evidenţiind unele 

abilităţi sau interese speciale lor în dezvoltarea şi sprijinirea cărora trebuie implicate şi familiile 

copiilor. Copiii cu cerinţe educative speciale integraţi în programul grădiniţei trebuie să dispună de 

o bună colaborare între educatoare, părinţi, psihologi şi profesorul logoped. Părinţii sunt parteneri la 

educaţie pentru că deţin cele mai multe informaţii despre copiii lor. Relaţia de parteneriat între 

părinţi şi grădiniţă presupune informarea părinţilor cu privire la programul grupelor, la conţinuturile 

şi metodele didactice, dar presupune şi întâlniri cu aceştia, participări la expoziţii, excursii, serbări, 

vizite, etc., în care sunt implicaţi proprii lor copii. 

 Această relaţie a grădiniţei cu părinţii copiilor cu cerinţe educative speciale este necesară şi 

benefică, ea furnizând, informaţional, specificul dizabilităţii preşcolarului, precum şi date despre 

contextul de dezvoltare a acestuia. Părinţii informează grădiniţa şi despre factorii de influenţă 

negativă care ar trebui evitaţi ( fobii, neplăceri, stimuli negativi, atitudini care determină inhibarea / 

izolarea copiilor). Angajarea şi responsabilizarea familiei în educaţia copiilor este fundamentală 

pentru reuşita participării la programul instructiv- educativ al grădiniţei. La orice copil, în mod 

particular la copiii cu dizabilităţi, gradul de interes şi de colaborare a părinţilor cu grădiniţa este, cel 

mai adesea, proporţional cu rezultatele obţinute de aceştia. De aceea, putem afirma că familia este 

primul educator şi are cel mai mare potenţial de modelare.  

Grădiniţa are rolul de a sprijini familiile să aibă încredere în resursele proprii, să facă faţă 

greutăţilor cu care acestea se confruntă. Educaţia părinţilor şi consilierea acestora au un rol 

important în integrarea copiilor cu afecţiuni de natură psihică, emoţională ori de altă natură în 

grădiniţă. Rezultatele muncii pentru promovarea incluziunii, atât directe cât şi indirecte, faţă de 

partenerii educaţionali, părinţi, apar după intervale mari de timp şi sunt efectul unui exerciţiu 

asiduu, susţinut. Centrarea atenţiei educaţionale pe grupurile vulnerabile este un indiciu al nivelului 

de civilizaţie atins de o anumită societate şi aceasta impune căutarea unei noi formule de solidaritate 

umană, fapt ce are o semnificaţie aparte în societatea noastră. 

 Grădiniţa este incluzivă printr-un curriculum flexibil şi deschis ce permite adaptări 

succesive. Nu copilul urmează curriculumul, ci acesta este un instrument menit să sprijine 

dezvoltarea lui, se adaptează nevoilor şi particularităţilor acestuia. Când spunem ,,grădiniţă 

incluzivă”, nu trebuie să ne ducem cu gândul la copiii cu CES, ci la fiecare copil în parte, pentru că 

fiecare are un ritm propriu de dezvoltare şi la un moment dat poate avea nevoie de anumite cerinţe 

speciale în ceea ce priveşte educaţia. Există, de asemenea, şi anumite situaţii de risc, în care  

educatoarea trebuie să cunoască trăirile şi comportamentele copilului, pentru a-l sprijini. Riscurile 

pot apărea din mediul socio-cultural din care acesta face parte, din relaţiile de familie care îi 

determină existenţa zilnică, precum şi modul de dezvoltare, din modelele formale educaţionale ce 

pot exercita un stres deosebit asupra copilului care nu corespunde ,,normalităţii” cu care ne-am 

obişnuit.  

O planificare nu poate porni aşa, tradiţional, ca altă dată, de la conţinuturi, ci de la 

personalităţile copiilor, de la caracteristicile şi particularităţile individuale. Pe de altă parte, 

grădiniţa, ca instituţie, nu poate face faţă singură cerinţelor multiple ale unui program eficient de 

educaţie. Este nevoie de un parteneriat între grădiniţă- familie- comunitate, de o construcţie comună 
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în folosul copilului, fără prejudecăţi, bazată pe respect reciproc, acceptare, toleranţă, indiferent de 

situaţia economică, socială sau educaţională a părinţilor. Educatoarea, la rândul ei, trebuie să 

răspundă diversităţii şi unicităţii fiecărui copil, să-şi orienteze pozitiv atitudinea, limbajul şi 

metodele pedagogice. Copilul preşcolar se află într-un proces de formare în care fiecare gest, fiecare  

cuvânt, fiecare privire din partea adulţilor care îl înconjoară poate să îi influienţeze imaginea de 

sine. Este foarte importantă atitudinea educatoarei la acţiunile copilului, apelativele, aprecierea 

pozitivă sau negativă,  pentru a-i da copilului încredere în forţele proprii.  

Pentru a evalua copilul, educatoarea trebuie să aibă în vedere competenţele şi capacităţile 

educaţionale ale fiecărui copil şi să identifice: 

 cum este fiecare; 

 ce ºtie fiecare; 

 ce face fiecare; 

 cum coopereazã cu ceilalþi. 

       În concluzie, pentru abordarea unei educaþii incluzive în grãdiniþã, educatoarea trebuie sã 

respecte urmãtorii paºi: 

-sã elaboreze un plan de dezvoltare a grãdiniþei în care sã se precizeze concret parteneriatul cu 

familia ºi comunitatea; sã fie pregãtit întregul personal al grãdiniþei pentru a primi toþi copiii, fãrã 

discriminãri; 

-sã asigure un climat primitor ºi deschis prin organizarea mediului educaþional cât mai eficient ºi 

stimulator; sã aibã discuþii,  în prealabil,  cu copiii pentru a se accepta unii pe alþii, pentru a 

negocia, a colabora ºi a lucra împreunã; 

-sã asigure un curriculum flexibil ºi deschis la care sã aibã acces ºi pãrinþii; 

-sã evalueze fiecare copil prin observaþie directã ºi indirectã pentru a asigura participarea lui 

adecvatã la activitãþile curriculare; 

-sã asigure accesul tuturor copiilor la programul  grãdiniþei, dar ºi la modificãrile ºi adaptãrile 

acestuia; 

-sã asigure participarea tuturor familiilor la decizii ºi acþiuni în favoarea tuturor copiilor; 

-sã evalueze permanent ºi periodic progresele pe care le fac toþi copiii, nu numai di punctul de 

vedere al achiziþiilor intelectuale, dar ºi al relaþiilor sociale, al cooperãrii ºi colaborãrii, al 

dezvoltãrii imaginii de sine ºi încrederii în forþele proprii; 

-sã elaboreze planuri individualizate, personalizate pentru copiii care au nevoie de sprijin în anumite 

componente ale dezvoltãrii ºi la anumite momente; 

-sã ajusteze permanent curriculumul pentru a-l adapta la nevoile educative ale copiilor; 

-sã realizeze un permanent schimb de idei, experienþe ºi soluþii cu celelalte colege, din grãdiniþã 

sau din alte instituþii, precum ºi cu familiile copiilor. 
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Procesul de invatamant este un sistem complex, rezultat al interdependentei dintre predare si 

invatare, cu o finalitate bine conturata, aceea de transpunere in practica a idealului educational, 

dezvoltarea integral- vocationala a personalitatii. Din aceasta cauza procesul de invatamant se 

supune legii generale de apreciere a oricarei activitati umane, aceea de a obtine rezultate cat mai 

bune cu mijloacele cele mai adecvate si potrivite scopurilor si obiectivelor anticipate. 

          Pentru a realiza o invatare eficienta se cere o delimitare conceptuala, astfel: 

 metodologie didactica – este ansamblul metodelor si procedeelor utilizate in procesul de 

invatamant, precizand in acelasi timp natura, functiile si posibilele clasificari ale 

metodelor de invatamant. Metodologia este stiinta, tehnica si arta. 

  tehnologia didactica reprezinta ansamblul mijloacelor audio- vizuale utilizate in scopuri 

didactice dar si ansamblul de metode de invatamant si strategii didactice folosite in 

timpul interactiunii dintre educat si educator. 

 stategia didactica este expresia unitatii si interdependentei metodelor didactice, 

procedeelor, mijloacelor de invatamant si a modurilor de organizare a invatarii. 

 metoda este un drum care conduce la atingerea obiectivelor educationale. 

 procedeul  este un detaliu, o componenta a metodei. 

 mijlocul de invatamant este un instrument material folosit in procesul de invatamant 

pentru a facilita transmiterea cunostintelor, formarea deprinderilor, invatarea si 

autoinvatarea, evaluarea achizitiilor si valorizarea aplicatiilor practice. 

Metodele didactice sunt multiple si trebuie cunoscute si valorificate in timpul actului 

didactic. Astfel se ridica problema sistematizarii metodelor, a alcatuirii unei taxonomii. In sensul 

acesta se tine cont de o serie de criterii :  

1. dupa sfera aplicabilitatii , metodele sunt generale si particulare ; 

2. dupa criteriul istoric , sunt traditionale si moderne; 

3. dupa gradul de activizare a elevilor, sunt pasiv- expozitive si activ- participative; 

4. dupa strategia de invatare, sunt algoritmice si euristice; 

5. dupa forma de organizare a invatarii, sunt de invatare frontala, individuala sau in 

grupuri; 

6. dupa modul de prezentare a informatiilor, sunt verbale si concret- intuitive. 

       Pornind de la multitudinea de criterii Ioan Cerghit face o clasificare completa tinand 

seama de un criteriu de baza- izvorul cunoasterii sau sursa generatoare a invatarii , astfel : 

1. metode de comunicare orala : expozitive ( afirmative ), interogative ( conversative sau 

dialogate ), metoda discutiilor si a dezbaterilor, problematizarea; 

2. metode de comunicare bazate pe limbajul intern ( reflectia personala); 

3. metode de comunicare scrisa ( lectura ); 

4. metode de explorare a realitatii : explorare nemijlocita (observatia sistematica si 

independenta , experimentul, invatarea prin cercetarea documentelor si vestigiilor 

istorice ), explorare mijlocita ( metode demonstrative si de modelare ); 
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5. metode bazate pe actiune : pe actiunea reala (exercitiul,studiul de caz ,proiectul de 

cercetare , lucrarile practice ) , metode de simulare ( invatarea prin joc , prin 

dramatizare , pe simulatoare );  

6. metode de rationalizare a invatarii si predarii : metoda activitatii cu fisele , metode 

algortmice , instruirea programata , instruirea programata pe calculator . 

  Orice strategie este in acelasi timp rezultatul interactiunii mai multor procedee , este 

o succesiune de operatii , urmarind multiple obiective didactice . In acest sens Ioan Nicola 

prezinta in manualul de Pedagogie o clasificare a strategiilor didactice : 

1. strategii didactice de tip expozitiv – euristic : povestirea , explicatia , prelegerea , 

comersatia , problematizarea , descoperirea , demonstratia , modelarea , observatiile 

independente , munca cu manualul , lucrarile experimentale si lucrul in grup . 

2. strategii didactice de tip algoritmizat : algortmizarea , instruirea programata si 

exercitiul ; 

3. strategii didactice de tip evaluativ- stimulativ : evaluare continua si cumulativa , 

masurare si evaluare , docimologia (evaluarea randamentului scolar ) , observarea si 

aprecierea verbala , chestionarea verbala , lucrarile scrise , testele docimologice , 

verificarea prin lucrari practice , examenele , scarile de apreciere si verificarea cu 

ajutorul masinilor. 

              Pentru a fi eficiente metodele trebuie sa porneasca de la o serie de functii: 

1. functia cognitiva , de organizare si dirijare a cunoasterii; 

2. functia instrumentala , de intermediar intre elev si materia de studiat; 

3. functia normativa , de a arata cum sa se procedeze , cum sa se predea , cum sa se invete 

pentru a obtine rezultate bune; 

4. functia motivationala , de stimulare a curiozitatii , de trezire a interesului si a dorintei de 

cunoastere; 

5. functia formativ- educativa ,de exersare si de dezvoltare a proceselor psihice si motorii , 

concomitent cu insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor. 

     Strategiile didactice cuprind, pe langa metodele didactice,                                         

mijloacele si suporturile tehnice necesare instruii.  

    Mijloacele de invatamant desemneaza totalitatea resurselor                  materiale folosite de 

profesor pentru a transmite cunostinte ,a forma deprinderi , a evalua achizitii sau a realiza 

aplicatii practice.O clasificare dupa functia pedagogica , imparte mijloacele de invatamant 

astfel: 

1.   mijloace informative demonstrative , ce reprezinta surse de informatie , se clasifica dupa 

forma si gradul de apropiere si departare de experientele concrete si abstracte ale invatarii  

a. materiale intuitive naturale (ierbare , insectare , roci , metale , aparate , unelte , masini etc)  

b.  obiecte elaborate sau construite special pentru scopuri educative (substitute tridimensionale 

ale realitatii ce imita , reproduc sau reconstituie natura: mulaje, machete, corpuri geometrice, 

globul terestru etc) ; 

c.  materiale sau reprezentari figurative (fotografii, tablouri, desene, documente, harti, 

reproduceri de arta etc) ; 

d.  reprezentari simbolice (desene pe tabla, formule matematice, note muzicale, numere etc.) ; 

2.  mijloace de exersare si formare a deprinderilor (jocuri de constructii tehnice si de creatie , 

truse de piese demontabile , calculator , aparate si instrumente de laborator , materiale si 

aparate de educatie fizica si sport , instrumente muzicale ) ; 
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3.  mijloace de rationalizare a timpului ( sabloane , stampile didactice etc ) ; 

4.  mijloace de evaluare a rezultatelor invatarii ( texte , instalatii complexe de verificare a 

cunostintelor ) 

      La nivelul strategiilor didactice instruirea programata ocupa un loc aparte .Porneste de la 

premisa ca predarea-invatarea constituie un flux continuu de informatii dirijat si controlat in 

permanenta prin intermediul unei conexiuni inverse . Datorita acestui mecanism devine 

posibila autoreglarea permanenta a invatarii si imbunatatirea ei calitativa. 

 

          Materialul ia forma unui program elaborat dupa : 

a. principiul pasilor mici si al progresului gradat , ceea ce presupune principiul fragmentarea 

materiei in unitati elementare . 

b. principiul participarii active , in sensul ca fiecare secventa reclama si o aplicatie ,  obliga 

elevul sa lucreze cu informatia data . 

c. principiul verificarii imediate , ceea ce inseamna ca elevul are posibilitatea sa-si verifice 

imediat si de fiecare data  corectitudinea raspunsului , a solutiei gasite etc., prin comparatie 

cu raspunsul bun indicat in alta parte . Aceasta intarire continua permite o corectare 

operativa a erorilor comise , o autoreglare a invatarii . 

d. principiul ritmului propriu de invatare .Lucrand independent , fiecare elev progreseaza in 

ritmul lui specific , dupa posibilitatile lui reale . 

           Aceasta metoda foloseste tipuri diferite de programare a materiei si activitatii de invățare. 

Mai des utilizate sunt insa : programarea liniara si programarea ramificata . 

 Ansamblul metodelor didactice , a mijloacelor de invatamant si a strategiilor didactice nu pot fi 

puse in aplicare in cadrul interactiunii dintre educator si educat decat intr-o stransa legatura cu toate 

celelalte componente ale procesului de invatamant . Metodologia devine , astfel , un intermediar , 

un mediator intre continutul invatarii si elevi , intre obiectivele educatiei si continuturi , intre cadrul 

didactic si elev , intre resurse si finalitati. G.G. Antonescu spunea ca metoda este elementul dinamic 

de valorificare a conditiilor subiective si obiective ce asigura functionarea procesului de 

invăațamânt. 

     Alegerea metodelor didactice constituie o decizie practica , concreta , care se fac in 

functie de obiectivele urmarite ( de exemplu , daca urmarim formarea gandirii independente 

si creative , vom folosi metode activ-participative ) .In acelasi timp , o metoda poate 

participa simultan sau succesiv la realizarea mai multor obiective introductiv-educative , de 

aceea spunem ca ea are un caracter polifunctional . 

     Optiunea cadrului didactic pentru o anumita metoda este o decizie foarte complexa , pentru ca 

el trebuie sa tina cont nu numai de finalitatile educatiei sau de continuturile transmise , ci si de 

particularitatile de varsta si individuale , de psihologia grupului scolar si de natura mijloacelor de 

invatamant . Astfel , in invatamantul preprimar , nu pot fi folosite metode algoritmice de instruire 

sau metoda dezbaterilor , fiind preferate metode de explorare directa a realitatii , metode de 

comunicare orala sau metode practice . Cadrul didactic trebuie sa stapaneasca foarte bine 

metodologia didactica pentru a o putea adapta la o situatie precia . Acesta este terenul pe care se 

afirma cel mai usor creativitatea didactica . Daca metodele si procedeele alese de cadrul didactic 

sunt cele corecte , ele duc la operationalizarea invatarii  , la asigurarea mobilitatii in procesul de 

predare  - invatare – evaluare , la solicitarea potrivita si diferentiata a elevilor , la densitatea 

invatarii  , la stimularea si motivarea participantilor la acest proces , determinand succesul scolar . 
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 SCOALA ȘI ROLUL EI  

Prof:Voicu Eleonora 

Gradinița cu P.P.Nord 2,Rm.Valcea 

 

    Scoala este o forma cu fond. Mai intai o cladire mai noua sau mai veche, coridoare lungi și drepte 

sau intortochiate și misterioase, săli cu mese, scaune și eventual calculator. Dar scoala este ceva mai 

mult și mai altfel decat alte cladiri. Acest mai mult și mai altfel face ca scoala sa fie un spațiu viu, 

atragator și să ramana mereu in amintire. 

Sufletul școlii sunt elevii și profesorii, necunoscute intr-o ecuație al cărui rezultat il 

reprezintă formarea. Elevul vine la scoala pentru a ști, iar profesorul il ajută să știe și să fie. Elevul 

vine la școală pentru că trebuie, iar mai apoi descoperă ce bine te simți in mijlocul unor persoane de 

varsta ta cu elanuri adolescentine, cu dorința de a face lumea mai bună, cu neliniștile iubirii. 

Profesorul este aceea persoană care îl călăuzește printr-un univers complicat, dar seducător, care ii 

propune un model și il ajută să descopere și să se descopere. 

Dar școala este și subiect literar și mulți scriitori au depus mărturie despre anii de școală. Textele 

despre scoală sunt un prilej de a constata evolușia conținutului școlii, a relașiei profesor-elev, dar și 

prilej de a consemna amintiri, de a închide în cuvant clipa care fuge. 

In “Amintiri din copilarie”, Creangă se oprește cu ironie și nostalgie asupra anilor de scoală. 

Cine nu-l știe pe Sfantul Niculaie, pe Smărandita, pe invătatorul ce considera bataia “ruptă din rai” 

si pe Bădita Vasile cel bland și rușinos. Scriitorul evoca cu ironie și umor școala de la Fălticeni 

“școala de mantuială, boii să iasă”. Creangă evocă școala amintind de colegi și prieteni ca marturie 

a unei școli, “curat meștesug de tampenie”. Școala insemnă invățare mecanică, reguli stabilite 

pentru a fi incurcate și nazbatii care mai de care mai trăznite. Elevii se chinuiau sa memorize 

cunostințe, să facă fașa unui sistem rigid care nu ținea cont de individualitați.  

   Savantul și scriitorul, Mircea Eliade își amintește despre școală in “Romanul adolescentului 

miop”. Viziunea asupra școlii este alta decat la Creangă sau la Caragiale. Naratorul-personaj nu-și 

indreaptă ironia către scoala ci către el insuși. Personajul rămane coregent la matematică și plin de 

elan adolescentin își imaginează că în trei zile va invata material. Dar tentația de a face doar lucruri 

plăcute este mare și adolescentul se lasă ispitit. Din programul riguros, pe zile si pe ore, nu rămane, 

in cele din urmă, nimic. Personajul citește cu plăcere cărți de istorie, își ascute creionul, se așează 

comod, înregistrează cu minuțiozitate lucruri fără legatură cu matematica: hartia pătată de pe masă, 

praful de pe iconița, cerneala uscată din călimară. 

Timpul din clepsidră se scurge și băiatul nu reușește să învețe mare lucru. Intr-un gest de 

afronda adolescentină el își anunță părinții că nu se va prezenta la corigență pentru că nu vrea să 

promoveze superficial. 
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Intamplarea umanizeaza si apropie o personalitate coplexa a culturii romane. Esti tentat sa spui 

“daca si8 Eliade a ramas coregent la matematica atunci pot sa raman si eu”. Dar paginile romanului 

marturisec despre preocuparile viitorului savant despre “citit si scris” ca mod de a exista. 

Scoala este un prilej de a intalni dascali ce-ti lumineaza un domeniu si incearca sa te formeze. Deşi 

este înţeleasă de mult ori greşit, şcoala nu este doar un loc în care se întâlnesc elevii şi profesorii. 

Nu este nici sala de clasă în care profesorul întreabă, iar elevul răspunde, iar pe baza răspunsului 

acesta din urmă este notat. Şcoala este un cuib de înţelepciune, este o interesecţie în viaţă, care îţi 

permite să o apuci, în funcţie de interese sau pricepere, pe unul din drumurile care ţi se deschid în 

faţă. 
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 INTEGRAREA ȘI INCLUZIUNEA ELEVILOR CU C.E.S. 

Ene Elena-Mihaela,  

Grădinița cu Program  Prelungit “STEP BY STEP” Călăraşi 

 

    Atunci când şcolile, familiile şi comunităţile lucrează împreună ca parteneri, beneficiari sunt 

copiii. Aşa a luat naştere grupa specială integrată în G.P.P. ”STEP BY STEP” CĂLĂRAŞI, în 

urma încheierii unui Proiect de parteneriat între această grădiniţă, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi 

Asociaţia “Noi Orizonturi”, dat fiind că Programul „Step by Step” promovează educaţia centrată 

pe copil, predarea orientată după nevoile şi interesele copilului, învăţarea organizată în centre de 

activitate, implicarea familiei şi comunităţii în educaţia copiilor, respectarea şi aprecierea 

diversităţii umane, susţinerea incluziunii grupurilor defavorizate. 

    Scopul proiectelor desfășurate vizează integrarea copiilor cu C.E.S. în gădiniţa de masă și în 

societate, pentru lărgirea universului acestora şi dezvoltarea sentimentului de toleranţă şi acceptare.  

   În cadrul Regulamentului învăţământului special sunt prevăzute şi norme legate de integrarea în 

sistemul obişnuit de învăţământ. Astfel, se specifică nivelul la care se poate organiza învăţământul 

special sau integrat, iar învăţământul preşcolar trebuie să fie organizat astfel: grădiniţe speciale; 

grupe speciale pe lângă grădiniţele obişnuite sau integrare individuală. Obiectivul organizării şi 

funcţionării grupelor speciale la nivelul învăţământului obişnuit este tocmai asigurarea integrării 

copiilor cu deficienţe, deoarece grădiniţa este prima instituţie unde copiii cu c.e.s socializează în 

mod organizat şi dirijat. Fiind educatoare la o astfel de grupă specială integrată în grădiniţa publică, 

Grădiniţa cu Program Prelungit „Step by Step” Călăraşi, prin activităţile desfăşurate în parteneriat 

cu alte grupe de copii din grădiniţa publică mi-am propus să  realizez  interrelaţionarea dintre copiii 

consideraţi ca fiind cu dezvoltare tipic normală şi cei 6 copiii cu c.e.s. din grupa specială, pentru a 

nu se obţine doar o integrare fizică a lor. Aceste parteneriate educaţionale au şi un caracter 

terapeutic, oferind ocazia copiilor de a fi împreună, de a realiza activităţi specifice vârstei pe care o 

au, împreună. În cadrul întâlnirilor, copiii s-au jucat diferite jocuri, copiii din grupele de masă fiind 

încurajaţi să îi antreneze în jocuri şi activităţi şi pe colegii lor care “nu îndrăznesc”, cunoscut fiind 

faptul că izolarea şi jocul de unul singur sunt trăsături specifice autismului. De asemenea, în timpul 
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activităţilor artistico-plastice sau sportive desfăşurate împreună, copiii cu CES şi-au dezvoltat unele 

abilităţi, prin imitarea colegilor lor, pictând, colorând, lipind, alergând, sărind, etc., dezvoltându-se 

astfel şi încrederea în propriile forţe, fiind aplaudaţi, apreciaţi, încurajaţi.  Prin parteneriatele 

educaţionale încheiate cu grupe din grădiniţa de masă, cu şcoala, cu comunitatea, am urmărit 

realizarea  socializării copiilor şi schimbarea mentalităţii societăţii faţă de persoanele cu CES, 

pentru a fi acceptaţi ca membri ai societăţii din care fac parte. 

    Activităţile educative de recuperare, cât şi cele de socializare desfăşurate pe parcursul celor 

câţiva ani petrecuţi în grădiniţă, îi ajută pe copiii cu dizabilităţi să se integreze bine mai târziu  şi în 

şcoală. Prin parteneriatele educaţionale încheiate  urmăresc socializarea şi implicit integrarea 

copiilor cu nevoi speciale, cunoscut fiind faptul că vârsta copiilor, cu cât este mai fragedă, cu atât 

integrarea este mai facilă, la vârste mici diferenţele dintre copii fiind mai puţin vizibile. 

    În urma derulării tuturor activităţilor din cadrul Parteneriatelor încheiate de grupa specială 

integrată în G.P.P.”Step by Step“ Călăraşi cu familia, grupe din grădiniţa de masă, şcoală, Biserică, 

etc., s-a constatat o reducere a marginalizării copiilor cu CES, o mai bună socializare a acestora, 

unele schimbări în mentalitatea copiilor şi cadrelor didactice, diminuarea sentimentului de 

inferioritate, de respingere şi evitare, realizarea unui climat socio-afectiv pozitiv. Munca în echipă a 

asigurat mai multe oportunităţi de alăturare, participare, interacţiune, atât în rândul elevilor, cât şi 

între partenerii implicaţi în proiect. Astfel, prin activităţile desfăşurate, copiii şi-au exersat 

motricitatea fină şi generală, au dobândit experinţe care au facilitat dezvoltarea comunicării şi a 

capacităţii de lucru în echipă, au iniţiat şi stabilit relaţii cu cei din jur, au exersat regulile de 

conduită dezirabilă în cadrul unui mediu mai aglomerat, dar s-au şi relaxat şi detensionat, prin 

jocuri. Pentru o bună implicare o tuturor participanţilor, s-au repartizat sarcini individuale tuturor 

copiilor, s-au distribuit materiale şi instrumente comune, copiii fiind îndrumaţi, încurajaţi şi 

susţinuţi pe tot parcursul desfăşurării activităţilor. Materialele folosite au fost diverse, combinând 

obiectivele educaţionale cu plăcerea de a atinge, îmbina, rupe,  construi, lipi, picta, mototoli, 

asambla, tăia, decupa, explora, experimenta, observa,  a dansa, a se relaxa, a gusta, a aşeza, a 

povesti, a se întrece, viziona, bucura de spectacol, reacţiona şi comunica. 

    Fiecare moment al activităţilor a fost un motiv de bucurie prilejuit de comunicare şi contactul 

fizic într-un mediu interactiv. În aceste parteneriate am urmărit implicarea mai multor persoane, 

căutând să dezvolt capacitatea de comunicare a copiilor, luând în considerare influenţa mediului 

înconjurător şi ale interacţiunilor copil-copil, copil-adult, copil-mediu social. Activităţile au avut 

efecte benefice şi asupra relaţiei părinte-copil, şi părinte-cadru didactic şi au ajutat la familiarizarea 

cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a copiilor, pentru desfăşurarea unor activităţi cu 

caracter practic aplicativ, în vederea însuşirii unor cunoştinţe din diverse domenii. 

    Considerând că nu numai activităţile desfăşurate în sala de grupă, într-un mediu formal, 

contribuie la formarea şi dezvoltarea copiilor ci şi cele desfăşurate în alte locaţii ajută în special 

copilul cu CES să-şi întărească comportamentele pozitive, apropiindu-l mai mult de realitatea 

înconjurătoare, făcându-l conştient de existenţa sa şi a altora în această lume, am ales ca multe din 

activităţile desfăşurate să aibă ca decor natura,  pe scena vieţii, cu actori diferiţi dar egali, în 

agitaţia cotidiană, determinând schimbări vizibile ale comportamentului social, cognitiv și 

emoțional. 

    Proiectele educaţionale de parteneriat au efecte benefice atât pentru copii, cât şi pentru cadrele 

didactice, pentru că facilitează schimbul de experienţă între profesori, iar copiii sunt întotdeauna 

bucuroşi să cunoască alţi copii, să se joace împreună, stabilind relaţii, să trăiască experienţe inedite, 

dezvoltându-se armonios. 
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    În documentele UNESCO se spune că: învăţământul special nu trebuie să reprezinte un sistem 

şcolar paralel şi izolat, el trebuie să se constituie ca o prioritate şi o responsabilitate a întregului 

sistem de învăţământ pentru a satisface obiectivele integrării educaţionale, pentru egalitate şi 

participare cât mai deplină în şcoală şi societate. Procesul de integrare este relativ îndelungat şi 

presupune parcurgerea unor trepte, care adesea nu sunt nici comode şi nici uşoare dar, indiferent de 

stadiile care se cer parcurse, acestea trebuie să aibă la bază criterii ştiinţific verificate şi confirmate 

de practică. 
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 IMPACTUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE LA COPIII  CU 

CERINȚE SPECIALE 

Prof.Onița Sorina Dori 

Școala Gimnazială Birda- Județul Timiș 

            

  Rolul terapeutic al activităţilor extracurriculare constă în faptul că prin ele se poate realiza 

mai uşor socializarea copiilor cu CES. În funcţie de specificul lor, aceste activităţi dezvoltă la elevi 

priceperi, deprinderi şi abilităţi cognitive şi comportamentale, mult mai solide,pentru că, 

desfăşurându-se în afara cadrului tradiţional al sălii de clasă, ele permit contactul direct cu realitatea 

socială.  

 Activităţile extracurriculare de tipul vizitelor, excursiior şi drumeţiilor, permit dezvoltarea 

relaţiilor interpersonale şi o mai bună relaţionare a copiilor cu societatea; sporirea interesului de 
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cunoaştere a frumuseţilor naturale şi de patrimoniu; formarea şi dezvoltarea unor sentimente de 

preţuire a mediului natural, în vederea adoptării unui comportament ecologic 

 Participarea copiilor cu CES la activităţi cultural-artistice constituie puncte de referinţă, 

jaloane care-i duc spre autocunoaştere, matricea spirituală în care un copil îşi descoperă treptat 

propria sa identitate, rostul său în lume. Serbările de Crăciun, de 8 Martie sau 1 Iunie, permit 

socializarea şi valorizarea acestor copii. 

Terapia prin teatru nu vindecă deficienţa, dar schimbând mediul pentru copil, efectul deficienţei 

este mai puţin evident. Experienţă practică a şcolii noastre privind parteneriatul cu Școala 

Gimnazială Particulară Domino Servite-Voiteni județul Timis, în cadrul programului Prieteni fară 

frontiere precum şi participarea in cadrul activitătilor dedicate sărbătorilor de iarna cu trupa de dans 

,,Stelutele,, a clasei a II a la a demonstrat că arterapia creează la elevii cu dizabilităţi, puternice 

emoţii şi sentimente, dezvoltă autonomia personală şi favorizează socializarea. Pus în situaţia de a 

practica o diversitate de comportamente, de a se transpune în „pielea” unor dansatori, copilului i se 

solicită un anumit mod de comportare, i se oferă prilejul de a acţiona efectiv pe baza unor reguli de 

comportare civilizată, de a exersa în mod direct deprinderi, comportamente, relaţii sociale. 

Deci, formarea personalităţii deficientului mintal se face în cadrul obiectivelor educative 

generale, comune tuturor elevilor, numai că mijloacele de realizare sunt diferite. 

   Experiența dascălilor depozitează o serie de cerințe existențiale personale si colective, însumând 

adevăruri utile evoluției noaste. De aceea spiritul uman trebuie cultivat, nu numai pentru faptul că 

de-a lungul procesului invățării si-a adus contribuția la marile schimbări petrecute in lume, ci și 

pentru că lectura se impune ca necesitate intelectuală. 

Pe cât de importantă este lectura in modelarea personalității copilului, pe atat de multe alte tentații îi 

stau in cale in timpul liberi: filmul, jocurile electronice, internetul etc. Fiind conștienți de 

binefacerile deprinderii de a citi, elevii trebuie puternic motivați să aleagă lectura ca o activitate 

relaxantă si plăcută, fapt deloc usor in secolul nostru. În acest context profesorul trebuie să rămâna 

un etern creator si să inventeze mereu metode prin care să convingă elevii de utilitatea lecturii. 

Astfel ei vor putea observa cu timpul ca cititul poate deveni o plăcere, că se exprimă mai ușor si ca 

devin mai siguri de sine, participând activ la propria  formare in cadrul  lecțiilor. 

  În condițiile in care astazi „revoluția informatică” tinde sa reconfigureze domeniul vast al 

educației, determinand schimbarea paradigmei de generare si transmitere a cunoașterii, școala 

trebuie să asimileze flexibil noile tehnologii de informare si de comunicare, repere în funcție de care 

vor fi stabilite prioritățile si resursele in acest domeniu. 

  In plus, participarea la activităţi extracurriculare are un impact pozitiv asupra 

adolescenţilor care provin din medii familiale precare. Mahoney et al. (2000) a descoperit că 

implicarea în activităţi extracurriculare a mediat relaţia dintre problemele care ţin de interacţiunea 

defectuoasă între părinţi şi adolescenţi şi stările de depresie. Dintre adolescenţii care aveau relaţii 

defectuoase cu părinţii, cei care au participat în activităţi extracurriculare au înregistrat stări 

depresive în mai mică măsură decât cei care nu au participat, şi aceasta s-a întâmplat cu 

preponderenţă în cazul celor care au perceput un nivel mai ridicat de susţinere din partea liderului 

activităţii 

  Participarea la activităţi extracurriculare poate fi asociată cu scăderea delincvenţei în rândul 

adolescenţilor.Una din explicaţiile privind motivele corelaţiei negative dintre delincvenţă şi 

participarea la activităţi extracurriculare este că acestea din urmă au un caracter puternic prosocial, 

ceea  ce încurajează adoptarea de norme comportamentale constructive. Modelul psiho-social-  
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raportează handicapul de societate plasând problema handicapului la interacţiunea dintre persoane 

şi diferitele segmente ale sistemului social, astfel că societatea este cea care trebuie sa se adapteze la 

persoanele care o compun, nu numai persoana să se adapteze societăţii.Copiii cu C.E.S. pot prin joc 

să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel copilul capătă prin joc informaţii despre lumea în care 

trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurator şi învaţă să se orienteze 

în spaţiu şi timp. Datorită faptului că se desfăşoară mai ales în grup, jocul asigură socializarea. 

Jocurile sociale sunt necesare pentru persoanele cu handicap, întrucât le oferă şansa de a juca cu alţi 

copii, orice joc având nevoie de minim două persoane pentru a se desfăşura. Jocurile trebuie însă să 

fie adaptate  

      Copiii cu tulburări de comportament trebuie să fie permanent sub observaţie, iar la cei cu 

ADHD jocurile trebuie să fie cât mai variate.Şcoala este de asemenea un mediu important de 

socializare. 

Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi următoarele: clase diferenţiate, integrate în 

structurile şcolii obişnuite, grupuri de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite, 

integrarea individuală. Integrarea şcolară exprimă atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe 

care o urmează; condiţia psihică în care acţiunile instructive-educative devin accesibile copilului; 

consolidarea unei motivaţii puternice care susţine efortul copilului în munca de invăţare; situaţie în 

care copilul sau tânarul poate fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa; 

corespondenţa totală între solicitările formulate de şcoală şi posibilităţile copilului de a le rezolva; 

existenţa unor randamente la învăţatură şi în plan comportamental considerate normale prin 

raportarea la posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare.În şcoală, copilul cu tulburări de 

comportament aparţine de obicei grupului de elevi slabi sau indisciplinaţi, el încălcând deseori 

regulamentul şcolar. Din asemenea motive, copilul cu tulburări de comportament se simte respins 

de catre mediul şcolar (educatori, colegi). Ca urmare, acest tip de şcolar intră în relaţii cu alte 

persoane marginalizate, intră în grupuri subculturale şi trăieşte în cadrul acestora tot ceea ce nu-i 

oferă societatea.Datorită comportamentului lor discordant în raport cu normele şi valorile 

comunităţii sociale, persoanele cu tulburări de comportament sunt, de regulă, respinse de către 

societate. Aceste persoane sunt puse în situaţia de a renunţa la ajutorul societăţii cu instituţiile sale, 

trăind în familii problemă, care nu se preocupă de bunăstarea copilului. 

Elevii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie 

lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi 

evaluare specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice 

pentru tulburări motorii. De asemenea vor beneficia de consiliere şcolară şi vocaţională personală şi 

a familiei. 

Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum mai 

mare de informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil dacă este 

cunoscut stilul de învăţare al copilului, dacă este facută o evaluare eficientă care ne permite să ştim 

cum învaţă copilul. Unii elevi au nevoie de o terapie a tulburărilor de vorbire şi de limbaj şi de 

psihoterapie individuală şi de grup. De asemenea copiii au nevoie de ajutor suplimentar din partea 

profesorilor şi colegilor, fiind nevoie să primească în activitatea şcolară conţinuturi şi sarcini 

simplificate. 

Elevii ce prezintă tulburări emoţionale trebuie să fie din timp identificaţi astfel încât consultarea 

psihologului, a medicului neuropsihiatru şi terapia să fie facute cât mai precoce, cu implicarea 

tuturor factorilor educaţionali (familie, cadre didactice). Consilierul şcolar este şi el de un real 

ajutor, el oferind consiliere. 
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Din experienţa personală putem afirma că profesorul poate folosi în procesul de predare-

învăţare, evaluare diverse strategii şi intervenţii utile:crearea unui climat afectiv-pozitiv; stimularea 

încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţare; încurajarea sprijinului şi cooperării din partea 

colegilor, formarea unei atitudini pozitive a colegilor;încurajarea independenţei, creşterea 

autonomiei personale;  încurajarea eforturilor; sprijin, încurajare şi apreciere pozitivă în realizarea 

sarcinilor şcolare, fără a crea dependenţă; folosirea frecventă a sistemului de recompense, laude, 

încurajări, întărirea pozitivă, astfelîncât să fie încurajat şi evidenţiat cel mai mic progres; crearea 

unui climat afectiv, confortabil; centrarea învăţarii pe activitatea practică; sarcini împărţite în etape 

mai mici, realizabile; Folosirea învăţării afective; Adaptarea metodelor şi mijloacelor de învăţare, 

evaluare; Sprijinirea elevului să devină membru. 

Organizarea unor activităţi de grup care să stimuleze comunicarea şi relaţionarea interpersonală 

jocuri, excursii, activităţi extraşcolare, activităţi de echipă au un impact benefic asupra elevilor cu  

 CES. 

 

 

 

 ROLUL ȘCOLII ÎN EDUCAȚIA MULTICULTURALĂ ȘI 

INTERCULTURALĂ A ELEVILOR                 

Andrei  Irina Mirela  

Andrei Daniel 

Școala Gimnazială Nr 1 Bolintin Vale, Giurgiu 

 

CULTURA : reprezintă   o structură complexă, o matrice de elemente, un complex de caracteristici 

cristalizate într-un anumit model, care determină un specific aparte pe care o grupare umană ( 

popor, națiune, organizație, grup) le-a dobândit pe parcursul unui timp istoricește determinat și care 

înglobează cunoștințele, experiențele, credințele, valorile, atitudinile, regulile, noțiunile de timp și 

spațiu, concepția despre lume,viață și univers. 

- sfera semantică a termenului ,, cultură ,, este mult prea vastă ca să permită o definiție  acceptabilă 

unanim; 

MULTICULTURALITATEA 

 este o stare de fapt; 

 ne naștem și trăim în medii multiculturale; 

 multiculturalitatea nu se învață, ea se trăiește; 

 vizează integrarea individului într-o lume dinamică în care acesta se dezvoltă  prin 

valorizarea trăsăturilor  sale de personalitate; 

 face trimiteri la un spațiu social larg, în care diverse grupuri socioculturale trăiesc într-un 

spațiu fizic comun fără să-și propună în mod explicit  să comunice și să coopereze, să 

dezvolte relații strânse de schimb și cunoaștere reciprocă; 

 Realitatea fiecărei societăți în cadrul căreia mai multe culturi coexistă pe același teritoriu, 

având în comun același spațiu și unele valori, dar fiind diferite totuși sub numeroase aspecte; 

 Descrie realitatea lumii noastre globalizate, unde produsele și oamenii nu sunt îngrădiți de 

anumite granițe, ci coexistă în întreaga lume; 

 Toleranța grupurilor este una de tip pasiv, multe culturi conviețuind în același spațiu fără a 

avea conflicte ; 
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INTERCULTURALITATEA 

 este o stare de spirit ; 

 se dobândește, se învață, trebuie cultivată și educată; 

 se realizează la nivelul concret al individului, la experiența diversității culturale pe care o 

trăiește; 

 contactele și schimburile interculturale nu sunt  programate ci se realizează prin interacțiuni 

sociale, la nivel micro (individ) pentru ca apoi să fie asimilate și acceptate la nivel macro ( 

grup mai larg); 

 țintește  dezvoltarea unei atitudini adecvate și echilibrate față de diversitate; 

 Totalitatea proceselor prin care se construiesc relațiile între culturi diferite; scopul ei este de 

a permite grupurilor sau indivizilior care fac parte din același culturi –la nivelul unei singure 

societăți, la al unei entități geopolitice-să stabilească legături  bazate  pe echitate și respect 

reciproc; 

 Este normal ca acest lucru să fie urmărit în mod deosebit în educație, în cadrul căreia , 

aproape fără excepție, medierea înțelegerii punctelor de vedere diferite și găsirea unui 

numitor comun între ele a fost dintotdeauna un scop declarat; 

- Un copil ( ca și un adult ) trebuie să înțeleagă că cei din jurul său sunt altfel, dar totodată 

sunt persoane asemănătoare lui ; dacă acest lucru este înțeles încă din copilărie atunci 

problemele legate de conviețuirea și interacțiunea cu oamenii diferiți, probleme ce se pot ivi 

mai târziu, pot fi prevenite ; 

-Educația are o influență cu atât mai mare cu cât începe mai de timpuriu; 

-Un om învață cel mai ușor în copilărie când încă nu i s-au format prejudecăți încă în legătură 

cu ceva; 

-Educaţia interculturală şi-a făcut apariţia pe agenda politică a Europei odată cu şcolarizarea 

copiilor imigranţilor din societăţile vest-europene. S-a conştientizat atunci pentru prima dată că 

existenţa unor grupuri provenite dintr-un fond cultural diferit de cel al populaţiei majoritare poate 

constitui o provocare; 

- Şcoala are rolul de a forma indivizi adaptaţi şi adaptabili la mediul social propriu unui 

cadru temporal şi spaţial delimitat. 

 - Educaţia este astfel procesul prin care indivizii învaţă să funcţioneze în mediul lor social, prin 

transmiterea normelor sociale şi a regulilor explicite sau implicite ale culturii naţionale. 

-În raportul UNESCO privind educaţia secolului XXI, învăţământul este reprezentat ca 

sprijinindu-se pe patru stâlpi, ca patru componente de bază ale educaţiei: deprinderea de a 

şti, de a face, de a trăi împreună cu ceilalţi şi deprinderea de a fi. Aceste patru roluri 

complementare ale educaţiei nu pot fi disociate unele de altele, iar direcţia către care converg este 

însăşi emanciparea individului, privită ca şi capacitatea de a participa la o cetăţenie deplină într-o 

societate deschisă şi democratică. 

- Educaţia interculturală corespunde celui de-al treilea stâlp al educaţiei : deprinderea de a trăi 

împreună cu ceilalţi. 

ȘCOALA 

 Menirea școlii este să pună în aplicare politicile de la nivelul macro, într-un mediu prietenos 

faţă de elev, şi care promovează totodată valorile pe care se bazează aceste politici.  

 În ceea ce priveşte rolul şcolii, acesta se poate analiza însă mai îndeaproape din perspectiva 

educaţiei interculturale.  
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 Rolul cel mai important al şcolii este cel de a promova dialogul, îar în cadrul acestei funcţii, 

şcoala trebuie să-şi asume anumite misiuni în aplicarea principiilor educaţiei interculturale. 

Acestea se referă în mod esenţial la pregătirea elevilor în a participa la dialog, prin însăşi 

practicarea acestuia ca metodăpedagogică, dar şi ca obiectiv de sine stătător al educaţiei. 

Dialogul trebuie aplicat nu doar la nivelul clasei, între elevi sau între cadrele didactice şi 

aceştia, dar şi între şcoală şi comunitate; 

 tipul de pedagogie care se potriveşte obiectivelor şi principiilor educaţiei interculturale este 

pedagogia constructivistă. Aceasta combină dimensiunea cognitivă a actului de învăţare cu 

cea care încurajează acţiunea; 

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

discriminare prezente în interiorul lor. 

CADRUL DIDACTIC 

• unul din factorii cheie din aplicarea educaţiei interculturale este cadrul didactic; 

• În cadrul pedagogiei constructiviste, profesorul este mai degrabă un „facilitator” al învăţării, 

un „mediator cultural”, un „moderator al dialogurilor”, elevul este condus către obiectul 

învăţării prin propria reflecţie, cu ajutorul dialogului şi al comunicării; 

• cadrele didactice trebuie să pornescă de la realităţi concrete, să cunoască nevoile, 

aptitudinile, înclinaţiile fiecărui elev, să le asigure medierea de care aceştia au nevoie şi să 

vegheze ca fiecare să fie recunoscut în cadrul grupului. 

• Elevii născuţi în medii defavorizate vor fi ajutaţi să-şi valorifice aptitudinile, chiar dacă ele 

nu se exprimă în termenii acceptaţi de şcoală; 

ELEVUL 

• trebuie aşadar încurajat să-şi asume un rol activ, reflexiv, constructiv dar şi critic, în 

interacţiunea cu profesorul şi în dialogul cu ceilalţi elevi. 

• pentru a putea lua parte în mod eficient la activităţile din cadrul educaţiei interculturale, 

elevul trebuie să se simtă valorizat în propria sa identitate culturală, etnică şi religioasă. 

• aşa cum rolul profesorului este modelat de principiile pedagogiei constructiviste, la fel, în 

oglindă, este determinat şi rolul elevului în acelaşi cadru. 

PĂRINȚII 

• joacă un rol determinant în generarea credinţelor şi a atitudinilor copiilor, şi ca atare pot 

influenţa – pozitiv sau negativ – deprinderile pe care elevul şi le însuşeşte în cursurile de 

educaţie interculturală; 

• stereotipurile părinţilor sunt transmisibile la copii, şi se pot dovedi greu de înlăturat atunci 

când, odată dărâmate în cadrul cursurilor de educaţie interculturală, sunt reinstaurate în 

mediul familial; 

• poate apărea atunci conflictul intern al elevului care primeşte acasă un set de orientări şi de 

criterii de evaluare a realităţii înconjurătoare, iar şcoala şi cursurile de educaţie interculturală 

încearcă să dezrădăcineze tocmai aceste imagini şi stereotipuri primite; 

• procesele din cadrul educaţiei interculturale sunt puternic influenţate de mediul social în 

care au loc; 

OBIECTIVE 

• Competenţa interculturală presupune atât din partea cadrului didactic, cât şi a copiilor, 

părinţilor un ansamblu de elemente interiorizate şi încadrate funcţional personalităţii, care să 

permită şi să susţină reacţii fireşti, adecvate în diferite contexte educaţionale, percepţii ale 
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diversităţii culturale şi etnice fără etichetări categoriale nefondate, de tipul prejudecăţilor şi 

stereotipurilor sau tensionărilor. 

• Sentimentul apartenenţei la o comunitate multiculturală se formează din primii ani ai vieţii, 

altfel spus, în cei ,, şapte ani de acasă’’, care includ, firesc, anii petrecuţi în grădiniţă. 

• Educaţia interculturală derulată prin acţiuni a vizat următoarele obiective specifice: 

-promovarea unei atitudini tolerante, deschise, de acceptare şi înţelegere firească între români şi alte 

etnii;                                  

 -transmiterea de cunoştinţe despre propria cultură şi despre alte culturi aparţinând altor etnii;  

-formarea unor deprinderi legate de viaţa într-o societate multiculturală; 

-formarea atitudinii de respect faţă de propria cultură şi a celorlalte etnii şi combaterea discriminării 

şi a intoleranţei;  

-promovarea unor relaţii de prietenie şi de bună înţelegere între români şi celelalte naţionalităţi. 

învăţarea unor cuvinte, expresii, cântece şi dansuri în limba română, greacă, turcă, 

japoneză,mexicană, indiană. 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BOLINTIN VALE, JUDEȚ GIURGIU 

•  din totalul elevilor de 854, elevi rromi-380; 

• educaţia rromilor constituie o problema încă nerezolvată, cu consecinţe vizibile în plan 

social; 

• elevii rromi ajung de multe ori în situaţii de eşec şi abandon şcolar; 

• prin educaţie multiculturală şi interculturală derulată în cadrul procesului de educaţie al 

elevului urmărim ca subiectul să devină:  

*persoană deschisă către ceilalţi, conştiinţă de valoarea pe care o au ceilalţi şi capabilă să contribuie 

la dezvoltarea comunităţii din care face parte;  

*o persoană care construieşte relaţii cu ceilalţi, în spiritul solidarităţii şi al toleranţei;  

*o persoană care doreşte să comunice şi caută soluţii de rezolvare a problemelor, împreună cu 

ceilalţi;  

*o persoană care are principii de viaţă, capabilă să dialogheze cu ceilalţi, să trăiască împreună cu 

ceilalţi într-un climat de respect, solidaritate şi acceptare a diversităţii;  

*o persoană care ştie să se integreze responsabil în comunitate;  

*o persoană integrată în cultura poporului său, în acelaşi timp deschisă spre alte culturi, capabilă să 

accepte şi să-i respecte pe ceilalţi.  

• PROIECTUL PHARE 2008 

• TABĂRA INTERCULTURALĂ ,, CERBUL,, 

• FESTIVALUL NATIONAL AL SANSELOR TALE EDITIA XIV – 18 -24 XI 

2013/CETATEAN ROMAN – CETATEAN EUROPEAN; 

• SIMPOZION JUDEȚEAN ,, CONEXIUNI DE SUFLET,, 

• PROIECTE EUROPENE –SCOP sprijinirea grupurilor dezavantajate 

• ACTIVITĂȚI DE ZIUA INTERNAȚIONALĂ A RROMILOR, 8 APRILIE, 

• ACTIVITĂȚI INSTRUCTIV EDUCATIVE ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE; 

• DISCIPLINE OPȚIONALE ,, ISTORIA ȘI TRADIȚIILE RROMILOR; 

• EXISTENȚA UNUI MEDIATOR ȘCOLAR; 

• A DOUA ȘANSĂ –ÎNV. PRIMAR -12 ELEVI 
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 SĂRBĂTOAREA PAȘTELUI PRIN ACTIVITĂŢI 

EXTRACURRICULARE ORGANIZATE ÎN SĂPTĂMÂNA 

”ȘCOALA ALTFEL” 

P.I.P. Pușcă Gabriela   

Liceul „Mathias Hammer” Anina, CS 

 

Şcoala, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe 

care le comunicăm elevului, nu poate da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţă creatoare, 

trăsături specifice copiilor. 

 Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea lor 

de cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri 

pentru a-şi forma convingeri durabile. 

 Activităţile extracurriculare contribuie la adâncirea şi completarea procesului de 

învăţământ, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută 

a timpului lor liber. Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din 

cadrul lecţiilor. Aceasta se referă la conţinutul activităţilor, durata lor, la metode folosite şi la 

formele de organizare a activităţilor. Aceste activități sunt desfășurate cu mare plăcere si de 

elevii cu cerințe educative speciale. 

 Conţinutul acestor activităţi nu este stabilit de programa şcolară, ci de către cadrele 

didactice, în funcţie de interesele şi dorinţele elevilor. 

 Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 

însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

 Activităţile extracurriculare pot îmbrăca variante formate: spectacole cultural-artistice, 

excursii, vizite, cercuri pe discipline sau cercuri literare, întreceri sportive, concursuri etc. 

 În acest an școlar, în Săptămâna „Școala Altfel”, am elaborat și coordonat un proiect 

educațional intitulat „Ne pregătim de Paște”, pe care îl prezint în continuare: 

NE PREGĂTIM DE PAȘTE 

- proiect educațional - 

ARGUMENT 

                      Cea mai mare, mai însemnată, mai sfântă şi mai îmbucurătoare sărbătoare de peste 

an, după spusele românilor de pretutindeni, e sărbătoarea Paştilor, Paştele sau Învierea Domnului, 

pentru că în această zi, “ Hristos a înviat din morţi, cu moartea pre moarte călcând, şi celor din 

morminte viaţă dăruindu-le”, iar “ pre cei vii, răscumpărându-i de sub jugul păcatului şi 

împăcându-i cu Dumnezeu”. 

                     Ea cade totdeauna primăvara, anotimpul cel mai frumos şi mai plăcut, când toate în 

natură învie. 

                    Românii aşteaptă această sărbătoare după un post îndelungat, cu mare dor şi bucurie, 

şi caută în acelaşi timp ca locuinţele lor să fie curate şi cu toate pregătirile făcute în cea mai bună 

rânduială. 

                    În cadrul săptămânii ”Școala Altfel”, 26-30 martie 2018, prin proiectul “ Sărbătoarea 

Paștelui în ochii copiilor”, învăţătoarele şi elevii claselor primare de la Liceul “ Mathias 

Hammer” împreună cu profesorii de religie, părinţii si preotul paroh şi-au propus să omagieze 

această sfântă sărbătoare prin activităţi care să îmbine plăcutul cu utilul, realizând noi produse, 

utilizând toate formele de activitate   (jocul, învăţarea, munca şi creaţia), activităţi care vor avea 
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finalitate în organizarea unei expoziții cu lucrări plastice, creații literare și chiar produse culinare 

realizate de elevi. 

                  Legendele creştine leagă simbolul ouălor roşii de patimile lui Iisus Hristos. 

Răstignirea şi Învierea reprezintă reînvierea naturii primăvara şi cu reluarea ciclurilor vieţii. Oul, 

el insuşi purtător de viaţă, devine un simbol al regenerării, al purificării şi al veşniciei. 

 SCOPUL: 

                  Cultivarea şi valorificarea potenţialului creator şi a sensibilităţii artistice a elevilor. 

OBIECTIVE: 

- Să identifice elementele religioase specific sărbătorilor pascale 

- Să audieze legende, poezii, povestiri care să ilustreze tradiţiile şi obiceiurile Sfintelor 

Sărbători de Paşte 

- Să compună texte, ghicitori şi poezii legate de Învierea lui Iisus Hristos, iepuraş, ouă roşii, 

miel, etc. 

- Să realizeze desene, picturi pe sticlă, colaje, felicitări, ouă pictate şi alte produse în care să 

se oglindească tema proiectului. 

- Să realizeze o broşură cu reţete de bucate tradiţionale specifice Paştelui. 

- Să promoveze produsele finite în cadrul expoziţiei organizate cu ocazia “ Zilei porților 

deschise” 

- Să dovedească spirit de cooperare şi corectitudine în jocuri şi concursuri. 

- Să lucreze în perechi, echipă şi individual. 

- Să-şi exprime liber sentimentele, trăirile, emoţiile şi impresiile. 

RESURSE: 

a) Temporale:  26-30 martie 2018 

b) Umane: 

- elevii claselor CP - IV de la Liceul “ Mathias Hammer” Anina 

- învăţătoarele                                     

- prof. de religie  

- preotul ortodox 

- părinţii elevilor 

c) Materiale: cărţi, albume, CD-uri, calculator, imprimantă, cameră foto digitală, panouri 

pentru expunerea lucrărilor, hârtie Xerox, hârtie colorată, hârtie creponată, carton colorat, 

acuarele, carioca, creioane colorate, foarfece, aracet, lipici, ouă, vopsea de ouă, lac, etc. 

d) Spaţiale : - sălile de clasă, coridorul şcolii, biserică 

MEDIATIZARE: 

- Pliante, broşuri, afişe, prezentarea în Comisia Metodică a Învăţătorilor, Cercul Pedagogic 

din zonă, pe site-ul şcolii, Radio Reşiţa. 

EVALUAREA PROIECTULUI: 

- Expoziţie cu vânzare a lucrărilor practice şi artistice ale elevilor 

- Realizarea de portofolii de prezentare a activităţilor 

- CD-uri cu fotografii şi alte aspecte din timpul activităţilor 

- Realizarea unui PPT cu activităţile desfăşurate în proiect şi postarea pe site-ul şcolii  

- „ Ziua porţilor deschise“ 

CONŢINUTUL PROIECTULUI: 

         Începând cu data de 26 martie 2018, activităţile planificate în proiect vor fi desfăşurate atât  
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în sălile de clasă cât şi la biserică. Toate produsele realizate de elevi: ouă pictate, felicitări, 

tablouri, picturi pe sticlă, colaje, compuneri, poezii, ghicitori, portofolii tematice vor fi organizate 

şi prezentate în cadrul expoziţiei din „ Ziua porţilor deschise“  .                                

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR: 

NR 

CRT 

ACTIVITATEA LOCUL DE 

DESFĂŞURARE 

DATA 

1. „ Sărbătoarea Paştelui – tradiţii şi obiceiuri“ 

-Prezentarea istoricului, a simbolurilor creştine, 

a obiceiurilor şi tradiţiilor respectate de Paşte. 

(PPT) 

- -Lecturarea unor legende, poezii, povestiri care să 

ilustreze semnificaţia sărbătorilor pascale, precum 

şi obiceiurile legate de această sărbătoare. 

- -realizarea unor portofolii cu tradiţii şi obiceiuri de 

Paşte 

- - vizită la Biserica Ortodoxă Anina 

- -Conversaţie cu preotul pe tema „ Patimile 

Mântuitorului" 

Sălile de clasă 

Biserică 

26 

martie 

2018 

2. „ Cum aşteptăm iepuraşul?“ 

- - Prezentarea semnificaţiei iepuraşului şi a mielului 

- -activităţi practice de confecţionare a ornamentelor 

de Paşte: coşuleţe, suporturi pentru lumânări, ouă 

vopsite, iepuraşi, mieluşei, felicitări, etc. 

- -realizarea de picturi pe sticlă, ceramică, desene, 

colaje. 

Sălile de clasă 27 

martie 

2018 

3. „ Preparate de Paște“ 

-prezentarea preparatelor specifice Paștelui 

-realizarea unor deserturi cu elevii (prăjituri, 

bomboane, salată de fructe, ornamente din fructe 

etc.) 

-confecționarea unor broșuri cu rețete 

Sălile de clasă 28 

martie 

2018 

4. „ Ziua porţilor deschise“ 

-Expoziţie cu vânzarea produselor finite realizate 

de    elevii claselor CP - IV 

Sălile de clasă 

Coridorul şcolii 

29 

martie 

2018 

5. ”Jocurile Iepurașului” 

-jocuri de mișcare 

-întreceri pe echipe 

-drumeții 

 Curtea școlii 

Împrejurimi 

30 

martie 

2018 

BIBLIOGRAFIE: 

- Decun Livia, Contribuţia activităţilor extraşcolare în optimizarea procesului de învăţământ, în 

Învăţământul Primar nr. 4/ 1998; 

- Şincan Eugenia şi Alexandru Gheorghe, Îndrumător pentru învăţători, părinţi şi elevi, Editura 

Gheorghe Alexandru, Craiova, 1993. 
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 EXPERIMENTUL- METODĂ DE EXPLORARE A REALITĂȚII,  

 ÎN ORELE DE ȘTIINȚE ALE NATURII 

Prof. înv primar TRUCĂ IONELA GABRIELA 

Școala Gimnazială Nr.7 Petroșani 

 

Științele naturii, ca disciplină de învățământ, vizează observarea și perceperea lumii în 

întregul său, cu componentele, procesele și fenomenele caracteristice, ca și învățarea prin înțelegere 

și aplicare. Prin intermediul acestui obiect, școlarul trece din lumea poveștilor în lumea faptelor 

reale și a lucrurilor concrete, începe să cunoască mediul în care trăiește și procesele din jurul său. 

Aceasta implică transformarea elevului din spectator, în actor al activității științifice. În acest fel, se 

evidentiază necesitatea pregătirii elevului, nu ca pe un cercetător și om de știința, ci ca pe un 

cetățean care să utilizeze demersul științific în vederea înțelegerii și participării active la viața 

socială.Reintroducerea obiectului „Cunoșterea mediului”, începând din clasa I, corespunde unor 

nevoi de informare ale copilului și de dezvoltare a capacitătilor de observare, înțelegerea mediului 

înconjurator și, de asemenea, de formare a unor atitudini pozitive față de mediu. 

Predarea Știintelor naturii ridică niște probleme majore, cum ar fi: baza tehnico-materială și 

necesitatea pregătirii permanente a învățătorului în cunoașterea metodelor moderne de predare și 

experimentare. Soluția primei probleme este recurgerea la experimentul simplu, nesofisticat, 

utilizând materiale din mediul familiar copilului. Pregătirea învățătorilor in abordarea corectă a 

acestei materii necesită un efort din punct de vedere al concepției, structurii și metodelor didactice 

de aplicare, cât și a compatibilizării conținutului științific cu particularitățile de vârstă ale copiilor 

cărora li se adresează. 

Prin predarea științelor, nu se urmărește o acumulare de fapte și informații științifice care să 

ducă la însușirea de concepte ci, raportarea copilului la mediul în care trăiește. 

În cadrul lecțiilor de științe, se pot folosi metode variate cum ar fi: problematizarea și 

descoperirea, metode clasice cu valențe participative (experimentul, observația și conversația 

euristică); metode stimulative, competitive (jocul didactic, concursul etc.). 

Metodele active folosite pe parcursul lecțiilor ilustrează funcția lor instrumentală: elevul 

însuși realizează obiectivele, le conștientizează ca finalități proprii. 

Lucrările experimentale – constau în observarea, provocată și dirijată, a unor fenomene ce 

urmează să fie verificate experimental. Au un pronuntat caracter activ-participativ: în primul rând, 

elevii vor fi curioși la desfășurarea experimentului, de către învățator, iar apoi se vor implica, prin 

propriile acțiuni, la realizarea acestuia.  

Experimentul se definește, conform Dicționarului de psihologie, autor Paul Popescu-

Neveanu, „ca un procedeu de cercetare în știința, care constă în provocarea intenționată a unor 

fenomene în condițiile cele mai propice pentru studierea lor și a legilor care le guvernează; 

observație provocată; experiență.” 

 Procesul de predare a disciplinei Științe ale naturii are la bază experimentul, atât ca metodă 

de investigație științifică, cât și ca metodă de învățare.  

 Conceput în corelație cu principiile didactice moderne, experimentul de laborator urmează 

treptele ierarhice ale învățării, conducând elevul de la observarea unor fenomene fizice sau chimice 

pe baza demonstrației la observarea fenomenelor prin activitatea proprie (faza formării operațiilor 

concrete), apoi la verificarea și aplicarea în practică a acestora (faza operațiilor formale) când se  
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cristalizează structura formală a intelectului și în continuare, la interpretarea fenomenelor observate 

care corespunde cu faza cea mai înaltă din treptele ierarhice ale dezvoltării (faza operațiilor 

sintetice). 

Experimentul necesită o gândire formală, specifică vârstei de 12 ani. Aceasta nu înseamna 

că elevii de școală primară nu pot fi angajati în activități cu caracter experimental. Ei pot efectua 

activități premergătoare  

Metoda de explorare a realității – experimentul -  direct sau indirect, folosită în predare și 

învățare, are o deosebită valoare formativă, întrucât dezvoltă elevilor spiritul de observare, 

investigare, capacitatea de a înțelege esența obiectelor și fenomenelor, de prelucrare si interpretare a 

datelor experimentale, interesul de cunoaștere etc. 

Rolul învățătorului este de a dirija executarea unor acțiuni de către elevi, în scopul asigurării unui 

suport concret-senzorial, care va facilita cunoașterea unor aspecte ale realitătii. Cu ajutorul acestei 

metode învățătorul reusește să aducă elevii în fața realității, să studieze pe viu, să fie în contact 

direct cu realitatea sau cu substitutele acesteia – îi determină pe elevi să învețe prin descoperire.  

“Învățarea prin descoperire este metoda didactică în care cadrul didactic concepe și 

organizează activitatea astfel încât să faciliteze elevului descoperirea prin efort propriu a 

cunoștințelor, explicațiilor, prin parcurgerea identică sau diferită a drumului descoperirii inițiale a 

adevărului.” 

Descoperirea didactică se realizează prin metode didactice diferite: observarea dirijată; 

observarea independentă; învățarea prin încercări- experiențe; studiul de caz; problematizarea; 

studiul individual etc. Deci, relația experiment – învățare prin descoperire, de fapt relațiametodă – 

procedeu, este o  relație dinamică: metoda poate deveni ea însăși procedeu, în cadrul altei metode, 

tot așa cum un procedeu poate fi ridicat la rang de metodă, la un moment dat. Experimentele se 

folosesc de obicei integrate, în număr mai mare sau mai mic, în diferite etape ale lecțiilor.   

Acestea pot fi clasificate după mai multe criterii: în funcție de locul in ierarhia învățării, de 

participarea elevilor, de capacitatea umană și de locul de învățare în lecții. 

 Dupălocul pe care îl ocupă în lecție,experimentele se pot clasifica în: 

       experimente pentru stimularea interesului față de noile informații, a motivației pentru învățare 

(se află in momentul de introducere în lecție). 

       experimente pentru învățarea noilor informații, aprofundarea sau extinderea lor (în lecția 

propriu-zisă)- experimentele demonstrative – pregătite de învățator înainte de oră și apoi 

prezentate clasei în vederea demonstării, explicării, confirmării unor adevăruri; 

       experimente pentru fixarea cunoștințelor (se introduc pe parcursul lecției, în momentele de 

feed-back sau de recapitulare) 

       experimente pentru evaluare. 

    Locul lor este variat, putând fi utilizate la începutul învățarii, pe parcursul ei sau la sfarșitul 

procesului de învățare. 

          Experimentul poate fi clasificat și în funcție de durata desfășurării sale: 

       experimente imediate, a căror desfășurare nu necesită mult timp (experimentul începe, se 

desfasoară și se încheie în cadrul orei de curs); 

       experimente de durată, a căror desfășurare se întinde pe parcursul unei perioade mai lungi de 

timp (ex. influența factorilor de mediu asupra plantelor – realizarea lui necesită o observare a 

modificărilor pe parcursul câtorva săptămâni) și care necesită notarea într-o fișă de observație a 

modificărilor produse de-a lungul întregii perioade. 
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Din punct de vedere al participarii / neparticiparii sau implicarii / neimplicarii elevilor in 

efectuarea experimentului, acesta poate se poate desfasura: 

► pe grupe (2-3 elevi) – se realizeaza experimentul intr-un timp scurt, sarcinile fiind impartite– 

asigurandu-se astfel participarea tuturor elevilor chiar daca activatatea lor s-ar desfasura pe 

diferite planuri (unii fac experimentul, altii deseneaza, altii scriu observatiile etc.) 

► individual – atunci cand elevii sunt antrenati in mod egal, lucreaza concomitent cu invatatorul, 

fiecare elev lucreaza independent 

►  frontal (forma combinata) – efectuat de fiecare dintre elevi, in acelasi timp si acelas ritm, pe 

aceeasi tema sub indrumarea directa a invatatorului; necesita aparatura pentru fiecare dar are un 

efect instructiv sporit. 

Experimentul este calea fundamentală de predare a științelor, fiind considerat un „pilon” de 

susținere al metodelor active. Învățătorul trebuie să antreneze elevii nu numai in observarea directă 

a unui experiment, ci și în executarea individuală a experimentelor.  

BIBLIOGRAFIE: 

1. Jinga, E. Istrate –Manual de pedagogie, Ed. All, Bucuresti, 2001, p. 277 

 

 

 

 EDUCAŢIA INCLUZIVĂ PROCES PERMANENT DE 

ÎMBUNĂTĂŢIRE A ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN ŞCOALĂ 

Profesor consilier şcolar Vasile Melania   – C.J.R.A.E. Ploieşti   

 

 Educaţia incluzivă vizează reabilitarea şi formarea persoanelor cu nevoi speciale, aflate în 

dificultate psihomotorie, de intelect, de limbaj, psihocomportamentală etc. printr-o serie de măsuri 

conjugate de ordin juridic, politic, social, pedagogic. Ca strategie, principiul educaţiei integrate 

atrage incluziunea persoanelor cu handicap în medii de formare normale, generale, dar cu 

dispozitive de instrucţie şi educaţie diferenţiate, circumstanţiate la diversitatea situaţiilor de 

handicap. Scopul acestei educaţii îl constituie maximizarea abilităţilor şi performanţelor pornind de 

la registrele şi nivelurile deja existente, normalizarea existenţei acestor persoane, dobândirea unor 

competenţe sociale optime, care să le asigure o inserţie benefică şi persoanelor aflate în dificultate, 

şi celorlalte categorii: ,,Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a 

instituţiei şcolare, având drept scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, 

pentru a susţine participarea la procesul de învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei 

comunităţi.” 

Dacă prin educaţia integrată se vizează mai ales obiective legate de şcolarizarea normalizată 

a copiilor cu cerinţe educative, incluzivitatea educaţiei are ca obiectiv principal adaptarea şcolii la 

cerinţele speciale de învăţare ale copiilor, iar, prin extensie, adaptarea şcolii în general la 

diversitatea copiilor dintr-o comunitate – ceea ce presupune reforma şi regândirea statutului şi 

rolului şcolii. Printre avantajele şcolii incluzive se semnalează şi optimizarea de ansamblu a calităţii 

educaţiei oferite, prin creşterea eficacităţii (în sensul măririi numărului de elevi care progresează 

corespunzător în şcoală) – de aici şi tendinţa unor autori de a utiliza în locul termenului şcoală 

incluzivă pe cel de ,,şcoală/educaţie eficientă (eficace)”. 

Acest nou tip de educaţie, flexibilă, adaptată necesităţilor persoanelor cu C.E.S. presupune o 

detaşare de normativitatea educaţiei tradiţionale.  
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În esenţa lor, strategiile educaţiei integrate sunt „strategii de micro-grup,activ-

participative, cooperative, colaborative, parteneriale, implicante, organizative şi socializante“. 

Acestea, datorită atributelor lor, sunt adaptabile, putând fi cu uşurinţă multiplicate sau diversificate 

pentru a acoperi situaţiile noi. Aceste atribute caracterizează şi învăţarea, care trebuie să se realizeze 

în grupuri mici, să fie cooperativă, partenerială, activ-participativă, să se desfăşoare într-un mediu 

relaxant, plăcut . 

In vederea integrării şcolare a copiilor cu cerinţe speciale pot fi identificate mai multe 

perspective: 

• perspectiva individuală care pune accentul pe identificarea şi scoaterea în relief a 

problemelor specifice de învăţare ale fiecărei categorii de elevi cu cerinţe speciale; 

• perspectiva de grup  care se referă la relaţiile elevului cu ceilalţi colegi de clasă şi la 

modalităţile de rezolvare în grup a problemelor de învăţare sau la modalităţile de intercunoaştere 

între elevii cu C.E.S. şi restul elevilor ca o condiţie a acceptării şi recunoaşterii reciproce a valorii 

lor în grupul-clasă; 

• perspectiva curriculară care poate acţiona şi prin flexibilizarea conţinuturilor şi adaptarea 

mijloacelor de învăţare la particularităţile individuale ale fiecărui elev, la dificultăţile specifice de 

învăţare, la tehnicile specifice învăţământului integrat (învăţare interactivă, modalităţi de sprijin şi 

suport, apelul la profesori itineranţi etc.).  

Acestor perspective li se pot adăuga strategii definite de noul cadru de referinţă: 

• valorificarea experienţelor cotidiene ale elevilor prin crearea unor portofolii situaţionale cu 

tipuri subsecvente ce se pot actualiza de la o situaţie la alta ; 

• exploatarea cunoştinţelor şi experienţelor anterioare prin rezolvarea concretă a unor sarcini 

noi în grupuri mici sau perechi ; 

• apelul la strategiile ludice (jocuri de rol, dramatizare, jocul didactic) ; 

• folosirea problematizării şi a unor metode bazate pe aspecte de evidenţiere expresivă 

precum desenul, povestirea, modelajul etc. ; 

• rezolvarea creativă a conflictelor din clasă, colaborarea cu familia şi valorificarea 

resurselor din comunitate cu tehnici de sprijinire a învăţării, predării şi evaluării ; 

• degajarea unor activităţi educative bazate pe cooperare, negociere şi solidarizare în 

îndeplinirea unor sarcini de învăţare sau de lucru . 

             Cunoaşterea strategiilor educaţiei integrate este indispensabilă oricărui cadru didactic, 

care vrea să-şi asume responsabilitatea de a răspunde tuturor exigenţelor şi cerinţelor 

educative ale diverşilor elevi, care le calcă pragul clasei cu speranţa reuşitei. Educatorul 

trebuie să se plieze după fiecare caz, să-şi flexibilizeze demersul didactic pentru a satisface 

cerinţele educative ale fiecărui elev luat în parte şi ale tuturor la un loc. 

BIBLIOGRAFIE: 

 Cucoş, Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2006 

 Ungureanu, Dorel, Educaţia integrată şi şcoala inclusivă, Editura de Vest, Timişoara, 2000 

 UNICEF, Cerinţe speciale în clasă: Pachet de resurse pentru instruirea profesorilor, 

Reprezentanţa specială UNICEF pentru România, Bucureşti, 1995 

 Vrăşmaş, Traian,  Învăţământul integrat şi /sau incluziv, Editura Aramis, Bucureşti, 2001 

 

 

 



 

                                                                                162 
 

 TOLERANTA FATA DE ELEVII CU CES 

Profesor: Sâmpetreanu Mariana 

 Liceul ,, Simion Stolnicu” Comarnic 

 

              Trăind într-o societate în care omul este din ce în ce mai mult preocupat de propria-i 

persoană, este din ce în ce mai puţin tolerant uitând să privească în jurul său şi fiind din ce în ce mai 

puţin receptiv la nevoile semenilor săi, este nevoie să învăţăm să convieţuim şi să ne respectăm 

indiferent de diferenţele dintre noi iar pentru ca viitorul adult să fie unul tolerant trebuie ca fostul 

copil să fi fost îndrumat pe drumul toleranţei. 

               “Tinerii trebuie să înveţe să soluţioneze conflictele prin mijloace neviolente, să 

conştientizeze că altul înseamnă fiecare dintre noi. A practica toleranţa înseamnă a renunţa la 

violenţă.„(Federico Mayor, Director General a UNESCO) 

              Conceptul de educaţie incluzivă are la bază principiul dreptului egal la educaţie pentru toţi 

copiii, indiferent de mediul social sau cultural din care provin, religie, etnie, limba vorbită.   

              Cerinţele educative speciale se referă la cerinţe în plan educativ a unor persoane, cerinţe ce 

sunt consecutive unor disfuncţii sau deficienţe de natură intelectuală, fizică, psihomotorie, 

fiziologice, sau ca urmare a unor condiţii psihoafective, socioeconomice, care plasează persona într-

o situaţie de dificultate în raport cu cei din jur, situaţie ce nu îi permite valorificarea în condiţii 

normale a potenţialului de care dispune. 

              Persoanele cu deficienţe au aceleaşi trebuinţe de bază în creştere şi dezvoltare ca şi ceilalţi: 

− nevoia de afecţiune şi securitate;  

− nevoia de de apreciere şi întărire pozitivă;  

− nevoia de responsabilitate şi independenţă;  

− nevoia de încredere în sine.  

             Intr-o abordare incluzivă, toţi elevii trebuie consideraţi la fel de importanţi, fiecăruia trebuie 

să îi fie valorificate calităţile, pornind de la premisa că fiecare elev este capabil să realizeze ceva 

bun. 

            Consider că nu exista „reţete „ pentru integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masa. 

Cei care manifestă deschidere pentru integrarea acestora vor găsi şi strategiile potrivite. Fiecare 

copil are dreptul la educatie şi merită să i se acorde o şansă. Învăţând împreună, copiii învaţă să 

trăiască împreună, să se accepte şi să se ajute la nevoie. 

Un principiu fundamental este promovarea rezultatelor şi comportamentelor pozitive. 

Învăţătorul/profesorul trebuie să asigure un climat adecvat în clasă, să încurajeze colaborarea, 

toleranţa, încrederea în forţele proprii, stimulând astfel îmbunătăţirea performanţelor şcolare. 

            Chiar dacă elevii cu CES nu vor putea obţine performanţe deosebite la învăţătură, 

satisfacţiile celor care îi îndrumă sunt imense atunci când ei reuşesc să se integreze într-un colectiv, 

să se poarte civilizat, să acumuleze cunoştinţe şi să progreseze zilnic. 

             Într-o lume marcată de probleme sociale, conflicte este nevoie să aducem în atenţia copiilor, 

viitorul de mâine, care sunt toate aspectele sensului unor cuvinte precum: toleranţă, înţelegere, 

indulgenţă, cooperare, comunicare etc., poate reprezenta primul pas spre schimbarea mentalităţii, a 

atitudinii faţă de semeni. 

Bibliografie: 
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 ZIUA SIGURANȚEI PE INTERNET  

Profesor: Magla Manuela Corina   

 Liceul ,, Simion Stolnicu” Comarnic 

 

Dacă faceţi planuri pentru un an, plantaţi orez.  

Dacă faceţi planuri pentru zece ani, plantaţi un copac.  

Dacă faceţi planuri pentru o viaţă, educaţi-vă copilul 

[Proverb chinezesc] 

 

  Ziua Sigurantei pe Internet are ca scop promovarea utilizarii intr-un mod mai sigur si 

responsabil a tehnologiei on-line si a telefoanelor mobile, mai ales de catre copii si adolescenti, 

precum si constientizarea si educarea acestora asupra pericolelor navigarii nesupravegheate pe 

Internet. 

  Sustinuta la nivel european de catre organizatia INSAFE si de Directoratul General 

pentru Media si Societatea Informatica al Comisiei Europene, Ziua Sigurantei pe Internet a 

atins un grad global de participare, constientizare si acoperire media, aflandu-se in continua 

crestere. Ajunsa la editia a XII-a,Safer Internet Day 2015, va avea loc pe data de 10 Februarie si va 

fi sarbatorita in aproximativ 70 de tari din intreaga lume. Tema acestei editii este:Let’s create a 

better Internet together!(Impreuna facem internetul mai bun!) si vizeaza necesitatea colaborarii 

intre toti utilizatorii de Internet, de la copii, parinti, profesori, reprezentanti ai industriei, politicieni 

sau formatori de opinie, pentru a face mediul online unul mai bun si mai sigur. 

 Programul Sigur.info reprezintă o componentă a programului european Safer Internet 

Plus, un program multianual sprijinit de Comisia Europeană, care cuprinde centre naţionale active 

în toată Uniunea Europeana, organizate în cadrul a două reţele europene INSAFE (pentru 

programele de informare şi consiliere de tip Helpline) şi INHOPE (reunind Hotline-urile, ca 

programe de raportare a abuzurilor săvârşite online).  

  Obiectivul general este promovarea utilizării în siguranţă a Internetului de către copii şi 

tineri prin desfăşurarea de activităţi de conştientizare şi informare privind beneficiile şi riscurile 

legate de Internet, şi prin crearea de servicii pentru raportarea abuzurilor şi oferirea de consiliere.  

  Componenta Helpline a proiectului Sigur.info a devenit funcţională începând cu luna mai a 

anului 2009. Scopul acestui serviciu este de a pune la dispoziţia publicului, copiilor, tinerilor şi 

adulţilor interesaţi diverse instrumente de contactare, cu păstrarea confidenţialităţii oricărui tip de 

mesaj, şi de a oferi consiliere când aceştia se confruntă cu riscuri legate de utilizarea Internetului şi 
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a telefonului mobil sau cu probleme tehnice. De asemenea, prin acest serviciu pot fi preluate 

sesizări privind încalcari online ale legii care, în functie de gravitatea lor, pot fi retransmise 

serviciului de Hotline.  

  În România, în perioada aprilie 2009 – septembrie 2011 Helpline-ului au fost primite peste 

650 de apeluri şi sesizări atât din partea copiilor, cât şi a adulţilor. Printre problemele semnalate 

frecvent amintim: hărţuirea şi abuzul pe Internet (218), furtul de date personale (149), cazurile de 

fraudă şi/sau spam (35), pornografie (24) şi şantaj (20).  

  Media de vârstă a apelanţilor este de 17 ani, preponderente fiind persoanele de sex feminin. 

Cele mai utilizate mijloace de contact pentru apelarea Helpline-ului au fost emailul şi chat-ul, 

remarcându-se în multe cazuri dorinţa utilizatorilor de a îşi păstra anonimatul.   

  Aşa cum joaca pe teren sau traversarea străzii pot fi periculoase, aşa şi folosirea Internetului 

şi a tehnologiilor mobile poate avea consecinţe nefaste dacă nu sunteţi precauţi. Din fericire, există 

mijloace disponibile care le permit utilizatorilor de Internet să se informeze cu privire la avantajele 

şi riscurile navigării pe Internet.  

Diversele operaţii pe care le puteţi face utilizând computerul de acasă, precum folosirea unui 

stick de memorie sau a unui CD-ROM, deschiderea ataşamentelor şi descărcarea de fişiere, 

implică riscuri. Acestea au în principal legătură cu programele malware (programele de calculator 

periculoase) create pentru a produce daune computerului, pentru a vă fura datele personale sau 

pentru a vă furniza reclame nesolicitate.  

Fiecare copil are dreptul la siguranţă, chiar dacă e vorba de viaţa reală sau de mediul online. 

Siguranţă online este un concept mare care implică foarte multe aspecte şi se poate referi la:  

• siguranţa fizică – dreptul de a nu fi agresat fizic în niciun fel. Astfel de situaţii pot 

surveni atunci când un copil se întâlneste cu un străin cunoscut pe internet sau când harţuirea 

online se prelungeşte şi  în viaţa reală.   

• siguranţa psihologică – internetul este un spaţiu liber şi nereglementat unde putem 

întâlni lucruri supărătoare. Este dreptul nostru să fim feriţi de imagini care înfăţişează 

cruzime, agresiune, etc.   

• reputaţia online  - anumite lucruri postate de noi sau despre noi pe internet pot 

rămâne acolo pentru totdeauna şi ele pot avea consecinţe neplăcute afectându-ne pe viitor din 

punct de vedere social, academic sau profesional.   

• identitate & proprietate – protecţie împotriva furtului de date personale şi a furtului 

de identitate. Informaţiile noastre pot fi furate şi mai apoi folosite, aceasta putându-ne cauza 

multe probleme.   

Copiilor trebuie sa li se prezintă diferite tipuri de malware: viruşi, viermi, cai troieni şi 

spyware şi sunt învăţaţi să recunoască simptomele unui computer virusat. Ei învaţă cum să prevină 

virusarea accesând întotdeauna Internetul de la un computer care este protejat de programe anti-

virus sau anti-spyware actualizate. De asemenea, ei sunt sfătuiţi să fie atenţi când deschid 

ataşamente e-mail provenite de la expeditori necunoscuţi, când descarcă programe de pe Internet 

sau când folosesc stick-uri USB sau CD-ROM-uri.  

80% din e-mail-urile care circulă pe Internet sunt spam (mesaje e-mail nesolicitate). 

Acestea pot avea efecte negative asupra copiilor dumneavoastră. Fără să vă daţi seama, publicarea 

unei adrese de e-mail pe web când folosiţi un newsgroup (grup de ştiri), un site pentru sesiuni de 

chat, un forum public, un site de social networking sau un formular online poate genera spam. 

Anumite programe software pot aduna adresele de e-mail de pe web şi crea liste de distribuţie care  
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sunt apoi folosite pentru a trimite nenumărate mesaje nesolicitate. Companiile implicate în 

acest gen de activităţi sunt adesea plasate în locuri unde nu există legislaţia necesară pentru a 

preveni astfel de e-mail-uri nesolicitate!      

 Cel mai adesea, spam-ul are legătură cu pornografia, produse farmaceutice, tranzacţii  

financiare dubioase etc. În plus, spam-ul poate constitui şi sursa programelor care produc daune. În 

majoritatea cazurilor, e-mail-urile nesolicitate sunt trimise cu intenţii necinstite. Iată câteva sfaturi 

utile pentru a vă proteja familia: Folosiţi „filtre spam“. De obicei, furnizorul dumneavoastră de 

servicii e-mail vă pune la dispoziţie opţiuni anti-spam pe care le puteţi activa în cadrul programului 

de e-mail. Pentru mai multe informaţii, contactaţi-vă furnizorul de servicii e-mail. Verificaţi-vă 

regulat dosarul junk sau spam pentru a vedea dacă nu cumva e-mailurile pe care le aşteptaţi au 

ajuns acolo. Tehnologia nu este perfectă.   

 Copiii trebuie invatati să nu deschidă e-mail-urile trimise de persoane necunoscute.  

Aproape întotdeauna spam-ul conţine propuneri tentante şi ataşamente. Trebuie cunoscut modul  

cum se blocheze expeditorul unui e-mail sau trebuie  şterse mesajele cu subiecte suspecte.  

Motoarele de căutare sunt utile pentru localizarea conţinutului pe Internet. Totuşi, deoarece 

căutarea se face în funcţie de alegerea cuvintelor cheie, se poate cu uşurinţă localiza şi conţinut 

nedorit. Căutarea unui simplu cuvânt cheie ar putea genera un site web cu conţinut îndoielnic care 

conţine cuvântul cheie în întrebare. Iată câteva sfaturi utile pentru a-i ajuta pe copii să navigheze pe 

Internet în siguranţă: 

 Creaţi un cont de utilizator destinat copilului folosind un sistem de operare (de  

exemplu, Windows, Linux, Mac OS) în care activaţi opţiunea control parental; 

 Verificaţi caracteristicile opţiunii control parental în browser-ul de Internet şi în  

motorul de căutare.  

Asiguraţi-vă că aţi citit cu atenţie opţiunile oferite de setările de familie ale acestor 

instrumente; • Sugeraţi-le micilor utilizatori de Internet pe care îi aveţi în grijă să utilizeze motoare 

de căutare destinate copiilor. De exemplu, http://kids.yahoo.com, http://www.askforkids.com, cu 

conţinut în limba engleză, sau http://edu.genium.ro, cu conţinut în limba română. 

 Salvaţi adresele site-urilor web pe care copiii dumneavoastră le utilizează cel mai des în  

dosarul Favorite (una dintre opţiunile browser-ului). Astfel, le oferiţi posibilitatea de a accesa site-

urile de pe net şi altă dată fără să mai utilizeze un motor de căutare.  

Programele de filtrare pot fi atât de restrictive încât pot bloca accesul nu numai la site-urile 

cu conţinut îndoielnic. Acestea i-ar putea împiedica pe copii să caute, de exemplu, informaţii despre 

cel de-al II-lea Război Mondial, necesare scrierii unui eseu la istorie, deoarece căutarea conduce 

către site-uri web în care este descrisă violenţa. Mai mult decât atât, orice filtru poate fi pornit sau 

oprit de tinerii utilizatori isteţi care adesea sunt experţi în ascunderea site-urilor web pe care le-au 

accesat. Veţi afla că aşa se întâmplă dacă învăţaţi cum să utilizaţi computerul şi programele de 

calculator singuri.  

Pe lângă evitarea conţinutului dăunător, trebuie să vă asiguraţi că tinerii nu cred tot ceea 

ce văd sau citesc pe Internet. În broşura amuzantă destinată întregii familii, sugerăm ca, întotdeauna 

când copiii caută informaţii pe Internet, să viziteze cel puţin 3 site-uri web pentru a compara 

conţinutul găsit online. Copiii sunt de asemenea sfătuiţi să menţioneze în mod sistematic sursa 

pentru informaţiile găsite, ori de câte ori le folosesc pentru efectuarea temelor. 

Despre comunicare trebuie prezentat părinţilor şi copiilor conceptele de date personale, 

confidenţialitate, interacţiuni online pozitive şi gestionarea riscului, de exemplu, contactul cu 
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persoane necunoscute. Confidenţialitatea online este strâns legată de conceptul de conturi şi 

profiluri. Prin intermediul contului se poate accesa un serviciu online. 

În mediul nevirtual, abonamentul de transport, abonamentul la sala de gimnastică sau cel de 

membru al unui club conţin datele dumneavoastră cu caracter personal. Conturile şi serviciile online 

sunt asemănătoare. Nu puteţi deschide niciunul dacă nu furnizaţi nişte date personale care sunt 

utilizate pentru crearea profilului dumneavoastră de utilizator. Important este că puteţi alege ce 

informaţii cu caracter personal doriţi să faceţi publice şi cui anume. 

Protejarea intimităţii nu înseamnă a spune minciuni, ci a deţine controlul asupra 

informaţiilor cu caracter personal pe care doriţi să le faceţi publice. Tinerii sunt entuziasmaţi de 

comunicarea online cu prietenii şi de crearea imaginii lor pe Internet. Totuşi, ei nu realizează 

întotdeauna impactul pe care îl poate avea asupra lor furnizarea de date personale pe Internet.   

Copiii trebuie să înţeleagă că fotografia lor reprezintă un lucru personal şi că imaginile 

digitale sunt extrem de importante. Acestea pot fi cu uşurinţă transmise şi manipulate digital, dar 

sunt foarte greu de şters odată ce au fost trimise prin intermediul unui computer sau al telefonului 

mobil. Ele pot rămâne online pentru totdeauna! Camerele web trebuie utilizate cu atenţie şi nu fără 

supravegherea părinţilor. Instrumentele de chat prin intermediul camerei web, precum şi 

directoarele pot fi riscante. 

Persoanele cunoscute online nu sunt întotdeauna ceea ce pretind a fi. Învăţaţi-i pe copii să-şi 

protejeze intimitatea online aşa cum ar proceda şi în mediul nevirtual. De ce nu ar urma copiii 

aceleaşi reguli pe Internet pe care le-aţi stabilit în viaţa de zi cu zi în ceea ce priveşte 

comportamentul lor faţă de persoanele necunoscute?  

Neticheta se referă la regulile de conduită pe Internet şi la tratarea celorlalţi în acelaşi mod 

în care v-ar plăcea să fiţi trataţi. Copiii s-ar putea să nu realizeze că în mod accidental pot ofensa 

anumite persoane în mediul virtual. Din păcate, unii folosesc Internetul şi/sau telefoanele mobile 

pentru a-i hărţui pe ceilalţi online. Acest lucru se numeşte hărţuire pe Internet şi poate afecta unul 

până la patru copii (pentru mai multe informaţii, consultaţi capitolul corespunzător).  

Hărţuirea pe Internet înseamnă folosirea noilor tehnologii de informare şi comunicare cu 

scopul de a hărţui, de a leza şi intimida un individ sau un grup. Serviciile de e-mail, chat, instant 

messaging, telefoane mobile sau alte mijloace digitale pot fi utilizate în acest sens. În cadrul 

jocurilor din mediul virtual, agresorii online le pot ataca copiilor dumneavoastră avatarurile, astfel 

încercând să le modifice sau să fure proprietăţile virtuale sau să aducă transformări negative 

avatarului astfel încât acesta să nu funcţioneze normal. 

De obicei, copiii se plâng de problemele legate de publicarea datelor personale în spaţii 

publice, de exemplu, postarea unei fotografii personale sau a unor informaţii cu caracter personal pe 

un forum public sau pe un site web. Aşa cum hărţuirea la şcoală sau pe terenul de joacă nu este 

tolerată, la fel şi în cazul celei de pe Internet, părinţii, profesorii şi copiii trebuie să ia atitudine 

pentru a acţiona împotriva acesteia. Spre deosebire de hărţuirea tradiţională, cea de pe Internet poate 

afecta copilul chiar şi atunci când acesta nu se mai află în prezenţa agresorilor. Aceştia pot trimite 

mesaje de ameninţare în conturile e-mail de acasă şi pe telefoanele mobile, la orice oră din zi şi 

noapte.   

REGULI DE AUR:   

 Ajutaţi copiii să înţeleagă ce fel de mesaje şi ce tip de atitudine i-ar putea deranja pe  

ceilalţi şi cum pot evita acest lucru;  

 Asiguraţi-vă că ei ştiu cum să blocheze expeditorii din lista de contacte;  
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 Păstraţi mesajele de hărţuire drept dovezi;  

 Aflaţi metodele împotriva hărţuirii promovate de şcoala în care învaţă copiii  

dumneavoastră. Implicaţi-vă împreună cu alţi părinţi şi profesori pentru a preveni hărţuirea din 

mediul virtual şi cel nevirtual;  

 Ţineţi legătura cu anturajul copiilor dumneavoastră: cu prietenii şi părinţii lor, precum şi  

cu profesorii şi colegii lor;  

 Încurajaţi-vă copiii să discute cu dumneavoastră despre orice experienţă neplăcută din  

mediul virtual sau din cel nevirtual. Asiguraţi-i că indiferent dacă ar greşi, i-aţi ajuta şi aţi găsi 

împreună soluţii!  

 Asiguraţi-vă că înţeleg că nu e vina lor dacă cineva îi hărţuieşte.  

Jocurile online diferă de cele digitale vechi deoarece necesită o conexiune la Internet. 

Copiii pot juca pe CD-uri/DVD-uri, pe site-uri web, pe console de jocuri sau pe telefoanele mobile 

şi alte dispozitive de mici dimensiuni (handheld devices). 

Jocurile sunt importante pentru dezvoltarea copiilor, deoarece prin intermediul unui mediu 

guvernat de reguli de joc, aceştia îşi dezvoltă abilităţile sociale şi gândirea. Dat fiind faptul că o 

mulţime de jocuri digitale sunt atractive şi interactive, acestea sunt utilizate în scop educaţional.     

Cu toate acestea, nu toate jocurile digitale sunt de calitate. Părinții si profesorii sunt cei care 

trebuie să decideţi care jocuri sunt potrivite pentru copii şi, prin stabilirea unor reguli, se poate 

verifica perioada de timp pe care copiii o petrec jucându-se online sa nu este în detrimentul altor 

activităţi.  

Există un sistem pan-european de clasificare în funcţie de vârstă, PEGI online, pentru 

jocurile interactive, în care acestea sunt clasificate după vârstă şi conţinut. Acesta este susţinut de 

câţiva producători, inclusiv PlayStation, Xbox şi Nintendo, precum şi de editori şi dezvoltatori de 

jocuri interactive din întreaga Europă. Căutaţi aceste informaţii pe spatele oricărei cutii de joc, dar 

nu uitaţi că nu toţi copiii în vârstă de 12 ani sunt la fel. 

Tinerii privesc Internetul ca pe o comoară cu filme, muzică şi jocuri care pot fi descărcate, 

vizionate, ascultate şi jucate. Adesea, aceştia descarcă şi încarcă materiale folosind reţelele de 

calculatoare fără să ţină cont că lucrările originale ale artiştilor sau ale altor autori sunt protejate 

de drepturile de autor. Sunt incluse aici filmele, cântecele, cărţile, programele de calculator şi 

fotografiile. 

Este ilegal? 

Punerea de fişiere la dispoziţia altora şi schimbul nu sunt ilegale în cazul în care conţinutul 

acestora a fost creat de voi înşivă. În general, încărcarea sau descărcarea de muzică şi filme fără 

permisiunea deţinătorului de drepturi este ilegală peste tot în lume (deşi fiecare ţară are propria lege 

în ce priveşte drepturile de autor). Ca regulă practică, consideraţi ilegală punerea de fişiere cu 

muzică şi filme la dispoziţia altora şi fiţi atenţi cu aplicaţiile de la egal la egal (peer to peer).   

Este riscant? 

Schimbul de fişiere vă pune computerul în pericol datorită deschiderii porturilor. Prin 

intermediul acestora pot pătrunde în computer programe dăunătoare, care vor conduce la 

disfuncţionalităţi ale acestuia. De asemenea, este posibil ca alte persoane să poată să vă acceseze 

informaţiile cu caracter personal sau să vă folosească computerul pentru a trimite spam sau 

conţinut ilegal. 
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REGULI DE AUR 

Când copiii se joacă online cu mulţi utilizatori: 

 Alegeţi site-uri cu reguli stricte şi moderatori în direct; 

 Avertizaţi-vă copiii să nu dezvăluie date cu caracter personal altor jucători; 

 Avertizaţi-vă copiii să nu se întâlnească cu alţi jucători în mediul nevirtual dacă nu sunt  

 însoţiţi de dumneavoastră; 

 Încurajaţi-vă copiii să vă informeze despre cazurile de hărţuire, ameninţare sau limbaj 

nepotrivit, afişarea de conţinut dăunător sau invitaţii de întâlnire în mediul nevirtual; 

 Retrageţi copilul din joc sau schimbaţi-i ID-ul dacă constataţi că jocul se desfăşoară într-un 

mod care vă deranjează.  

Deşi Internetul a devenit una dintre cele mai importante resurse de informaţii, utilizarea 

necontrolată, patologică a Internetului – adică, dependenţa de Internet - poate avea un impact 

negativ asupra performantelor şcolare, a relaţiilor de familie şi asupra stării emoţionale a 

adolescenţilor, fiind un comportament cu semne şi simptome similare cu cele ale oricărei alte 

dependenţe.  

Dependenţa de Internet este definită ca o pierdere compulsivă a controlului impulsurilor 

legate de utilizarea Internetului (jocuri online, reţele sociale, sesiuni-maraton de navigare pe 

Internet) care implică în principal dependenţa psihologică de Internet iar simptomele sunt 

comparabile cu ale altor comportamente adictive, cel mai apropiat fiind jocul de noroc patologic.  

Aproape fiecare studiu efectuat pe această temă a identificat nu numai o corelaţie directă 

între vârsta şi dependenţa de Internet, ci şi, de asemenea, o corelaţie între vârsta şi neglijarea 

responsabilităţilor legate de muncă sau şcoală. Prin urmare, adolescenţii şi adulţii tineri sunt mai 

susceptibili de a fi dependenţi de Internet decât orice altă grupă de vârstă, şi în rândul tuturor 

persoanelor care suferă de această dependenţă, adolescenţii şi adulţii tineri sunt mai susceptibili de 

a-şi neglija obligaţiile de muncă şi şcoala decât adulţii mai mari cu acelaşi tip de comportament 

dependent.  

Abuzul de internet este atât de frecvent încât DSM ("Manualul de diagnostic şi statistică a 

tulburarilor mentale"), care este publicat de Asociaţia Americană de Psihiatrie, are în vedere, în 

prezent, adăugarea unui asemenea diagnostic în urmatoarea sa ediţie propusă pentru publicare, 

alături de alte probleme de sănătate mintală, cum ar fi tulburarea bipolară, schizofrenie şi tulburarile 

de personalitate.  

Mai jos vom menţiona sfaturile Helpline către utilizatori în ceea ce priveşte comunicarea 

online.   

• În principiu, poţi să vorbeşti cu oricine. Dacă realizezi, în schimb, că o persoană este 

neplacută şi îţi adresează întrebări personale sau intime sau acesta te hărţuieşte sau ameninţă verbal, 

încheie conversaţia cu acea persoană.  

• Asigura-te că te aflii pe un chat serios. Asta înseamnă că ai oportunitatea de a contacta un 

administrator şi de a raporta persoanele care îţi vorbesc nepotrivit.  

• Unii interlocutori pot părea foarte drăguţi la început, ca mai apoi să devină enervanţi, 

intruzivi sau răutacioşi. De aceea, este mai bine să îţi păstrezi anonimitatea şi să nu dai date despre 

tine.  

• Nu da nimănui numărul tău de telefon, adresa sau numele tău complet. Nu trimite altora 

poze cu tine, nu ştii cum vor fi ele folosite.  
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• Nu vorbi despre situaţia financiara a părinţilor şi nu da date în general despre ei (locul de 

muncă, maşina pe care o conduc etc). Nu da nimănui parolele tale.  

• Nu descrie nimănui programul tău zilnic sau al familiei 

tale. De asemenea atunci când pleci în vacanţă e bine să fi atent 

unde şi dacă vrei să postezi această informaţie online.  

 În România, 32% dintre copii au comunicat cu străini, 

persoane pe care nu le cunoşteau faţă în faţă iar 13% dintre copii 

s-au întâlnit în viaţa reală cu persoane pe care le cunoscuseră 

iniţial online arată studiul EU Kids Online II.   

Navigaţi în siguranţă!  
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rosc@salvaticopii.ro,  www.salvaticopiii.ro  

Hotline: Focus – Centrul Român pentru Copii dispăruţi şi Exploataţi Sexual Tel: +4021 310 3113, 

Fax. +4021 31 27  116  focus@copiidisparuti.ro , 

 www.copiidisparuti.ro Awareness: Positive Media  Tel: +4075 384 77 96, office@positivemedia.ro 

, www.positivemedia.ro  

 

 

 

 ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE – FACTOR IMPORTANT ÎN  

DEZVOLTAREA ELEVILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE 

SPECIALE 

Prof. Lazăr Lavinia 

Școala Gimnazială nr. 4 Bistrița  

 

Activitățile extracurriculare vizează de regulă acele activități cu rol complementar orelor 

clasice de predare – învățare. Pot fi excursii, vizite la muzee, cinematografe, teatre, operă, balet, pot 

fi vizite la instituții publice sau alte obiective de interes comunitar, pot fi vizite la alte școli, 

activități artistice, de hobby, cluburi tematice, activități sportive, sau legate de un ziar, post de radio 

al școlii, activități de protejare a mediului. 

Participarea la activităţi extracurriculare îi ajută pe elevi să se înţeleagă pe ei înşişi prin 

observarea şi interpretarea propriului comportament din timpul participării la aceste activităţi. În 

plus, cercetările indică rolul important al activităţilor extracurriculare în dezvoltarea capitalului 

social în rândul celor care iau parte la ele. 

http://www.sigur.info/
http://www.helpline.sigur.info/
http://www.sigur.info/programe-de-filtrare-si-control-parental.html
http://www.safernet.ro/
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Participarea la activităţi extracurriculare structurate organizate de şcoli, spre deosebire de 

participarea la activităţi nestructurate (uneori incluzându-le şi pe cele organizate în şcoli) se 

asociază cu rezultate pozitive în ceea ce priveşte dezvoltarea elevilor : 

- performanţă şi rezultate şcolare mai bune;  

- coeficienţi de abandon şcolar mai scăzuţi;  

- o stare psihologică mai bună, incluzând un nivel de stimă de sine mai bună, mai puţine griji privind 

viitorul şi sentiment redus de izolare socială;  

- un grad mai scăzut de abuz de alcool şi droguri în rândul adolescenților ; 

- un grad mai scăzut de activitate sexuală în rândul fetelor adolescente ;  

- un nivel scăzut de comportamente delincvente, incluzând arestări şi comportamente antisociale. 

Vizitele programate la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case memoriale, toate 

acestea constituie un mijloc de a prețui valorile culturale, folclorice și istorice ale tării.  

Vizionarea de filme, spectacole de teatru precum și a emisiunilor tv specifice vârstei lor, 

poate constitui de asemenea o sursă de informații, dar în același timp și un punct de plecare în 

organizarea unor acțiuni interesante, copilul face astfel cunoștință cu lumea artei. 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru pentru  copii, distractive sau sportive, stimulează 

și orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură.  

Excursiile și taberele școlare contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor în ceea ce 

privește frumusețea tării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. 

Prin efectuarea excursiilor, copiii pot cunoaște realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au 

trăit și au creat opere de artă. 

Aceste activități extrașcolare au un rol deosebit de important și pentru copiii cu cerințe 

educaționale speciale.  

Un copil cu deficit de atenție, hiperactiv, face eforturi susținute pentru a se concentra la 

orele de curs, a rămâne organizat și a interacționa cu cei din jur în mod cooperant. Tocmai din acest 

motiv, elevii care suferă de ADHD au nevoie de un program extrașcolar relaxant, în care să 

desfășoare activități pe placul lor, din care să obțină satisfacții (deci pe care le pot face bine). 

Pentru copiii diagnosticati cu ADHD, o banală plimbare prin parc, de 20 de minute, ajută la 

îmbunătățirea atenției și reducerea simptomelor tulburării. Cele mai bune activități sunt cele de care 

elevul se arată interesat, implică participarea doar a unui adult și a cel mult cinci copii, asigură 

supravegherea atentă a micuțului și se desfășoară în aer liber sau solicită copilul din punct de vedere 

fizic. 

Fiecare copil cu ADHD este unic, așadar nu toate activitățile care funcționează în cazul 

anumitor copii cu aceeași tulburare oferă rezultate pozitive. Părinții și cadrele didactice trebuie să 

fie flexibili și să permită copilului să exploreze, înainte să îl îndrume către o anumită variantă. 

Copiii cu ADHD au nevoie de un program zilnic predictibil, de  activități extrașcolare pe care 

copilul să le poată prioritiza pe langă sarcinile obișnuite de fiecare zi. Dacă un copil face față cu 

greu orelor de școală și temelor, este de preferat ca activitatea extrașcolară să fie programată în 

weekend sau în zilele săptămânii cu orar școlar mai scurt, pentru a nu fi tentat să renunțe la 

respectarea unui program organizat. 

În activitățile extrașcolare se urmărește : 

Limitarea surselor de distragere a atenției. Cele mai bune activități extrașcolare pentru 

copiii cu ADHD sunt cele în care copilului nu îi este distrasă atenția cu ușurință de alți stimuli din 

jur. De pildă, activitățile de grup este bine să se desfășoare într-un cerc cât mai restrâns. 
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Atingerea obiectivelor cu pași mărunți. Echilibrarea programului școlar cu activitățile 

extracurriculare poate fi o provocare majoră pentru copiii cu ADHD, de aceea este de preferat 

strategia pașilor mărunți. Abia când copilul reușește să facă față unui curs de trompetă pe saptămână 

fără să întâmpine dificultăți în îndeplinirea sarcinilor școlare, frecvența cursurilor extrașcolare poate 

crește sau pot fi adăugate altele noi, treptat, fără suprasolicitarea celui mic. 

Întărirea stimei de sine. Activitățile extrașcolare potrivite pentru copiii cu ADHD sunt cele 

care ajută la întărirea stimei de sine a copilului. Acestea trebuie să solicite aptitudinile celui mic, fie 

că este vorba despre performanțe fizice, manifestări artistice sau îndemanare. În acest fel, copilul 

învață să se concentreze pe lucrurile la care se pricepe, nu pe cele la care obține rezultate 

dezamăgitoare. 

Din gama diversă de posibile activități extracurriculare, cele mai bune pentru elevii care suferă de 

ADHD sunt următoarele : 

Artele marțiale. Acestea antrenează autocontrolul, sunt foarte bine structurate și implică 

efort fizic, deci consumă energia în mod constructiv. Toate aceste atribute vin în beneficiul copiilor 

cu ADHD. 

Explorarea mediului înconjurator. Această activitate este distractivă și educativă, fiind 

potrivită pentru copiii cu ADHD care manifestă un interes deosebit pentru natură. Este de preferat 

ca explorarea să se desfăsoare în grupuri mici. 

Cursurile de artă și muzică. Aceste activități creative sunt potrivite pentru copiii cu 

ADHD care au interese specifice în acest sens, nu și pentru cei care se luptă zilnic să își mențină 

concentrarea la ore. Cursurile de artă sunt o opțiune care funcționează în mai multe cazuri decât 

muzica, întrucât cea din urmă implică eforturi repetitive, rareori agreate de elevii cu această 

tulburare. 

Sporturile de echipă. Orice sport care implică un efort fizic susținut poate fi benefic pentru 

un copil cu ADHD (fotbal, baschet, handbal, volei etc.). Sporturile de echipă oferă posibilitatea 

deprinderii unor aptitudini sociale importante și observării altor copii cum cooperează și respectă 

reguli. 

Înotul. Când un copil cu ADHD nu este interesat de un sport de echipă, cea mai bună 

alternativă este înotul, deoarece solicită atât efortul fizic, cât și concentrarea. 

Cursurile de actorie. Posibilitatea de a interpreta mai multe personaje și scenete reprezintă, 

pentru un copil creativ cu ADHD, o formă importantă de relaxare și distracție. 

Activitățile mecanice. Copiii cu ADHD sunt atrași deseori de rezolvarea problemelor și a 

puzzle-urilor, constuirea de machete sau obiecte din lemn. Ducerea la bun sfârșit a unui astfel de 

proiect și satisfacția obținerii unui rezultat palpabil sunt două componente importante în dezvoltarea 

sănătoasă a unui copil cu deficit de atenție. 

Specialiștii avertizează părinții și asupra activităților extrașcolare nerecomandate copiilor cu 

ADHD: 

Vizionarea programelor TV. Această activitate este una pasivă, izolată, care poate agrava 

simptomele ADHD-ului. Academia Americană de Pediatrie recomandă nu mai mult de două ore 

zilnice de vizionare a emisiunilor TV. 

Jocurile video. Cercetările de specialitate au descoperit că jocurile video agravează 

probleme de atenție ale copiilor de toate vârstele, mai ales ale copiilor diagnosticați cu ADHD. 

Activitățile care implică așteptarea. Orice joc sau activitate ce implică perioade lungi de 

lipsă de activitate sau parcurgerea unei liste lungi de pași poate constitui o provocare prea mare 

http://www.sfatulmedicului.ro/Psihologie-si-psihoterapie/imaginea-de-sine-stima-de-sine-si-increderea-in-sine_34
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pentru un copil cu deficit de atenție. Așteptarea la coadă în parcurile de distracții sau jocurile de 

societate complexe nu aduc beneficii copiilor care suferă de ADHD. 

Rolul terapeutic al activităţilor extracurriculare constă în faptul că prin ele se poate realiza 

mai uşor socializarea copiilor cu CES. În funcţie de specificul lor, aceste activităţi dezvoltă la elevi 

priceperi, deprinderi şi abilităţi cognitive şi comportamentale, mult mai solide, pentru că, 

desfăşurându-se în afara cadrului tradiţional al sălii de clasă, ele permit contactul direct cu realitatea 

socială.  

Deci, formarea personalităţii deficientului mintal se face în cadrul obiectivelor educative 

generale, comune tuturor elevilor, numai că mijloacele de realizare sunt diferite. 
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 ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

  ÎN EDUCAȚIA COPIILOR 

Adrian Măntescu 

Școala Gimnazială Dragomirești 

 

În cadrul acțiunilor extracurriculare, copiii își pot dezvolta afecțiunea față de natură, față de 

om și realizările sale. Aceștia sunt foarte deschiși la tot ce li se arată sau li se spune în legătură cu 

mediul, astfel încât sunt dispuși să acționeze în acest sens. Datorită plimbărilor, excursiilor în 

natură, copiii pot reda cu mai multă sensibilitate și creativitate, imaginea realității, în cadrul 

activităților de educație plastică și abilități practice, iar materialele pe care le strâng, sunt utilizate în 

activitățile practice, în jocurile de creație. Vizitele la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, 

case memoriale reprezintă un mijloc de a intuit și prețui valorile culturale, folclorice și istorice ale 

țării. Vizionarea unor filme, spectacole de teatru, precum și a emisiunilor tv specifice vârstei lor, 

constituie o sursă de informații, dar în același timp și un punct de plecare în organizarea unor 

acțiuni interesante. 

Activităţile extracurriculare propun posibilități pentru dezvoltarea unor competenţe, 

raportate la anumite obiective ce îl provoacă și îl inspiră pe copil, atât pentru succesul lui 

educaţional, cât şi pentru cel din viaţa cotidiană. Acestea au o importantă valoare atât pentru 

dezvoltarea socială a copilului, cât şi pentru cea personală, prin demersuri particulare și specifice. 

Cu toate că activităţile formale vizează anumite scopuri precizate anterior, totuşi acestea nu 

utilizează la maximum valorizarea unor competenţe precum: dezvoltarea unor abilităţi 

interpersonale, activitatea în grup, organizarea şi desfășurarea unor proiecte individuale sau în grup, 

deprinderi de învăţare a modului cum să înveţi etc.  

La nivelul școlii, organizarea unei activităţi extracurriculare necesită mai multe tipuri de 

activităţi: 

1. Organizarea activităţii extracurriculare prin: 

 precizarea programului şi regulilor de desfăşurare, distribuirea responsabilităţilor cadrelor  
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didactice sau a altor instituții implicate, precum şi a elevilor; 

 stabilirea unor comisii cu caracter temporar sau permanent pentru rezolvarea problemelor diferite 

ce pot surveni în desfăşurarea optimă a acestor activităţi; 

 dimensionarea spaţială și temporală a activităţilor extracurriculare, prin realizarea orarului şi a 

graficului de utilizare a laboratoarelor, a sălilor specializate, a cabinetelor, a terenurlor și a sălilor de 

sport, organizarea sistemului informatic şi a subsistemului informatic al acestuia etc.; 

 stabilirea şi utilizarea resurselor financiare și materiale; 

 avizarea activităţii extracurriculare de către IŞJ sau alte instituții, dacă este cazul. 

2. Realizarea desfășurării propriu-zise prin acţiuni specifice la nivelul școlii (planificarea 

strategică) şi la nivelul comisiilor (comisii metodice, catedre, administraţie etc.) şi al personalului 

(planificarea operaţională), în conformitate cu documentele de proiectare curriculară elaborate; 

3. Îndrumarea şi verificarea acţiunilor de implementare a curriculumului (precizarea modalităţilor 

de comunicare operativă între toţi factorii implicaţi în organizarea activităţilor extracurriculare, 

desfăşurarea unor şedinţe de analiză şi de luare a unor decizii operative etc.). 

Din punct de vedere individual, al cadrului didactic, dsfășurarea activităţilor extracurriculare 

reprezintă corelarea proceselor de planificare, organizare şi evaluare a activităţilor extracurriculare, 

realizate de către acesta în practică, intermediat fiind de conţinuturile curriculare corespunzătoare şi 

urmărind să atingă de către elev a finalităţilor (prestabilite în acțiunea de proiectare curriculară). 

Pe de o parte, nici nu se poate analiza succesul desfășurării la acest aspect, ci trebuie avut în 

vedere, mai ales, acţiunea de colaborare a celor doi factori (profesorul şi elevul), rolul profesorului 

fiind esențial în asigurarea funcționării optime a acestor activităţi. Un professor inflexibil, care nu 

organizează şi nu dezvoltă activităţi pentru elevi, ci pentru sine, nu semnifică decât o barieră în 

desfășurarea activităţilor extracurriculare atractive. 

Pe de altă parte, desfășurarea activităţilor extracurriculare solicită individualizarea 

activităţilor propuse la specificul și tipul activităţii vizate şi a colectivului de elevi care reprezintă 

grupul-țintă.  

În concluzie, asigurarea calităţii şi eficienţei activităţilor extracurriculare se fundamentează 

pe respectarea principiilor de elaborare şi desfășurare curriculară a acestora ce se întâlnesc în tezele 

lui Santini: 

 Focalizarea pe ce se învaţă: Proiectarea, desfășurarea şi evaluarea activităţilor extracurriculare 

se concentrează pe obiective, dar delimitele de cel care învaţă. 

 Schematizare nepermisă: Proiectarea activităţii extracurriculare nu este mecanică sau productivă, 

ci centrată pe dezvoltarea elevului. 

 Rezolvarea globală: Proiectul activităţilor extracurriculare ţine cont de toate preocupările, iar 

proiectul vizează toate solicitările participanţilor.  

 Claritate integrală: Procesul de proiectare este unul deschis, cunoscut tuturor celor implicaţi. 

 Informare totală: În proiectarea activităţilor extracurriculare este esențială valorificarea tuturor 

resurselor de informare (documente sau persoane resursă). 

 Competenţe precise: Fiecare membru al grupei trebuie să dovedească principalele competenţele 

precis definite. 

 Parte din întreg: Proiectarea este doar una dintre fazele activităţilor extracurriculare, care nu se 

limitează doar la acest aspect. 

  Fidelitate şi eficacitate: În organizarea şi desfășurarea activităţilor extracurriculare sunt 

dezbătute toate informaţiile. 
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 Motivație deplină: Obiectivele unei proiectări a activităţii extracurriculare pot fi acceptate numai 

dacă sunt complet argumentate. 

 Valoficare preliminară: Proiectarea este integrală dacă obiectivele sunt evaluate valoric în timp. 

 Verificare: Eficiența unui proiect a activităţilor extracurriculare trebuie văzută sistematic înainte 

şi după aplicare, chiar dacă nu există disfuncţionalități. 

 Proiectarea activităţilor extracurriculare este o activitate amplă cu mulţi factori.  

 Cooperare integrală: În proiectarea activităţilor extracurriculare este necondiționată de 

colaborarea profesor-elev-factor de decizie-alţi membrii implicaţi. 

 Proiectare completă: Proiectarea activităţilor extracurriculare este planificată integral detaliat, nu 

este parțială. 

Evaluarea activităţilor extracurriculare se recunoaște după aspectele specifice ale evaluării 

formative şi, mai mult, a celei formatoare. D. Potolea şi M. Manolescu (2005) apreciază că 

principalele caracteristici ale evaluării formative sunt următoarele: 

 evaluarea devine un element obișnuit al activităţii educaţionale; 

 intervine în timpul fiecărei sarcini de învăţare; 

 înștiințează elevul şi profesorul despre nivelul de formare și dezvoltare a obiectivelor; 

 oferă prilej profesorului şi elevului să aprecieze dacă elevul și-a însușit achiziţiile solicitate 

pentru a rezolva viitoarele sarcini de învăţare; 

 permite adecvarea activităţilor de învăţare la interesele elevilor; 

 are ca finalitate facilitarea învingerii obstacolelor în învăţare ale elevilor; 

 este o evaluare internă sumativă, analitică şi centrată mai mult pe cel ce învaţă decât pe 

produsul final; 

 tipul acesta de evaluare devine util atât pentru elev, cât şi pentru profesor. 

În această direcție, intervenția formativă de evaluare a elevului din punctual de vedere al 

activităţilor extracurriculare nu apreciază insuccesele elevului ca nereușite sau exprimări ale 

interesului sau indiferenței acestuia, ci momente dificile produse în activitatea elevului. Cu scopul 

de a aplica acțiunile de evaluare sumativă cu succes la nivelul acestor activităţi, profesorul trebuie: 

 să realizeze chiar el activităţi de evaluare sumativă, prin monitorizare, feedback permanent şi 

concentrare pe consolidarea succesului activităţii elevului; 

 să îl convingă pe elev să conștietizeze valoarea autoevaluării, prin asigurarea implicării în 

evaluarea rezultatelor personale sau a reușitelor; 

 să influențeze înțelegerea de către elev a posibililor erori care au apărut în activitatea propusă şi 

găsirea unor soluții pentru reolvarea acestora. 

Evaluarea activităţilor extracurriculare poate fi astfel asemănată cu afirmaţia lui Geneviéve 

Meyer (2000): „evaluarea formativă nu-l judecă şi nu-l clasează pe elev”. Se poate spune aceasta, 

deoarece, deoarece în activităţile extracurriculare nu se folosesc note, ci doar o diplomă sau premiu 

pentru recunoașterea eforturilor depuse de către elevi, aprecierea fiind acțiunea principală în 

evaluarea specifică acestora. 

În activităţile extracurriculare, evaluarea continuă se poate transforma în orice moment în 

evaluare formatoare. Această latură se demonstrează atunci când în care elevul devine din evaluat, 

evaluator al performanţelor sale, în vederea autoreglării acțiunii de învăţare specifice activităţilor 

extracurriculare la care participă. Autoevaluarea se transformă în bază pentru autoformarea în 

domeniul vizat la care se referă activitatea extracurriculară. Ideea centrală a evaluării formatoare 

„porneşte de la înţelegerea importanţei reprezentării de către elev (cel care învaţă) a scopurilor de 
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atins, de la convingerea că elevul însuşi (şi numai el) este capabil să-şi regleze activitatea de 

învăţare, că numai el este în stare să regleze/anteregleze/corijeze acest proces”. 

Rolul evaluării în activităţile extracurriculare este acela de a-l convinge pe elev să realizeze 

autoevaluarea şi să gestioneze activităţile de formare. De altfel, profesorul şi elevii pot evalua 

calitatea activităţii extracurriculare, raportându-se la obiectivele vizate de aceasta, atât la cele 

generale (pe termen lung), cât şi la cele specifice (pe termen scurt). În cele mai multe activităţi 

extracurriculare, rezultatele realizate sunt în concordanță cu scopurile specifice nivelului 

educațional, specializării, profilului de învăţământ. De astfel, se evidențiază cerința de a utliza 

aceste rezultate în competenţe precum: comunicarea, activitatea în grup, concepția pozitivă faţă de 

aspectele domeniului vizat şi îmbogățirea cunoştinţelor ştiinţifice în domeniu, prin valorificarea 

caracterului practic al acestor activităţi. 
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Ideea educaţiei integrate a apărut ca o reacţie firească a societăţii la obligaţia acesteia de a 

asigura cadrul necesar şi condiţiile impuse de specificul educaţiei persoanelor cu cerinţe educative 

speciale. Ea are la bază prevederile incluse în Declaraţia drepturilor persoanelor cu diferite tipuri 

de handicap, în care se menţionează că persoanele cu handicap / deficienţe au acelaşi drepturi 

fundamentale ca şi ceilalţi cetăţeni de aceeaşi vârstă, fără discriminare pe motive de sex, religie, 

limbă vorbită, origine naţională sau socială, stare financiară etc. Aceste drepturi cuprind şi dreptul 

la şcolarizare, pregătire şi educare profesională, la servicii de consiliere, la recuperare medicală şi 

socială etc., servicii care să le permită dezvoltarea capacităţilor de care aceştia dispun şi să le 

faciliteze procesul de integrare socială.  

A fost adoptată o declaraţie conform căreia persoanele cu cerinţe speciale trebuie să aibă 

acces în şcolile obişnuite, iar aceste şcoli trebuie să-şi adapteze procesul didactic conform unei 

pedagogii centrate  asupra copilului, capabilă de a veni în întâmpinarea nevoilor de cunoaştere ale 

fiecărui copil în parte. La noi în ţară baza juridică a acestui proces apare în 1995 în legea 

învăţământului când sunt introduse alături de unităţile speciale şcolare, două modalităţi noi de 

şcolarizare a copiilor cu cerinţe educative speciale: clasele speciale din unităţi şcolare obişnuite şi 

integrarea directă, individuală în unităti obişnuite de învăţământ.  

Considerând şcoala ca principala instanţă de socializare a copilului (familia fiind considerată 

prin instanţă de socializare), integrarea şcolară reprezintă o particularizare a procesului de integrare  
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socială a acestei categorii de copii, proces care are o importanţă fundamentală în facilitarea 

integrării ulterioare în viaţa comunitară prin formarea unor conduite şi atitudini, a unor aptitudini şi 

capacităţi favorabile acestui proces. În plus, integrarea şcolară a copiilor cu cerinţe speciale permite, 

sub îndrumarea atentă a cadrelor didactice, perceperea şi înţelegerea corectă de către elevii normali 

a problematicii şi potenţialului de relaţionare şi participare la viaţa comunitară a semenilor lor.  

 Sintetizând, integrarea şcolară înseamnă: a educa copiii cu cerinţe în şcoli obişnuite, alături 

de copii normali; a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educaţională, consiliere 

şcolară, asistenţă medicală şi socială) în şcoala respectivă; a acorda sprijin personalului didactic şi 

managerilor şcolii în procesul de proiectare şi aplicare a programelor de integrare; a permite accesul 

efectiv al copiilor cu cerinţe speciale la programul şi resursele şcolii obişnuite (bibliotecă, terenuri 

de sport ); a încuraja relaţiile de prietenie şi comunicare între toţi copiii din clasă / şcoală; a educa şi 

ajuta toţi copiii pentru înţelegerea şi acceptarea diferenţelor dintre ei; a ţine cont de problemele şi 

opiniile părinţilor, încurajându-i să se implice în viaţa şcolii; a asigura programe de sprijin 

individualizate pentru copiii cu cerinţe speciale; a accepta schimbări radicale în organizarea şi 

dezvoltarea activităţilor instructiv – educative din şcoală.  

Noţiunea de integrare şcolară aduce după sine termenul de şcoală incluzivă, instituţie şcolară 

din învăţământul public de masă unde au acces toţi copiii unei comunităţi, indiferent de mediul de 

provenienţă, în care sunt integraţi într-o formă sau alta şi copii cu cerinţe speciale în educaţie, unde 

programul activităţilor didactice are la bază un curriculum specific (individulizat şi adaptat) şi unde 

participarea personalului didactic la activităţile educative din clasă se bazează pe un parteneriat 

activ între profesori, profesori de sprijin / suport, specialişti în educaţie specială şi părinţi.  

Pornind de la această realitate, în literatura de specialitate se vorbeşte şi despre clase 

incluzive în care pot fi integraţi un număr limitat de copii cu cerinţe educative speciale. Dificultăţile 

de învăţare sunt un termen generic ce se referă la un grup eterogen de tulburări ce se exprimă prin 

dificultăţi semnificative în achiziţionarea şi utilizarea receptării şi înţelegerii limbajului, a vorbirii, 

scrierii, citirii  raţionamentului şi abilităţilor matematice, ca şi a unor abilităţi sociale. Faptul că 

dificultăţile de învăţare nu sunt rezultatul unor întârzieri mentale, deficienţe senzoriale sau a unor 

factori culturali constituie un motiv destul de întemeiat pentru a încerca integrarea sau reintegrarea 

acestor copii în învăţământul de masă.  

Izolarea lor în şcolile speciale nu ar face decât să întârzie sau să anuleze orice şansă a 

acestora de a se reabilita sau de a se integra în societate. Dificultăţile de învăţare, în cele mai multe 

cazuri, pot fi prevenite sau măcar corectate prin descoperirea lor timpurie. De aceea este necesar ca 

atunci când ne confruntăm cu un asemenea caz, să-l analizăm, încercând să aflăm cauzele ce au dus 

la micşorarea sau dispariţia performanţelor şcolare.  

Oricare ar fi cauzele dificultăţilor de învăţare  şi oricare ar fi şansele lor de recuperare este 

de datoria cadrului didactic de a-i oferi suport moral şi material, de a-l înţelege şi îndruma, de a-l 

ajuta să-şi depăşească problema sau să se obişnuiască cu ea, găsind metode pentru a-i permite 

acestuia să beneficieze de informaţiile accesibile celorlalţi indivizi de vârsta lui. Integrarea copilului 

cu dificultăţi de învăţare în învăţământul de masă este benefică în primul rând acestuia deoarece 

aflându-se printre copii normali, îşi canalizează toată energia pentru a se ridica la nivelul celorlalţi 

(lucru posibil dacă ţinem cont că de cele mai multe ori are aceaşi capacitate intelectuală), dar pentru 

acest lucru are nevoie de sprijinul colectivului şi al profesorului. 

Pentru a lucra cu clase „incluzive”, făcând educaţie de tip integrat, este necesară prezenţa şi 

implicarea personalului didactic de sprijin, mai ales în cazul în care cadrul didactic nu are în urmă o  
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experienţă în muncă cu astfel de copii. O altă condiţie ar fi lucrul cu un număr relativ mic de 

copii. În calitate de cadru didactic sunt interesată să ajut elevii să devină atrași de învăţare, să găsesc 

soluţii eficiente pentru elevii care ,,creează probleme”. Am lucrat cu un elev care, la început, am 

observat că are două mari probleme, nerespectarea colegilor şi profesorilor. Apoi am observat la el 

un grad scăzut de implicare în activităţile şcolare (capacitate scăzută de efort), nu respectă regulile 

clasei sau şcolii, manifestă un grad foarte ridicat de indiferenţă faţă de activităţile didactice 

(plictisit), este slab motivat de şcoală, agitat, renunţă uşor la sarcinile în care se implică. Elevul a 

devenit în sala de clasă un ,,copil problemă” prin continua sa mişcare, dificultatea de a sta la locul 

său şi de a păstra liniştea, impulsivitate şi agitaţie. Sindromul ADHD impune informarea şi 

formarea părinţilor şi a cadrelor didactice pentru a le oferi soluţiile la problemele specifice ridicate 

de simptomele ADHD, fiind vizate în special metodele didactice, managementul comportamentului 

şi strategiile specifice de educaţie, precum şi elemente care pot duce la dezvoltarea necesarei 

colaborări între şcoală, familie, comunitate şi în cazul în care se impune – comunitate medicală. 

Alături de strategiile de intervenţie în plan comportamental se impune adoptarea unei serii coerente 

de metode educaţionale adaptate ADHD. Totodată, este recomandat ca acest set de intervenţii şi 

abordări diferenţiate să fie dublate de consiliere familială şi individuală. Împreună cu părinţii am 

apelat la evaluările şi recomandările de tratament oferite de psihiatru. Un prim pas necesar pentru a-

l ajuta pe elev a fost să îl conving să accepte un sprijin constant atât din partea mea cât şi a celor 

specializaţi (psiholog, terapeut) şi să îşi accepte condiţia deosebită pe care o are faţă de ceilalţi.  

Ca principii şi soluţii de acţiune pentru cadru didactic şi pentru părinţi se recomandă: 

managementul timpului alocat copilului; vizibilizarea importanţei pe care o au învăţarea, 

autocontrolul şi auto-organizarea; stabilirea unui program clar de activitate; utilizarea unui sistem 

de recompense simbolice şi sancţiuni pentru comportamentele dezirabile sau indezirabile; utilizarea 

unor formule clare de adresare, fiind obligatoriu ca părintele/cadrul didactic să se asigure că atenţia 

copilului este atrasă înainte de a i se transmite elemente importante privind sarcinile de lucru. 

În concluzie, integrarea copiilor cu dificultăţi de învăţare în învăţământul de masă reprezintă 

un avantaj pentru aceştia şi un pas înainte pentru învăţământul românesc, cu condiţia ca această 

integrare să se facă aşa cum trebuie, respectând toate condiţiile necesare pentru a obţine rezultatele 

scontate. Aceste condiţii sunt: o bună pregătire a cadrului didactic, deschiderea acestuia spre 

noutate, existenţa materialelor didactice necesare, existenţa personalului auxiliar, înţelegere din 

partea celorlalţi copii şi a părinţilor acestora.   
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 THE ROLE OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN IMPROVING 
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The way children with ADHD spend their free time can be an important part of the 

treatment of this behavioral disorder, characterized by the impossibility of focusing on a particular 

subject or actions. If properly chosen, out-of-school activities can improve the attention of a child 

with ADHD and can reduce a large part of the symptoms specific to this disorder. 

A hyperactive attention free child makes sustained efforts to concentrate on classroom 

lessons, stay organized and interact with others around the world in a cooperative manner. For this 

reason, students who suffer from ADHD need a relaxing out-of-school program to do activities they 

enjoy. 

Before a parent enrolls his child with ADHD in martial arts or singing lessons, it is 

advisable to take into account the following recommendations made by experts on the correct 

choice of out-of-school activities for attention-deficit students: 

- Flexibility. Every child with ADHD is unique, so not all activities that work with certain children 

with the same disorder provide positive results. Parents need to be flexible and allow the child to 

explore, before moving it towards a particular variant. 

- Routine. Children with ADHD need a predictable daily schedule, so parents need to look for out-

of-school activities that the child can prioritize in addition to everyday tasks. If a child is hard at 

school and homework, it is preferable that out-of-school activity be scheduled on weekends or on 

weekdays with shorter school hours so as not to be tempted to give up an organized program. 

- Limiting the sources of distraction. The best out-of-school activities for children with ADHD are 

those in which the child is not easily distracted by other stimuli around. For example, group 

activities are good to unfold in a narrower circle. 

- Achieving goals with small steps. Balancing the school program with extracurricular activities can 

be a major challenge for children with ADHD, so it is preferable to step-up strategies. Only when 

the child manages to cope with a trumpet course a week without encountering any difficulties in 

completing school tasks, the frequency of extracurricular classes may increase or new ones can be 

added gradually, without overloading the little one. 

- Strengthening self-esteem. Extracurricular activities suitable for children with ADHD are also 

helping to strengthen the child's self-esteem. These must require the skills of the younger person, be 

it physical performances, artistic manifestations or skill. In this way, the child learns to focus on the 

things they are good at, not the ones that get disappointing results. 

For children diagnosed with ADHD, a common walk in the park after hours of 20 minutes 

helps to improve attention and reduce the symptoms of the disorder, according to recent studies. 

The best activities are those that the child looks interested in, involving the participation of no more 

than one adult and five other children, ensuring careful supervision of the child and taking place 

outdoors or soliciting the child physically. 

From the range of possible extracurricular activities, the best for students suffering from 

ADHD are the following: 

- Martial arts. They train self-control; they are very well structured and involve physical effort, so  
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they consume energy constructively. All these attributes are of benefit to children with ADHD. 

- Exploring the environment. This activity is entertaining and educational, being suitable for 

children with ADHD that show a special interest in nature. It is preferable to explore in small 

groups. 

- Art and music classes. These creative activities are suited to children with ADHD who have 

specific interests in this respect, and not for those who struggle daily to keep focus on classes. Art 

classes are an option that works in more cases than music, as the latter involves repetitive efforts 

rarely agreed by the little ones with this disorder. 

- Team sports. Any sport that involves sustained physical effort may be beneficial to a child with 

ADHD (football, basketball, handball, volleyball, etc.). Team sports provide the ability to master 

important social skills and other children's observation as they co-operate and follow rules. 

- Swimming. When a child with ADHD is not interested in a team sport, the best alternative is 

swimming because it requires both physical effort and concentration. 

- The acting classes. The ability to play more characters and scenes represents, for a creative child 

with ADHD, an important form of relaxation and fun. 

- Mechanical activities. Children with ADHD are often attracted to solving problems and puzzles, 

building up models or wooden objects. The completion of such a project and the satisfaction of 

achieving a palpable outcome are two important components in the healthy development of a child 

with a lack of attention. 
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            Educaţia incluzivă are în vedere îndepărtarea sau diminuarea barierelor de orice tip din 

calea învăţării şi participarea în egală măsură a tuturor copiilor,  acordându-se o atenţie specială 

celor din familii cu grad de vulnerabilitate sau cu un risc de excluziune şi marginalizare.

 Promovarea educaţiei incluzive este o direcţie importantă a reformei educaţiei în 

România, inclusiv a reformei educaţiei timpurii. 

 Educaţia incluzivă implică o participare activă a copiilor la educaţie, indiferent de 

mediul cultural al familiilor lor şi de comunităţile din care provin , necesită o schimbare 

fundamentală de atitudine faţă de responsabilitaţile sistemului de învăţământ, inclusiv la nivelul 

preşcolar, din partea cadrelor didactice şi a comunităţilor , dar mai necesită şi cunoştinţe specifice, 

capacităţi şi strategiei educaţionale adaptate.  Acest tip de educaţie presupune o abordare 

participativă a cooperării între cadre didactice, între cadre didactice şi copii, între copii,  părinţi şi 

administraţia educaţională. Dacă un grup minoritar situat într-o societate majoritară îşi pierde 

identitatea propie şi se deschide spre comunicare cu restul societăţii,avem o situaţie de asimilare.  
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Dacă pierderea identităţii este însă asociată cu izolare faţă de restul societăţii avem situaţia de 

marginalizare. Dacă grupul îşi menţine şi dezvoltă o identitate culturală proprie stabilă şi 

puternică, dar nu promovează relaţii de comunicare cu restul societăţii,  avem o situaşie de 

separare, iar dacă aceasta este impusă de majoritate , vorbim de segregare. 

Situația dezirabilă este însă cea de integrare, în care cele două grupuri, minoritar şi majoritar, îşi 

menţin şi dezvoltă propriile identităţi culturale, angajându-se totodată în procese de comunicare 

interculturală. 

 Romii sunt, fără îndoială, o minoritate cu statut particular, nu doar în România, ci şi la 

nivel european. Definitoriu pentru cultura dominantă  în ceea ce priveşte mentalitatea faţă de romi 

este stereotipul, în majoritatea cazurilor negativ, conducând la stigmarea identităţii rome , la  

internalizarea acestui stigmat şi la negarea, de multe ori, de către unii romi, a apartenenţei la etnia 

romilor. 

Discriminarea poate fi de mai multe tipuri . Discriminare directă este cel al refuzului 

înscrierii copiilor romi la o anumită grădiniţă. Discriminarea indirectă dezavantajează anumite 

persoane. Un exemplu poate fi achiziţionarea de către părinţi a unor materiale educative cu costuri 

ridicate ceea ce are drept consecinţă concentrarea copiiilor proveniţi din medii defavorizate  în 

grădiniţe care nu au astfel de solicitări. Discriminarea structurală se referă la slaba reprezentare a 

unor categorii de persoane în anumite domenii. Un element esenţial în tentativele de combatere a 

discriminării este legat de stimularea conştientizării discriminării, atât de către cei care o produc, cât 

şi de către victime. 

Modalităţi concrete ce pot contribui la îmbunătăţirea situaţiei ar putea fi –oferirea de 

exemple pozitive de romi auto-identificaţi, deci care îşi asumă Identitatea romă cu reuşită 

profesională şi socială, să pună copiii romi de a experimenta atitudini pozitive ale celorlalţi, să 

permită celorlalţi să depăşescă stereotipurile şi prejudecăţile vehiculate la nivelul societăţii. 

Întregul proces educativ din serviciile de educaţie timpurie va avea în vedere formarea la 

fiecare copil a unei imagini de sine pozitive,  care să includă dimensiunea apartenenţei 

etnoculturale, dezvoltarea unei atitudini pozitive la toţi copiii faţă de cei cu apartenenţe culturale 

diferite şi faţă de diversitate în general. Copiii care au nevoi speciale trebuie susţinuţi suplimentar 

datorită apartenenţei la grupuri defavorizate din punct de vedere social sau cultural. Activităţile 

educative scot in evidenţă în mod echilibrat faptul ca între copii există atât asemănări cât şi 

diferenţe. Un cadru didactic modern se asigură că toţi copiii se simt speciali şi apreciaţi.Prin 

formularea de aprecieri pozitive cu orice ocazie, fără a compara copiii între ei, fără a crea ierarhii de 

grup, pot fi cocepute activităţi prin care fiecare copil să fie pus în situaţia de a se simţi special. Dacă 

o sarcină nu este realizată, în loc să spunem data viitoare să te străduieşti mai mult, putem opta să 

concluzionăm ,,va trebui să găsim o metodă mai bună prin care să înveţi să faci asta’’.Includerea 

unor legături cu cultura romilor va avea un efect pozitiv asupra stimei de sine a copiilor romi, dar va 

facilita şi învăţarea şi va dezvolta atitudini pozitive ale celorlalţi copii.  

Este utilă implicarea unor adulţi romi care pot reprezenta modele de succes cu care să se 

identifice copiii romi, de exemplu tineri romi care îşi asumă apartenenţa la etnia romilor şi care, 

eventual, vorbesc limba romani. 

Cadrele didactice care lucrează cu copii romi au nevoie de eforturi suplimentare de a stabili 

o relaţie de comunicare eficientă şi de colaborare cu părinţii romi.Vizitele la domiciliu pot 

reprezenta o modalitate de a cunoaşte diferite aspecte care să ajute la înţelegerea mediului familial 

al copiilor romi. Cadrul didactic are responsabilitatea de a gestiona situaţiile conflictuale între copii  
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şi cele care implică părinţii copiiilor din grupa. 

 Părinţii pot fi invitaţi să se implice în conceperea şi susţinerea unor activităţi voluntare la 

grădiniţă. Poate fi vorba de : 

-asistenţă directă , zugrăvire, donaţie de haine, reparaţii,etc. 

-însoţirea copiilor cu ocazia excursiilor, 

-strângerea de fonduri cu scopuri caritabile, 

-dezbateri tematice pe teme de interes pentru părinţi, 

-organizarea de evenimente sociale sau culturale, 

-persoană resursă într-o anumită învăţare. 

 Activităţile care pot fi propuse părinţilor trebuie să fie multiple, variate şi să corespundă 

diferitelor nevoi şi posibilităţi pe care le au aceştia. 

 Pentru a motiva părinţii să dezvolte o legătură strânsă cu grădiniţa este esenţială 

recunoaşterea, atât în cadrul interacţiunilor individuale , cât şi în public, atunci când este posibil, a 

contribuţiei părinţilor, oricât de modestă ar fi aceasta, cu atenţie însă la faptul că aceste aprecieri să 

nu genereze frustrări şi diviziuni în rândul părinţilor. În oferta grădiniţei pot fi incluse şi activităţi 

adresate direct părinţilor, sesiuni de consiliere individuală sau de grup, activităţi de dezvoltare a 

coeziunii grupului,  cursuri şi informări pe teme legate de creţerea copiilor sau pe teme de 

dezvoltare personală. 
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Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și 

utile. Dar sunt anumite aspecte care ar putea să influențeze succesul acestora, printre acestea 

numărându-se: desfășurarea acestora după programul de studiu, când elevii sunt deja obosiți sau 

înainte și aceștia nu se mai pot concentra la ore. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 

lor liber. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 

însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 

generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria 

şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi 

valoroase. Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 

elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi 

socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 

ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 
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Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 

afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Dintotdeauna, cititul a reprezentat și reprezintă o activitate recreativă, dar și una importantă 

pentru viața socială. Cartea este cheia care deschide universul cunoașterii, al imaginației și al 

relaxării. 

Cititul este o abilitate foarte importantă pe care trebuie s-o dobândească copiii noştri. Acesta 

este necesar nu doar pentru a te orienta şi dezvolta în lumea şcolii sau a universităţii, ci şi ca adult. 

Capacitatea de a învăţa despre subiecte noi, de a sintetiza cunoştinţe, de a fi la zi cu informaţia şi de 

a fi creativ depinde direct de abilitatea de a citi şi de a analiza materialul citit. 

Copiii cărora li se citeşte de mici vor învăţa repede şi cu mai multă uşurinţă să fie ei înşişi buni 

cititori. Cu cât li se citeşte mai mult copiilor, cu atât sunt mai interesaţi să înveţe să citească, dar în 

acelaşi timp au tocmai prin lectură un orizont mai larg din toate punctele de vedere 

Succesul la şcoală şi, mai târziu, în viaţă începe acasă cu cele 10-20 de minute de lectură zilnică a 

părintelui alături de copilul său.  

Copiii cărora li se citeşte începând de la vârste mici vor învăţa să citească mai uşor şi mai 

repede decât cei cărora nu li s-a citit, vor fi mai siguri de ei, vor avea un univers sufletesc mai 

nuanţat şi mai armonios. Să le citim copiilor este cea mai uşoară şi mai puţin costisitoare metodă 

prin care îi putem ajuta să aibă succes la şcoală, construind în acelaşi timp o relaţie sănătoasă şi 

armonioasă cu aceștia, bazată tocmai pe trăirea frumoasă prilejuită de lectura împreună. 

Copiii învaţă să citească la şcoală, dar de multe ori asociază cititul cu lecţiile şi temele 

dificile şi nu cu o activitate utilă, care construieşte mintea, sufletul şi spiritul, relaxantă la o înaltă 

calitate umană şi culturală. 

De departe, cea mai eficientă metodă de a-i încuraja pe copii să iubească cărţile şi cititul este 

să le citim de mici, şi cu cât se începe mai devreme, cu atât şansele noastre, dar şi ale lor de succes 

sunt mai mari. 

S-a dovedit că lectura zilnică ajută la dezvoltarea capacităţii de exprimare, a memoriei şi 

creativităţii, oferă copiilor un model de vocabular bogat şi structuri gramaticale corecte ale limbii. 

Citind, aceștia învață mai uşor şi au succes la şcoală. Această activitate îi ajută să gândească şi să-și 

îmbunătățească capacitatea de concentrare, îi familiarizează cu valori morale ale societății, 

contribuie în mod subtil la crearea unei relaţii strânse între copii şi adulţi. 

Important este ca elevul să ajungă să deschidă o carte de plăcere, singur, fără să i se spună. 

Aceasta presupune că demersul nostru a avut succes, înseamnă că acel copil va avea toată viaţa un 

prieten de nădejde: cartea! 

 Pentru a-i ajuta pe elevi să îndrăgească acest obiect cultural, cartea, dar și pentru a le ocupa 

în mod util și atractiv timpul, am conceput un proiect extracurricular, pe care îl prezint mai jos. 

PROIECT EDUCAŢIONAL 

„CARTEA – UN UNIVERS SECRET” 

ARGUMENT: 

 Cartea – un sprijin. Ea este cea care ne ajută să pătrundem în tainele Universului şi ale lumii. 

În filele ei găsim adăpost şi înelegere, refugiu şi înţelepciune. 

 Datorită faptului că, în zilele noastre copiii citesc tot mai puţin, iar calculatorul le ocupă tot 

mai mult timp, considerăm necesară derularea unui astfel de proiect care să promoveze lectura 

cărţilor. 

OBIECTIVE: 

- conştientizarea elevilor în ceea ce priveşte necesitatea lecturii; 
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- promovarea unor scriitori şi a unor opere ale acestora, deschizându-le elevilor gustul pentru 

citit; 

- organizarea unor activităţi interdisciplinare şi transdisciplinare care să atragă elevii şi să-i 

determine să citească; 

- crearea la elevi a unui limbaj corect, îngrijit, coerent, care să-l ajute să comunice în relaţiile 

interumane; 

- cultivarea dragostei pentru limba şi literatura română. 

GRUP ŢINTĂ: 

- elevii claselor I-VIII din şcoala noastră 

- elevii claselor I-VIII din alte şcoli din Valea Jiului 

PARTENERI: 

- cadre didactice din şcoală 

- cadre didactice din şcolile Văii Jiului 

- bibliotecarul şcolii şi bibliotecari din Valea Jiului 

- Biblioteca Municipală Petroşani 

ACTIVITĂŢILE DIN CADRUL PROIECTULUI 

1. Clasa mea, o carte deschisă 

Elevii vor realiza diferite postere de prezentare a clasei. Posterele pot avea forme diferite: de 

flori, de arbori, de cărţi, de stele etc. Fiecare poster va cuprinde obligatoriu denumirea clasei 

(inclusiv un nume dat de către elevii clasei întregului colectiv), imagini/fotografii din viaţa 

clasei, o caracterizare (realizată sub orice formă) a colectivului de elevi, prezentarea unei 

întâmplări hazlii din viaţa clasei şi a unei întâmplări cu care se mândresc elevii clasei respective. 

2. Cartea nu are vacanţă 

Se lecturează opere literare pentru elevii din ciclul primar şi/sau gimnazial, cu scopul lărgirii 

orizontului de cunoştinţe şi cu scopul relaxării copiilor. La această activitate sunt invitaţi şi 

părinţii sau bunicii copiilor, fiind astfel stimulate lecturile familiale. 

3. Cartea pentru şcolari – expoziţie de carte la biblioteca şcolii 

4. Prietenii noştri necuvântători – proiecţie de film „Hachiko” 

Urmărirea filmului „Hatchiko” şi identificarea unor opere literare în care apar ca şi personaje 

animale. Realizarea de desene ce reprezintă conţinutul acestor opere literare şi organizarea unei 

expoziţii. 

5. Citeşte şi tu! – competiţie şi campanie de promovare a cărţilor de către copii, pentru 

copii 

Fiecare grupă înscrisă în competiţie va realiza un afiş de promovare a unei lecturi pentru copii. 

Afişele vor fi expuse pe holurile şcolii, iar elevii şcolii vor vota pentru a putea identifica primele 

trei locuri. Autorii acestor afişe vor primi ca premii cărţi pentru copii. 

6. Lansarea revistelor claselor din şcoala noastră 

7. Carnavalul personajelor din basme 

8. Carnavalul literelor şi al cifrelor (elevii claselor I) 

9. Şezătoare literară – creaţii populare de la cei mai în vârstă adunate 

10. Jocuri de rol, scenete, piese de teatru pentru copii – spectacol dat de copii pentru copii 

11. Conferinţa de presă organizată la finalul acestei manifestări – elevii sunt ziarişti, elevii 

sunt cei ce acordă interviuri 

EVALUARE 

- album foto 
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- postere 

- broşuri 

- reviste 

- chestionare aplicate participanţilor 

Proiectul va fi promovat în reviste şi ziare locale şi pe pagina de internet a şcolii. 
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 ÎNVĂȚAREA ÎN ȘCOALĂ: O ȘANSĂ PENTRU TOȚI 

Prof. Haiduc Laura 

Școala Gim. Nr. 7 Petroșani 

 

Motivaţia este ceea ce ne determină să facem anumite lucruri. Facem ceea ce facem pentru 

anumite motive. De exemplu, îmi este foame, deci nevoia de hrană mă motivează să mănânc. Sau 

sunt obosit şi nevoia de odihnă mă motivează să dorm. Sau mă mut într-un nou oraş şi am nevoie de 

un loc în care să stau, ceea ce mă motivează să îmi găsesc o locuinţă. De asemenea, în acest loc nou 

am nevoie să întâlnesc oameni, să îmi fac noi prieteni, deci am o motivaţie de a mă implica în 

activităţi sociale. Având toate acestea, simt nevoia să realizez ceva, să mă respect şi să fiu respectat 

pentru ceea ce sunt, deci devin motivat să obţin succes în carieră şi în viaţa de familie. Şi multe 

persoane spun că viaţa nu ar fi plină dacă nu ne-am urma visurile, prin dezvoltarea talentelor 

noastre, a creativităţii şi moralităţii, prin încercarea permanentă de a deveni mai buni – acestea ne 

motivează oamenii să căutăm diferite căi pentru a ne dezvolta personalitatea. Abraham Maslow a 

fost un om de ştiinţă care a studiat motivaţia şi a elaborat o piramidă a nevoilor umane, care are 

patru niveluri: 

Nevoile sunt plasate într-o piramidă pentru că Maslow considera că doar când nivelurile 

inferioare sunt îndeplinite, apar cele superioare. De exemplu, dacă nu avem suficientă mâncare şi nu 

ne simţim în siguranţă, vom încerca să satisfacem aceste nevoi, cele de la nivelurile superioare fiind 

mai puţin active în acest moment. 

Motivaţia pentru învăţare poate proveni din interiorul nostru şi atunci se numeşte motivaţie 

intrinsecă, sau poate proveni din exterior şi atunci se numeşte motivaţie extrinsecă. Motivaţia 

intrinsecă reprezintă propriile noastre scopuri, valori, interese, convingeri, în timp ce motivaţia 

extrinsecă include scopurile, valorile şi interesele altora, care ne influenţează. 

Studiile au arătat că persoanele care sunt motivat intrinsec depun mai mult efort, sunt mai 

perseverente, încearcă diferite modalităţi şi învaţă mai profund decât cei care sunt motivaţi 

extrinsec. Dar chiar dacă motivaţia intrinsecă este mai eficientă, nu înseamnă că motivaţia 

http://waldorf-educatie.ro/
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extrinsecă este rea. Uneori învăţăm lucruri fiind motivaţi extrinsec şi le învăţăm foarte bine. 

Motivaţia de orice tip este mai bună decât lipsa motivaţiei. 

Motivaţia pentru învăţare depinde de mulţi factori: valoarea asociată învăţării în mediul 

nostru social, caracteristicile sistemului educaţional, factori personali cum ar fi stima de sine, 

autoeficacitatea, teorii personale despre inteligenţă, etc. 

Ceea ce este cel mai important este că stă în puterea noastră să ne controlăm motivaţia, putem să o 

intensificăm şi să ”o punem la lucru” pentru noi. 

Explicarea personală a succesului şi eşecului reprezintă o parte importantă a motivaţiei. 

Unele peroane îl atribuie unor factori externi, alţii unor factori interni. De obicei, în culturile 

occidentale, oamenii tind să atribuie succesul factorilor interni şi eşecul unor factori externi. Chiar 

dacă este adevărat că aceeaşi persoană poate avea stiluri de gândire diferite în situaţii diferite, ceea 

ce este important este stilul general, deoarece atribuirea succesului şi a eşecului se învaţă şi devine 

un obicei. 

Psihologii îl numesc “stil atribuţional” şi îl categorizează în extern şi intern. Atât stilul 

atribuţional extern, cât şi cel intern, poate fi stabil sau instabil. Factorii stabili nu pot fi controlaţi, în 

timp ce cei instabili sunt modificabili şi pot fi controlaţi. 

În strânsă legătură cu stilurile atribuţionale sunt şi teoriile personale asupra inteligenţei. Acestea 

sunt personale, dar ni le dezvoltăm fiind influenţaţi de modul general de gândire din societatea în 

care trăim. Multe culturi tind să perceapă inteligenţa ca fiind a aptitudine stabilă şi generală cu care 

ne naştem şi care nu poate fi influenţată de-a lungul vieţii. O astfel de teorie presupune că ceea ce 

realizăm în viaţă se datorează în mare parte inteligenţei cu care ne-am născut, iar eforturile noastre 

nu pot face multe în această privinţă. 

Studiile au descoperit că aceste teorii nu sunt productive şi tind să aibă un efect de scădere a 

motivaţiei pentru învăţare. 

Mai mult chiar, ele nu sunt corecte din punct de vedere ştiinţific, deoarece în realitate 

inteligenţa este un concept vast, iar componentele ei sunt modificabile şi pot fi învăţate. De fapt, 

abilităţile intelectuale pot fi comparate cu cele fizice, iar creierul poate fi comparat cu muşchii. 

Dacă ducem o viaţă sedentară muşchii noştri nu se dezvoltă, dar dacă facem sport ne putem 

îmbunătăţi condiţia fizică. Dacă devenim sportivi de performanţă muşchii noştri devin puternici, iar 

condiţia fizică este excelentă. Acelaşi lucru este valabil şi pentru condiţia intelectuală şi dezvoltarea 

creierului. Dacă nu îl folosim, tinde să ”ruginească”, dar dacă îl punem la muncă devine din ce în ce 

mai puternic şi putem spune că inteligenţa noastră creşte. Şi aşa cum muşchii se dezvoltă prin 

mişcare, inteligenţa se dezvoltă prin acumularea de cunoştinţe şi prelucrarea lor – cu cât avem mai 

multe cunoştinţe, cu atât mai multe legături putem face (şi cu atât mai multe sinapse se dezvoltă) şi 

cu atât mai inteligenţi suntem. 

Există de asemenea şi diferite teorii populare despre efort. Unii tind să creadă că efortul e 

folosit pentru a compensa lipsa abilităţilor naturale. “Nu e prea talentat, dar lucrează din greu” sau 

“Este foarte talentat, nu mai are nevoie să muncească”. Această viziune merge mână în mână cu cea 

care consideră inteligenţa ca fiind stabilă şi nemodificabilă. Dar dacă analizăm vieţile marilor 

personalităţi care au realizat lucruri minunate în viaţa lor, vom vedea că au muncit din greu şi în 

mod constant, şi chiar s-au bucurat de acest lucru. 

O teorie mai productivă şi de fapt corectă din punct de vedere ştiinţific este cea care 

consideră eforul drept o modalitate de îmbunătăţire a abilităţilor intelectuale. Dacă muncim putem 

să ne îmbogăţim cunoştinţele şi să ne perfecţionăm abilităţile. Depinde de noi să reuşim în ceea ce 
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dorim să facem, iar pentru a obţine acest lucru trebuie să depunem multe efort şi să ne folosim cu 

înţelepciune resursele personale. 

Pe măsură ce avansăm în şcoală volumul şi complexitatea informaţiei creşte şi conexiunile pe care 

trebuie să le facem sunt din ce în ce mai complicate. Trecem de la gândirea concretă la cea abstractă 

şi realizăm că trebuie să folosim metode de studiu din ce în ce mai diversificate şi sofisticate. Pentru 

a studia eficient trebuie să înţelegem ceea ce învăţăm şi pentru a realiza acest lucru avem nevoie să 

tratăm informaţia într-o manieră activă. De multe ori facem acest lucru în mod implicit, inconştient, 

dar nu se întâmplă aşa întotdeauna. De fapt, de multe ori ajungem să folosim strategii de învăţare 

neproductive, pe care le menţinem de-a lungul anilor de şcoală, astfel neatingând rezultatele pe care 

le dorim. Acest lucru la rândul lui duce la o scădere a motivaţiei pentru învăţare, iar în unele cazuri 

chiar la eşec şi abandon şcolar. 

Un pas esenţial în învăţarea unui material este înţelegerea acestuia. Unele lucruri sunt uşor 

de înţeles, altele mai dificil; depinde de cunoştinţele noastre anterioare în acel domeniu, de tehnicile 

noastre de învăţare şi de caracteristicile materialului pe care îl învăţăm. 

A gândi critic un material înseamnă a interacţiona cu el, a pune întrebări, a interpreta, a 

evalua. Putem face acest lucru individual sau în grup, oral sau în scris. 

Desigur că putem studia şi într-un mod superficial, de exemplu citind doar şi memorând un text şi s-

ar putea chiar să obţinem o notă bună. Dar cu siguranţă informaţia pe care am acumulat-o în acest 

mod nu va rămâne în mintea noastră pentru mult timp şi ne va ajuta foarte puţin în dezvoltarea 

noastră personală. În schimb, folosind gândirea critică construim pas cu pas sistemul nostru de 

cunoaştere şi ne dezvoltăm încrederea în propria capacitate de a învăţa într-un mod raţional. 

În abordarea studiului este important să  observați succesiunea normalã a învãțãrii: 

Învăţarea începe în mod normal de la global la specific, de la imaginea largă la detalii 

specifice. De exemplu, la biologie învăţăm în primă instanţă care sunt componentele principale ale 

corpului uman: cap, trunchi, braţe, picioare. Apoi învăţăm din ce în ce mai multe despre fiecare 

parte, până când ajungem la detalii foarte mici, invizibile ochiului uman, cum ar fi de exemplu 

neuronii. Cei care aleg să studieze la facultate biologia ajung să înveţe tone de informaţii despre 

lucruri foarte specifice, cum ar fi neurotransmiţătorii, enzime şi altele. Sau în cazul literaturii, 

începem prin a citi cărţi mici cu multe imagini şi pe măsură ce creştem citim poveşti, nuvele, 

romane. De asemenea, datorită cunoştinţelor noastre în continuă dezvoltare ajungem să preferăm 

unii autorisau unele genuri literare, sau chiar începem să scriem noi înşine. Studenţii la literatură 

intră în foarte multe detalii despre anumiţi autori sau genuri literare. Acestea sunt doar două 

exemple simple, dar dacă staţi să vă gândiţi, mare parte din cunoaşterea noastră s-a dezvoltat în 

acest fel. 

Deci de ce să nu folosim această succesiune a învăţării în mod conştient? Citirea unui text e 

mai uşoară dacă la început îţi faci o imagine de ansamblu, apoi umpli detaliile. Rezolvarea unei 

probleme de matematică necesită la început înţelegerea ansamblului, apoi a detaliilor. 
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 PUTEREA CUVINTELOR ÎN EDUCAŢIE 

Prof. Mihai Pompilia,  

Liceul „Simion Stolnicu”, oraşul Comarnic, judeţul Prahova 

 

În zilele noastre, meseria de dascăl este o continuă provocare, o responsabilitate imensă faţă 

de generaţia actuală de copii. Nu s-a mai întâmplat niciodată înainte ca atâţia tineri să fie expuşi 

unui număr aşa de mare de imagini de o cruzime ieşite din comun. Niciodată înainte copiii nu au 

fost martorii atâtor demonstraţii de rezolvare agresivă a problemelor, cu bătăi, gloanţe sau bombe. 

Şi niciodată înainte nu a existat o nevoie atât de stringentă de a le oferi copiilor noştri un model viu 

al felului în care divergenţele se pot soluţiona printr-o comunicare deschisă şi respectuoasă. Aceasta 

este cea mai bună protecţie pe care le-o putem da împotriva propriilor impulsuri violente. Atunci 

când intervin momentele inevitabile de frustrare şi furie, pot recurge la cuvintele pe care le-au auzit 

de la persoanele importante din viaţa lor. 

Părinţii şi profesorii trebuie să-şi unească forţele şi să formeze parteneriate de lucru. Şi unii 

şi ceilalţi trebuie să ştie care este diferenţa dintre cuvintele care demoralizează şi cele care dau 

curaj; dintre cuvintele care incită la confruntare şi cele care invită la cooperare; dintre cuvintele care 

îl pun pe copil în imposibilitatea de a gândi sau de a se concentra şi cuvintele care descătuşează 

dorinţa firească de a învăţa. 

Ca profesori, ţinta noastră nu se rezumă doar la transmiterea unor date şi informaţii. Dacă 

vrem ca elevii noştri să fie nişte fiinţe umane amabile, e nevoie să reacţionăm faţă de ei cu 

amabilitate. Dacă preţuim demnitatea copiilor noştri, e nevoie să modelăm metodele care afirmă 

demnitatea lor. Dacă vrem să trimitem în lume tineri care să se respecte pe ei înşişi şi să-i respecte 

pe ceilalţi , trebuie să începem prin a-i respecta noi pe ei. Şi nu putem face acest lucru decât dacă 

arătăm respect pentru ceea ce simt ei. 

Puterea cuvintelor în educaţie se poate traduce în felul cum ne exprimăm în diferite situaţii 

în care suntem puşi în şcoală. 

Din experienţă, iată câteva exemple: 

http://ipsc.jrc.ec.europa.eu/
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1.       

2. Un elev-problemă, vrând să mă pună la încercare, mă insultă deliberat pentru a mă enerva 

sau intimida. Distracţia este de a mă scoate din sărite şi de a mă împinge să îi ţin o muştruluială 

severă, în timp ce restul clasei râde prosteşte. În loc de a reacţiona cu ostilitate, răspund: ,,Nu mi-a 

plăcut ce am auzit adineauri. Dacă eşti supărat, spune-mi şi voi fi bucuroasă să te ascult.” 

3. Am auzit nişte zbierete şi am văzut doi băieţi pe jos. M-am dus acolo în fugă şi l-am luat pe 

Ionuţ de mână, care stătea călare pe Iulică şi îi trăgea pumni. Ce a urmat după ce i-am despărţit: 

Eu:  Măi, dar sunteţi tare furioşi! 

Ionuţ: M-a înjurat de mama. 

Eu: Asta doare tare rău! 

Iulică: Mi-a tras un pumn în stomac! 

Eu: Păi, de aia l-ai lovit şi tu! 

Ionuţ: Mi-a aruncat şapca! 

Eu: Aşa deci, lasă că Iulică va ştii acum că nu-ţi place să te înjure cineva, aşa că n-o să mai facă aşa 

ceva niciodată. 

Ionuţ: Foarte bine, să nu mai facă! 

Eu: Poate n-ar strica să nu mai staţi împreună un timp, până o să vă împrieteniţi iar. 

Asta a fost tot. Mai târziu i-am văzut pe cei doi băieţi mergând pe hol împreună râzând. Atunci când 

m-au zărit, au strigat: ,,Uitaţi-vă, suntem iarăşi prieteni!” 

Puterea cuvintelor înţelepte, spuse la momentul potrivit are o implicare enormă asupra caracterului 

în formare al elevului. Are puterea de a –şi pune amprenta pe  toate acţiunile ce vor urma, defineşte 

vieţi de OAMENI MINUNAŢI. 

BIBLIOGRAFIE: 
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3. Hal Urban , 2007,, Puterea cuvintelor”, editura Amaltea.  

 

 

 

 

În loc de acuzaţii: Descrie problema (oferă informaţii) 

- Aţi rupt planşa 

-Ai înjurat o femeie pe stradă, să-ţi fie ruşine! 

-Ionuţ, sunt nişte planşe didactice deteriorate 

-Cine înjură este un om lipsit de demnitate 

  

În loc de sarcasm:  

-Parcă aţi fi clasa I, nu vă înţelegeţi deloc 

-Andrei visează la cai verzi pe pereţi, în loc 

să fie atent 

-Sunteţi clasa a VIII 

-Atenţia pe care o acordaţi lecţiei vă va ajuta 

să vă faceţi tema! 

  

În loc de a da ordine:  

-Mişcaţi în clasă! 

-Pune mâna şi scrie! 

-Se aud vocile voastre din cancelarie 

-Trebuie să ştergem tabla şi nu aţi scris tot. 
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 DEZVOLTAREA SOCIO-EMOŢIONALĂ PRIN INTERMEDIUL 

ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

Prof. Dǎnciulescu Maria Magdalena,  

Colegiul Economic „P.S. Aurelian” 

 

Educaţia extracurrriculară (realizatădincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 

bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. 

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea corespondenţei optime 

dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 

comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedăvârstă, copiii 

acumuleazăo serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie  regulilor, asumându-şi 

responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, 

posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să  realizeze 

mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii şi al învăţământului primar –pregătirea 

copilului pentru viaţă. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 

în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-

culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 

ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 

afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 

produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 

Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 

afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 

supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 

posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să -i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 

mai uşor şi mai frumos obiectivul principal -pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor 

obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul 

creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune 

clasa de elevi. 

Dezvoltarea abilităţilor socioemoţionale în cazul populaţiei şcolare şi universitare reflectă 

necesitatea de a oferi un răspuns adecvat şi inspiratla provocările societăţii contemporane. Direcţiile 

fundamentale de acţiune, potrivite cu programele educaţionale pot fi sintetizate pe o bază 

multidirecţională caracterizată, de valori sociale acceptate în mediul social de apartenenţă. 

Identificăm în acest sens următoarele componente specifice programelor curriculare din şcoli şi 

universităţi: modalităţi şi atitudini dezvoltate de comportament social, învăţarea tiparelor relaţiilor 

interumane, autocontrol, capacităţi de natură empatică. Întrebarea fundamentală care intervine în 

abordarea acestui subiect este următoarea: Care este rolul dezvoltării abilităţilor socioemoţionale în 

viaţa unui individ? 

Modelul învăţării aptitudinilor socioemoţionale urmează un traseu prestabilit specific 

învăţământului preuniversitar, precum şi în cazul celui universitar. Primul palier de interes, din 

perspective vieţii educaţionale este legat de pregătirea tinerilor pentru viaţa activă. Un al doilea 
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palier de analiză a formării educaţionale vizează utilitatea capacităţilor de natură socioemoţională, 

alături de cele cognitive în dobândirea independenţei de gândire şi acţiune pe care fiecare adult 

trebuie să o manifeste în viaţa socială activă. În aceeşi ordine de idei, legat de cele prezentate 

anterior este importanţa dezvoltării abilităţilor interpersonale pentru a realiza reuşita în viaţă. 

Educaţia de tip extraşcolar este direcţionată pe responsabilizarea socială a tânărului, aceasta 

este o formulă formativă complementară, nicidecum antagonică. Aportul educaţiei extraşcolare 

alternative la dezvoltarea cu caracter complementar a tinerii generaţii devine o practică inclusiv în 

programele educaţionale din ţara noastră. 

Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 

schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe informativ pe 

formativ. 

Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre 

patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 

diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia 

extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine 

stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

BIBLIOGRAFIE : 

* Ionescu, M., Chiş, V., 2001,Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de 

instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca,; 

* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, 2002,Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, Bucureşti; 

 

 

 

 ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE- UN ELEMENT 

PRIORITAR ȊN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII 

TINERILOR 

Prof. Dănciulescu Nelu Dorin,  

Şcoala Gimnazială Strejeştii de Jos, Olt 

 

Educația copilului din societatea actuală trebuie adaptată la noile rigori, iar metodele clasice de 

învățare nu se mai pliază pe nevoile generației de astăzi. Curricula sistemului de învățământ din 

România s-a concrentrat aproape integral pe dezvoltarea intelectuală a copiilor, dar reușește de 

foarte puține ori să-l determine pe copil să opereze cu acele noțiuni învățate și să-l ajute să-și 

înțeleagă emoțiile și să le gestioneze corespunzător. Psihologii, pe de o parte, și specialiștii în 

educație, de cealaltă parte, consideră că inteligența emoțională nu mai reprezintă doar un moft al 

societății civilizate, ci și o necesitate urgentă a sistemului educațional actual, necesitate care i-ar 

putea ajuta pe copii să se dezvolte armonios, nu doar intelectual, dar mai ales afectiv. Chiar dacă la 

ora actuală cursurile de dezvoltare socio-emoțională se predau în afara sistemului educațional 

instituționalizat, efectele acestor cursuri au fost extrem de benefice asupra copiilor, iar pentru viitor 

specialiştii iau în calcul predarea lor în cadrul învățământului de masă.  Educaţia devine 

imboldul progresului social, exigenţele timpului an de an apar cu noi abordări şi valorificări 

ale ştiinţelor pedagogice, psihologice, politice, sociale, economice în scopul formării unei generaţii  
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tinere capabile să asigure în continuare un nivel de bunăstare al vieţii, o interacţiune socială sporită, 

condiţii optime pentru dezvoltarea umană.  Copiii şi tinerii se confruntă cu dificultăţi de a-şi 

valorifica la maxim potenţialul de dezvoltare (fizic, socio-emoţional, intelectual), îşi petrec într-un 

mod defectuos timpul liber.A c t iv i t a t e a  î n  a fa r a  c l a s e i  ş i  ex t r a şco l a r ă  o cup ă  u n  loc  

f o a r t e  im po r t an t  î n  ans ambl u l  influenţelor educative. Astfel elevii sunt antrenaţi  în 

activităţi extracurs, evenimente şi serbări  şcolare, excursii, acţiuni de voluntariat, 

menite să contribuie la formarea unor competenţe  sociale şi civice, orientand copiii şi 

tinerii noştri spre succes. În instituţie s-a afirmat în ultimii ani un sistem de activităţi 

extraşcolare, care se perfecţionează în permanenţă, tendinţa de dezvoltarea acestui sistem fiind 

orientarea spre satisfacerea intereselor şi opţiunilor individuale ale elevilor. Ne axăm în activitatea 

noastră pe doleanţele elevilor, dorindu-ne să creăm o comunitate şcolară care îşi cunoaşte şi îşi 

valorifică tradiţiile, învaţă prin cooperare, stimulează participarea şi are o imagine proprie. 

Dacă doriţi să îmbunătăţiţi abilităţile emoţionale ale copiilor este important ca mai întâi să vedeţi 

care sunt punctele lor tari şi ce comportamente pot fi dezvoltate. Exprimarea adecvată a emoţiilor 

este foarte importantă în cadrul interacţiunilor sociale, deoarece contribuie la menţ inerea lor. 

Exprimarea neadecvată de către copii a emoţiilor negative (ex. furie, frică, tristeţe), prin agresivitate 

fizică sau verbală, determină apariţia unui comportament de izolare a acestora. Dacă acei copii care 

manifestă frecvent emoţii pozitive au mai mulţi prieteni şi sunt mai îndrăgiţi de ceilalţi, copiii care 

se comportă agresiv au dificultăţi în a recunoaşte şi a înţelege emoţiile exprimate de ceilalţi într-o 

situaţie specifică. În continuare vom detalia câteva dintre comportamentele specifice competenţei 

numită recunoaşterea şi exprimarea emoţională. Dezvoltarea socio-emoțională este un curs în care 

grupul în sine creează oportunităţi de exersare de abilităţi sociale şi emoţionale. În cadrul cursului, 

copiii au oportunitatea să observe, să demonstreze, să experimenteze, să modifice şi să fie 

recompensaţi pentru achiziţii, ceea ce facilitează utilizarea lor în contexte sociale. De asemenea, 

cursul de dezvoltare socio-emoțională îi ajută foarte mult pe copii, mai ales pe cei din gimnaziu, să 

se adapteze mult mai bine la mediul social, să-și facă mult mai ușor prieteni de joacă și să 

relaționeze mult mai eficient cu profesorii și colegii. Dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale 

influenţează dezvoltarea cognitivă, pregătirea şi adaptarea la mediu şi previne apariţia problematicii 

datorate dezechilibrelor emoţionale şi comportamentale. 

 Educaţia extracurriculară ȋşi are rolul şi locul bine stabilit ȋn formarea personalităţii copiilor 

nostri. Educaţia prin activităţile  extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea 

corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi 

stimularea comportamentului creativ ȋn diferite domenii.Ȋncepând de la cea mai fragedă vârstă, 

copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i ȋn contact direct cu obiectele şi fenomenele din 

natură. Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă formative, au la bază toate formele de 

acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere. Ȋn cadrul activităţilor organizate ȋn mijlocul naturii, al 

vieţii sociale, copii se confruntă cu realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe, obiectele, 

fenomenele , anumite locuri istorice. Copii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate 

imaginea sinsibilităţii ȋn urma plimbărilor, a excursiilor ȋn natură. Excursia ȋl reconfortează pe copil, 

ȋi prilejuieşte ȋnsuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi ȋmbogăţirea orizontului cultural 

ştiinţific. Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt attractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 

produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinte, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 

Copiilor li se dezvoltă spiritual practic, operational, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 

afirme conform naturii sale. Activităţile extracurriculare reprezintă un element prioritar ȋn politicile  
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educaţionale ȋntrucât au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalităţii tânărului, asupra 

performanţelor şcolare şi asupra integrării sociale ȋn general. Dezvoltarea personalităţii include şi 

ȋncurajarea, dezvoltarea predispoziţiei de comunicare, a autoexprimării, a spontaneităţii, a spiritului 

ludic, iubirea jocului, dzvoltarea inventivităţii, accentuarea ȋncrederii ȋn sine, crearea armoniei 

fizice şi psihice, risipirea inhibiţiilor, creşterea concentrării, a autodisciplinei, resimţirea empatiei, 

dezvoltarea strategiilor de gândire, funcţionarea fanteziei, dezvoltarea memoriei şi a memoriei 

afective, a muncii de echipă, a ȋncrederii reciproce şi cooperării.  Calităţile şi capacităţile enumerate 

aici pot fi utile ȋn orice situaţii de viaţă, ȋn orice meserie. 

În concluzie, putem spune că activitatea extracurriculară este o componentă educaţională 

valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să îi acorde atenţie, adoptând o atitudine 

creatoare atât în modul de realizare a activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o 

atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie 

promovat modul variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor.  Elevii 

trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă 

faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 

posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie 

creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia elevilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 

care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţionat la 

desfăşurarea acestora.  

BIBLIOGRAFIE:  
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2. Ionescu M. Chiş, 2001 “Mijloace de ȋnvăţământ şi integrarea acestora ȋn activităţile de 

instruire şi autoinstruire”, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj- Napoca,  

 

 

 

 VALORIZARE ŞI SOCIALIZARE  

PRIN ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE 

Prof. Pîntea Otilia 

Școala Profesională Holboca, jud. Iaşi 

 

Școala este instituția care instruieşte şi educă tinerii în scopul integrării lor în societate. Școala 

este instituţia care deschide ochii copilului către universul cunoașterii; ea are și rolul de a-i dezvolta 

aptitudinile și de a-i crea motivaţii pentru reuşita în viaţă. Şcoala îl educă şi îl instruieşte pe tânăr, 

formându-i buna conduită în relațiile sociale şi competenţele necesare unei bune integrări pe piaţa 

muncii. Abandonul şcolar constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educaţional 

înainte de obţinerea unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii 

ciclului de studii început. 

Cauzele abandonului şcolar: problemele familiale și lipsurile materiale sunt printre cele 

mai frecvente cauze ale abandonului școlar în mediul rural – apartenența copilului  la o familie 

dezorganizată, lipsa de educație a părinților, neglijența acestora, lipsa unui loc de muncă sau 

consumul excesiv de alcool sunt dificultăți  familiale cu impact foarte mare asupra parcursului 

școlar al unui elev.  



 

                                                                                193 
 

În cazul familiilor cu mulți copii, frații mai mari sunt nevoiți să aibă grijă de cei mai mici sau să 

se ocupe de gospodărie, în timp ce părinții muncesc. Fetele sunt cele care renunță mai des la școală 

din acest motiv; plecarea părinților în străinătate și lăsarea copiilor singuri acasă sau în grija unor 

persoane cu mai puțină autoritate (bunici, rude, vecini); mariajul timpuriu şi apariţia unui copil 

(mai ales în cazul fetelor provenind din familii dezorganizate, sărace) sunt factori importanţi care 

împiedică continuarea studiilor, cu precădere în comunităţile rurale, dar şi în mediul urban; 

situaţiile de abandon şcolar pot fi determinate şi de repetenţiile frecvente, de integrarea 

insuficientă în colectivul clasei sau de calitatea relaţiilor cu profesorii şi cu colegii; alte cauze 

identificate ale abandonului școlar  sunt lipsa comunicării 

dintre părinți și cadrele didactice sau dintre părinți şi 

copii sau influența negativă a anturajului; o situație aparte o 

reprezintă copiii cu cerințe educative speciale, pentru care 

fie nu există în școală resursele materiale sau umane 

necesare educării lor, fie părinții nu doresc obținerea unui 

certificat medical care să ateste 

faptul că aceștia au cerințe 

educative speciale, considerându-l 

umilitor și, astfel, nu există condițiile formale pentru adaptarea programei 

sau pentru solicitarea serviciilor de care ar avea nevoie acești copii; 

problemele comportamentale ale elevilor, cum ar fi absenteismul, violența 

școlară, etc. reprezintă semnale de alarmă atât pentru cadrele didactice, cât 

și pentru părinți. Acestea perturbă mediul de învăţare şi duc la probleme 

sociale şi economice grave. Absenteismul și abandonul școlar sunt primii 

pași către delincvența juvenilă! 

Având în vedere toate aceste aspecte, precum şi faptul că foarte mulţi 

elevi ai şcolii noastre (situată în mediul rural) se află măcar într-una dintre situaţiile de risc 

enumerate mai sus, programul de măsuri al Școlii Profesionale Holboca privind prevenirea şi 

diminuarea absenteismului şi abandonului şcolar şi-a propus ca obiectiv principal prevenirea 

abandonului şcolar prin creşterea calităţii şi diversităţii activităţilor extracurriculare, obiectiv 

care a fost realizat prin inițierea unor activităţi cu impact asupra elevilor: dezbaterea unor cazuri-

problemă, organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni de parteneriat cu Poliţia în scopul susţinerii şi 

reintegrării şcolare şi sociale a elevilor ce au săvârşit acte infracţionale, abateri disciplinare grave, 

abandon şcolar, absenteism ridicat, etc. şi prin organizarea şi desfăşurarea unor activităţi educative 

extraşcolare (serbări, vizite, spectacole,  excursii, drumeţii, etc.) în care au fost antrenaţi şi elevii 

aflaţi în situaţie de risc. Scopul activităţilor extracurriculare este dezvoltarea aptitudinilor speciale 

ale elevilor, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea 

interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de 

suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale. Activităţile 

extracurriculare se desfăşoară într-un cadru care permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul 

şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. Vă prezentăm în 

continuare câteva exemple de bune practici, activităţi extracurriculare desfăşurate de elevii clasei a 

X-a, activităţi care au avut drept scop prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar şi o mai bună 

integrare şcolară a elevilor aflaţi în situaţii de risc. 

Exemple de bune practici. „Pe urmele strămoşilor” – excursie tematică la muzee, monumente şi  
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case memoriale din oraşul Iaşi, organizată de către elevii, părinţii şi diriginta clasei a X-a. Această 

excursie a oferit elevilor prilejul de a vizita monumentele trecutului istoric local şi naţional, de a 

învăţa lucruri noi despre viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 

universale şi naţionale, de a vedea opere de artă originale. O excursie tematică constituie un mijloc 

de a cunoaşte şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru, stimulează 

activitatea de învăţare, întregeşte şi desăvârşeşte ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor; 

excursia este şi o bună metodă de învăţare prin cooperare, deoarece elevii au fost împărţiţi în cinci 

grupe în cadrul cărora au colaborat pentru atingerea obiectivelor propuse: organizatorii – au stabilit 

regulile pe durata călătoriei; istoricii   – au cules informaţii şi curiozităţi despre monumentele 

istorice şi religioase pe care le-am vizitat; geografii – au cules informaţii despre localităţile prin care 

am trecut, despre apele si formele de relief pe care le-am întâlnit; scriitorii  – au notat impresiile 

deosebite din timpul călătoriei, au alcătuit jurnalul de călătorie; fotografii – au colecţionat vederi, 

iconiţe, au fotografiat obiectivele turistice şi diferite monumente istorice. Excursiile contribuie la 

îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile locurilor natale, la educarea dragostei şi 

respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură.  

.Activităţile de voluntariat. Voluntariatul pentru mediu. În cadrul proiectelor educaționale 

pentru protejarea mediului, elevii clasei a X-a din școala noastră au participat la o activitate de 

voluntariat pentru mediu, proiectul „Sincron” („Sistem  Integrat  de Management  şi  Conștientizare  

în România  a Rețelei Natura 2000”), desfăşurat în situl   

Pădurea  Bârnova-Repedea, jud. Iași, în parteneriat cu 

ANPM. În cadrul proiectului, s-au derulat, în echipă, 

următoarele activităţi de protejare şi de ecologizare a 

acestei păduri frumoase din judeţul Iaşi: plantare de puieţi 

– echipa noastră a plantat un număr record de 50 de puieţi 

de gorun (norma stabilită pentru fiecare echipă de către 

coordonatorii proiectului a fost de 10 puieţi), iar un 

membru al echipei noastre a fost nominalizat „Cel mai 

harnic voluntar”; acţiuni de ecologizare a unor locaţii din sit (Pădurea Păun) – în cadrul acestor 

activităţi, cei 10 voluntari din echipa școlii noastre au strâns 20 de saci de deşeuri şi au fost 

evidenţiaţi pentru implicarea şi entuziasmul de care au dat dovadă;concursuri de cultură generală şi 

de fotografii pe teme ecologice, concursuri la care echipa liceului nostru a obţinut premiul pentru 

„Cele mai bune fotografii” şi pentru ”Originalitate”. În urma desfăşurării acestor activităţi 

interesante şi educative, elevii au învăţat să iubească mai mult natura şi să o protejeze şi au înţeles 

că  oamenii, prin activităţile lor, pot distruge foarte uşor mediul înconjurător; au înţeles faptul că 

oricare dintre noi, copil sau adult, poate contribui la păstrarea sănătăţii mediului, nici un gest în 

apărarea naturii nu este inutil şi că orice copac plantat înseamnă o gură de aer proaspăt şi o 

încercare de a reechilibra natura.  

Specialiștii în psihopedagogie consideră că participarea elevilor la activități extracurriculare, 

văzute ca alternative eficiente de petrecere a timpului liber, reprezintă surse importante de influență 

pozitivă în viața tinerilor. Un număr mare de cercetători au examinat avantajele participării tinerilor 

la activități extracurriculare, reliefând o serie de rezultate, după cum urmează: elevii/tinerii care 

participă la activități extracurriculare obțin note mai mari la evaluările curente; elevii/tinerii care 

participă la activități extracurriculare obțin rezultate mai bune la testările standardizate; elevii/tinerii 

care au participat la activități extracurriculare au continuat studiile (învățământ superior); 
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elevii/tinerii care participă la activități extracurriculare frecventează regulat școala; elevii/tinerii 

care participă la activități extracurriculare au o stimă de sine ridicată. 

De ce se întâmplă acest lucru? Unii cercetători au explicat că tinerii care participă la activități 

extracurriculare îșidezvoltă o serie de abilități și competențe precum lucrul în echipă, abilitățile de 

comunicare șicele de leadership. Alți cercetători au evidențiat factorul timp liber petrecut 

socialmente util prin implicarea în activități extracurriculare. De exemplu, s-a constatat că tinerii 

implicați în astfel de activități sunt mult mai puțin predispuși să fie victime sau să comită 

infracțiuni.  

Alte cercetări au evidențiat rolul valorilor promovate în aceste tipuri de activități și al 

internalizării acestor valori de către elevi.  Activităţile extracurriculare joacă un rol foarte important 

în dezvoltarea fizică şi psihică a elevului. Prin intermediul acestora, elevul învaţă să interacţioneze 

cu cei din jur şi își valorifică potențialitățile specifice (din domenii spre care are înclinaţii); în acest 

mod, elevii reuşesc să se integreze mai bine în colectivitate. Asemenea activități generează relații de 

prietenie și întrajutorare, fortifică simțul responsabilității. Important este ca elevii să fie antrenați nu 

numai în desfășurarea unor asemenea activități, ci și în inițierea și organizarea lor. Tot activităţile 

extracurriculare sunt cele care contribuie la formarea conştiinţei şi conduitei cooperante. Libertatea 

de exprimare, libertatea de acțiune precum și relațiile cu colegii îmbogățesc experiențele sociale ale 

elevilor. Aceste activităţi îi sprijină să-şi orienteze energia și către alte acțiuni la fel de importante şi 

să-şi dezvolte spiritul de competiţie.  

Elevilor li se dezvoltă spiritul practic, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform 

aptitudinilor sale. Copiii se autodisciplinează prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună 

voie regulilor şi îşi asumă responsabilităţi.  

Profesorul are, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 

dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al 

procesului instructiv-educativ, pregătirea elevului pentru viaţă. Activitățile 

extracurriculare contribuie la completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi 

aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Deoarece aceste 

activităţi au un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 

însufleţire şi dăruire.  

 În concluzie, putem spune că activitatea extracurriculară este o componentă educaţională 

valoroasă şi eficientă, nonformală, în cadrul căreia profesorul trebuie să adopte o atitudine 

creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o 

atmosferă relaxantă care să permitămanifestarea creativă a elevilor; este necesar, în astfel de 

activităţi, să se evite critica şi elevii să fie încurajaţi. Raportul educației nonformale cu educația 

formală este unul de complementaritate, atât sub aspectul conţinutului, cât şi al formelor şi 

modalităţilor de realizare. 

BIBLIOGRAFIE 

1. Cucoș, Constantin, Pedagogie, Iaşi, Editura Polirom, 2002; 

2. Crăciunescu,Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii, Bucureşti Ed. 

Discipol, 2009; 

3. Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în 

curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Iaşi, Editura Polirom, 2002. 

 

 

 



 

                                                                                196 
 

 ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN FORMAREA 

PERSONALITĂȚII COPILULUI 

Daniela Dumitrașcu 

Școala Gimnazială Râncaciov 

 

Scopul activităţilor extracurriculare este formarea și dezvoltarea unor aptitudini speciale, 

implicarea elevilor în activităţi variate, încurajarea interesului pentru activităţi sociale și culturale, 

sprijin pentru includerea în mediul şcolar, oferirea de susținere pentru succesul şcolar în ansamblul 

ei, valorificarea talentelor personale.  

Activităţile extracurriculare se desfăşoară într-un mediu informal, ce permite elevilor cu 

dificultăţi de integrare în cadrul școlii să diminueze gradul anxietăţii şi să-şi valorifice potenţialul 

intelectual.  

Educația extracurriculară își are rolul și locul bine stabilite în formarea personalității 

copiilor. Educația prin activitățile extracurriculare examinează identificarea și cultivarea 

corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viața civilizat, precum și 

stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, 

copiii acumulează o serie de cunoștințe care îi pune în contact direct cu obiectele și fenomenele din 

natura. 

Activităţile extracurriculare au devenit un element prioritar în strategiile educaţionale pentru 

că acestea au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalităţii copilului, asupra rezultatelor şcolare 

şi asupra integrării sociale în general. 

Legea Educaţiei Naţionale, conform cu aspirațiile prezente pe plan mondial, promovează un 

„învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive, capacităţi volitive şi capacităţi 

acţionale, cunoştinţe fundamentale şi cunoştinţe, competenţe şi abilităţi de utilitate directă, în 

profesie şi în societate.” (Art. 2., alin. (1)). În același timp, „idealul educaţional al şcolii româneşti 

constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea 

personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi 

dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetăţenească 

activă în societate, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii.” (Art. 2., alin. (3)).  

Misiunea extinsă a şcolii vizează dezvoltarea la elevi a iniţiativei, a leadershipului, a 

capacității de aplanare a problemelor sociale. Din această perspectivă, activităţile extracurriculare 

sunt necesare şi utile elevilor atâta timp cât acestea avnsează formarea unor deprinderi şi abilităţi 

aflate în domenii importante de socializare şi stil de viaţă, cuprinzând: 

a) formarea unor deprinderi privind sănătatea fizică şi mentală, 

b) formarea unei atitudini pozitive faţă de şcoală şi de învăţare, 

c) acţiunea în grup, împreună cu alţii, inclusiv colegi şi adulţi, 

d) însușirea unui sistem de valori corespunzător, cu privire la normele şi conduita în diferite 

contexte. 

Activităţile extracurriculare ocupă un rol important în viaţa elevului, pentru că îi oferă un 

mod diferit de obținere a informaţiilor. Acestea pot fi activităţi independente, pe care elevul le-a 

selectat, sau activităţi organizate de către personalul didactic.  

Activitățile extracurriculare, în general, au carater interdisciplinar, oferă moduri eficiente de 

formare a caraterului copiilor încă din clasele primare, pentru că sunt actorii educativi cei mai  
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apreciați și mai accesibili sufletelor acestora. 

Activitățile complemenetare concretizate în excursii, vizite, drumeții, vizionări de filme sau 

spectacole formează copilului un comportament specific, o atitudine adecvată contextului, 

declanșează anumite sentimente. O contribuție deosebită în dezvoltarea personalității copilului o au 

activitățile extracurriculare care solicită copilul în mod direct prin personalitatea sa și nu prin 

produsul realizat de acesta. 

Activitățile extracurriculare reprezintă a modalitate neinstituționalizată de realizare a 

educației. Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru pentru copii, distractive sau sportive, 

încurajează și îndrumă copiii spre domenii diverse de activitate: sport, muzică, pictură, 

poezie. Excursiile și taberele școlare participă la amplificarea cunoștințelor copiilor despre 

frumusețile naturii, la educarea respectului, dragostei pentru frumosul din natură, cultură, artă.  

Interesul față de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaștere a dorințelor copiilor și de 

respectare a acestora trebuie să fie dominantele acestui tip de activități. Acestea le oferă destindere, 

încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei oportunitatea unei afirmări și recunoaștere a 

aptitudinilor. Activitatea educativă curriculară și extracurriculară dezvoltă gândirea critică și 

stimulează implicarea tinerei generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului 

și al asumării responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioză între componenta 

cognitivă și cea comportamentală. 

Activităţile extracurriculare, aşa cum o arată chiar denumirea, se desfăşoară în afara orelor 

de clasă obişnuite. Aceste activităţi trebuie organizate şi desfăşurate astfel încât să nu afecteze 

procesul de învăţământ şi este necesar să răspundă nevoilor recreative şi formative ale elevilor. 

Aceasta presupune faptul că elevii vor fi consultaţi în prealabil cu privire la natura şi scopul unei 

anumite activităţi pentru a se evita orice abuz venit din entuziasmul unora de a efectua activităţile 

numai pentru a evidenţia cu orice preţ un anumit elev sau grup de elevi, pentru interesul personal 

sau pentru un posibil interes al şcolii aflate în competiţie cu alte şcoli atunci când nu este cazul (de 

exemplu, când nu este vorba de olimpiade, concursuri pe meserii, concursuri cu caracter literar, 

artistic, ecologic etc.). 

Activităţile extracurriculare oferă șanse pentru amplificarea unor competenţe, în raport cu 

anumite obiective ce inspiră și provoacă elevul, atât pentru succesul lui educaţional, cât și pentru cel 

din viaţa cotidiană. Acestea au o importantă valoare atât pentru dezvoltarea socială a elevului, cât și 

pentru cea personală, prin demersuri specifice și particulare. Deși activităţile curriculare urmăresc 

anumite finalităţi, totuși ele nu se folosesc la maximum de fructificarea unor competenţe:  

dezvoltarea unor abilităţi interpersonale, activitatea în echipă, elaborarea și desfășurarea unor 

proiecte individuale sau în grup, deprinderi de învăţare a modului cum să înveţi etc. 

În unele cazuri, activităţile extracurriculare pot duce o „pierdere de timp” sau o distragere 

a copilului în defavoarea activităţilor educative formale. Însă nu trebuie să privim doar activitatea în 

sine, ci calitatea individuală a experienţei particulare a copilului, în timpul activităţii care devine 

cea mai interesantă pentru acesta. 

Activităţile extracurriculare sunt apreciate  atât de către copii, cât şi ceilalți factorii 

educaţionali dacă acestea îndeplinesc următoarele caracteristici: 

 fructifică şi dezvoltă aptitudinile şi interesele copiilor; 

 organizează într-un mod relaxat și plăcut timpul liber al copiilor, contribuind la optimizarea 

procesului de învăţământ; 

 formele de organizare sunt creative, cu caracter recreativ; 
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 copiii au libertatea de a-şi manifesta iniţiativa; 

 participarea este necondiționată, liber consimţită, fiind o bază solidă pentru o activitate 

susţinută; 

 au un efect pozitiv pentru activitățile realizate în grup; 

 sunt definite de optimism şi umor; 

 produc un sentiment de siguranţă şi încredere pentru toți participanţilor; 

 urmăresc extinderea şi aprofundara efectelor valorificate în procesul de învăţământ; 

 participă la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

Activităţile extracurriculare influențează gândirea şi completează procesului de învăţare, 

dezvoltă talentele şi aptitudinilor elevilor, organizează raţional şi plăcut timpului liber al copiilor. 

Deoarece au un caracter plăcut, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 

dăruire și însufleţire, la aceste activităţi. Capacitatea de acțiune mărită a activităţilor 

extracurriculare generează invstigații şi soluţii diverse. Succesul este sigur dacă ai încredere în 

bucuria, în imaginaţia şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre 

acţiuni valoroase și frumoase. 

Prin activitățile extracurriculare, jocul reproduce relaţii umane interpersonale, neavând drept 

scop o activitate productivă, un interes material, se execută într-un spaţiu şi într-un timp special 

circumscrise, fiind însoţit de un sentiment de tensiune, dar şi de veselie şi de conştiinţă de a fi altfel 

decât în viaţa obişnuită. 

Cu toate acestea, chiar dacă indivizii implicaţi nu produc ceva real, se produc aproape 

întotdeauna schimbări în ceea ce priveşte construcţia personalităţii acestora şi formarea unor noi 

aptitudini şi abilităţi. Activităţile turistice se pot dovedi utile în vederea pregătirii pentru alte 

activităţi, având o reală funcţie de modelare. Este o formă specială de producţie ce are drept rezultat 

construcţia unei personalităţi libere, armonioase. 

Activităţile extracurriculare vizează, de obicei, acele activităţi cu rol complementar orelor 

clasice de predare-învăţare. Aria lor este dificil de delimitat. Pot fi excursii şi vizite la muzee, 

cinematografe, teatre, operă, balet, pot fi excursii şi vizite la instituţii publice sau alte obiective de 

interes comunitar, pot fi vizite la alte şcoli, pot fi activităţi artistice, de hobby, cluburi tematice şi 

echipe sportive, pot fi activităţi legate de un ziar sau post de radio al şcolii, activităţi referitoare la 

protecţia mediului, sau chiar activităţi referitoare la consilii ale elevilor. 
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 ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE  ÎN DEZVOLTAREA 

ELEVULUI 

Ștefania-Mariana Dumitrașcu 

Școala Gimnazială Mogoșani 

 

Există câteva caracteristici specifice ale activităţilor extracurriculare: 

a) în funcţie de origine, cuprinde activităţile organizate de către unitățile școlare şi care se 

desfăşoară în cadrul şcolilor. 

b) au un rol suplimentar rolului şcolii, care este considerată un cadru puternic formalizat de 

transmitere de cunoştinţe şi sunt provenite din nevoia ca şcolile să „asigure experienţe care să 

susţină dezvoltarea în ansamblu a elevilor”. 

c) sunt parte a parteneriatului şcoală – familie – comunitate.  

O definiţie a activităţilor extracurriculare vizează o abordare corelată cu teoria sistemelor 

ecologice, care tratează un fenomen ca element din contextul şi reţeaua socială în care acesta se 

manifestă. 

Dezvoltarea copiilor este influențată de un sistem complex de fenomene şi relaţii, iar 

activităţile extracurriculare reprezintă un element principal în sistemul şcoală – familie – 

comunitate: „sunt parte din şcoli şi comunităţi şi sunt influenţate de familii şi colegi.” 

d) oferă șansa de afirmare şi explorare a identităţii, dezvoltă capitalul social al copiilor. 

Activităţile extracurriculare precum cluburi de științe, şah, limbi străine, dezbateri, consilii 

ale elevilor, formaţii şi orchestre şcolare, dans, teatru, sporturi de echipă şi cluburi sportive, cluburi 

de majorete, cercetaşi, activităţi religioase etc. oferă oportunitatea de exprimare şi participă activ la 

dezvoltarea identităţii copiilor.  

Activităţile extracurriculare creează suport social şi uman şi reprezintă un cadru formator 

mai atractiv în afara contextului academic. Copiii îşi formează personalitatea prin dezvoltarea de 

abilităţi, descoperirea de hobby-uri şi prin asocierea cu alţii.  

Implicarea în activităţi extracurriculare îi sprijină pe copii să se descopere pe ei înşişi prin 

observarea şi înțelegerea comportamentuui personal din timpul participării la aceste activităţi. În 

plus, cercetările arată importanța activităţilor extracurriculare în dezvoltarea atitudinii sociale în 

rândul participanților.  

Domeniul extracurricular cuprinde diverse activităţi, cu o clasificare extrem de variată. Nu 

se poate formula o definiţie comună a acestora sau măcar o operaţionalizare, prin precizarea 

activităţilor precise care ar putea fi incluse în sfera celor extracurriculare. Delimitarea noțiunii de 

activitate extracurriculară nu este clară. Acest aspect are şi efecte pozitive – o gamă largă de 

activităţi, acțiuni creative şi inovative în acest sens, dar şi efecte negative – deoarece nu există o 

operaţionalizare clară, competenţele dezvoltate, rezultatele acestor activităţi sunt dificil de măsurat 

şi evaluat. Nu există o denumire unitară nici a persoanei responsabile de acestea într-o unitate de 

învăţământ, existând variante ca „director educativ”, „consilier educativ”, „coordonator activităţi 

extracurriculare”. 

Raportul dintre educaţia non-formală şi cea formală este unul de complementaritate, atât sub 

aspectul conţinutului, cât şi al formelor şi modalităţilor de realizare.  

Organizatorii acestei forme de educaţie îşi interpretează însă, mai discret rolurile, sunt 

animatori, moderatori. Coordonatoului non-formal i se solicită mai multă flexibilitate şi entuziasm, 
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adaptabilitate şi celeritate în adoptarea variatelor stiluri de organizare a activităţii, în funcţie de 

interesele şi cerinţele copilului.  

Obiectivele și conţinutul vizate sunt precizate în documente special elaborate ce se 

caracterizează printr-o mare flexibilitate, diferenţiindu-se în funcţie de vârstă, sex, categorii socio-

profesionale, interesul participanţilor, aptitudinile şi aspirațiile acestora. Sunt cuprinse activităţi care 

corespund intereselor, aptitudinilor şi dorinţelor participanţilor.  

Examinând această definiţie din punctual de vedere al abordării educaţiei în general, se 

poate afirma că activităţile extracurriculare sunt prezentate printr-o dublă determinare (social și 

individuală) şi se manifestă prin trăsături specifice: 

 Caracterul social vizează relaţia evidentă dintre acestea şi societate, relaţie de interdeterminare 

și intercondiţionare. Transformările vieţii sociale solicită reconsiderarea continuă a acestora, în 

acord cu principiile şi interesele societăţii, pentru că „dinamica vieţii sociale mondiale impune o 

nouă ordine educaţională”.   

 Caracterul dinamic se manifestă prin celeritatea transformărilor ce se impun datorită 

schimbărilor sociale. Modificările se reflectă atât în clasificarea acestora, cât şi în modalităţile de 

implementare.  

 Caracterul permanent reprezintă într-un deziderat al societăţii în schimbare. Aceasta solicită un 

model de personalitate cu trăsături adaptative la schimbare şi valorificarea la maximum a capitalului 

personal, prin implicarea copilului în demersul permanent de educaţie şi autoeducaţie. 

 Caracterul prospectiv reprezintă consecința firească şi necesară în vederea adaptării individului 

la nevoile de perspectivă socială, adică a-l educa pe elev „pentru a face faţă cerinţelor viitorului, 

pentru a putea înfrunta şi răspunde unor situaţii imprevizibile”. 

 Caracterul axiologic se realizează prin operarea şi raportarea acestora la valori culturale 

specifice, ca bază a dezvoltării personalităţii proprii. 

 Caracterul teleologic face referire la orientarea acestora către o finalitate sau niște rezultate, ce 

se evidențiază în principiu în modificarea şi/sau evoluţia individuală. 

 Caracterul formativ se referă la baza pe care o oferă aceste activităţi pentru dezvoltarea şi 

formarea individului în plan psihologic, social şi cultural. 

Dincolo de aceste trăsături generale, activităţile extracurriculare se evidenţiază prin aspecte 

particulare precum:  

 caracterul facultativ sau opţional, elevii participând datorită intereselor şi curiozităţii personale; 

 proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor extracurriculare nu sunt acţiuni formale (deşi 

sunt obligatorii pentru reuşita lor) şi presupun implicarea ambilor actanţi educaţionali; 

 utilizarea potenţialului individual al copilului, prin asigurarea unui cadru optim manifestării 

aptitudinilor personale; 

 există variate forme de desfășurare a activităţilor extracurriculare, cu structură mult mai flexibile 

decât cele specifice cadrului formal de educaţie; 

 dezvoltă lucrul în echipă şi învăţarea prin colaborare, dar şi individualizarea învăţării;  

 nu sunt realizate printr-o strategie abordată exclusiv din perspectiva unei discipline, ci presupun 

de cele mai multe ori o abordare pluri- sau interdisciplinară; 

 evaluarea este opțională, neformalizată, cu accente psihologice, prioritar stimulative, fără note 

sau calificative oficiale.  

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare se bazează în primul rând pe 

cunoaşterea şi satisfacerea intereselor reale ale elevilor, pe indvidualizarea strategiilor formative  
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prin „evitarea unei scheme simple şi universale”. Pe lângă caracteristicile precizate anterior, 

demersul de formare extracurricular îndeplineşte câteva funcţii generale, dar şi unele specifice, 

definitorii. 

Relaţia dintre activităţile şcolare desfășurae conform curriculumlui şi activităţile 

extracurriculare sau co-curriculare se prezintă sub diverse forme: 

1. Activităţile extracurriculare vizează direct curriculumul. Sunt dezvoltate în acest fel abilităţi şi 

deprinderi care sunt transferabile activităţilor de la clasă sau se creează cadrul de aplicare în 

practică a noțiunilor învăţate la clasă.  

2. Activităţile extracurriculare echilibează şi susţin indirect curriculumul; acestea sprijină alte 

aspecte ale dezvoltării elevilor pe care activitatea obişnuită de la clasă nu le poate aborda decât 

parţial. Putem menţiona aici activităţile de relaxare, joc şi socializare, rezolvarea de probleme 

sociale, planificarea strategică şi organizarea, formarea leadershipului. 

3. Activităţile extracurriculare perturbează, se interferează şi ocupă timpul care altfel ar fi dedicat 

activităților de învăţare. 

4. Activităţile extracurriculare au un aspect neutru, având o mică influenţă asupra vieţii elevilor, fie 

aceasta pozitivă sau negativă. 
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 CONTRIBUȚIA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE LA 

DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII ELEVILOR 
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Școala Gimnazială Cândești, Loc. Cândești, jud. Buzău  

 

Trăim într-o lume informațională aflată în permanentă schimbare, în care tehnologia își pune din ce 

în ce mai mult "amprenta" în toate domeniile. Nici învățământul nu a fost ocolit: avem calculatoare 

în clase, unii videoproiectoare, ecrane, table de scris cu marker și nu cu cretă, copiii vor să vină la 

școală cu telefoanele... cu toată tehnologia elevii de clasa a V-a sunt tot "copii" cărora le place să se 

joace, să râdă, să spună adevărul, să ierte prietenul de joacă, chiar dacă înainte s-au certat, să se 

bucure când înfloresc florile, când văd o pisicuță, să cânte în această lume "magică pe care o simt 

ei". Ce ar trebui să facem noi, profesorii?  – ne punem adeseori întrebarea. Poate să desfășurăm mai 

multe activități extrașcolare care să-i pregătească pentru viață, activități în care să folosim noua 

tehnologie. 

Activitățile extrașcolare ne ajută foarte mult în dezvoltarea personalității elevilor, având multiple 

valențe formativ-educative: 

 asigură o mai bună punere în practică a cunoștințelor, exersarea priceperilor și 

capacităților în variate contexte și situații; 

 stimulează implicarea activă în sarcină a elevilor, aceștia fiind mai conștienți de  
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responsabilitatea ce și-o asumă; 

 contribuie la dezvoltarea capacității de exprimare liberă, de susținere a ideilor 

sau opiniilor despre un anumit subiect, la dezvoltarea creativității și 

expresivității; 

 asigură un demers atractiv, îndrăgit de elevi, adaptat nevoilor de individualizare 

a sarcinilor de lucru pentru elevi, valorificând și stimulând potențialul creativ și 

originalitatea acestora; 

 ajută la valorificarea inteligențelor multiple ale elevilor; 

 facilitează socializarea și intercomunicarea cu alți copii prin intermediul 

jocurilor sau prin strategii de cooperare; 

 ajută la dezvoltarea încrederii în sine, a capacității de control a emoțiilor în 

situații mai deosebite, la cunoașterea dintre elevi, înțelegerea și acceptarea 

reciprocă; 

 descurajează practicile de speculare sau de învățare doar pentru calificativ/notă. 

Elevii participă activ, cu interes, la aceste activități și cred că cel mai mult îndrăgesc excursiile și 

serbările. 

Excursia ne ajută să unim toate laturile educației, iar interdisciplinaritatea pe care o favorizează este 

mult mai eficientă și mai permisivă decât cea pe care o realizăm în orele de curs. Intrând în contact 

direct cu natura, observându-i frumusețile, copiii îi devin prieteni, iar mai târziu, când vor fi adulți, 

vor fi protectorii ei. Organizând excursii cu elevii avem posibilitatea de a contribui la dezvoltarea 

personalității lor prin valorificarea intereselor și a aptitudinilor acestora. Ei învață să prețuiască 

valorile culturale, folclorice și istorice ale poporului nostru și manifestă interes pentru a afla cât mai 

multe despre acestea. Pe lângă fortificarea biologică a organismului, excursia contribuie la 

fortificarea morală a elevilor, cultivând înalte trăsături de caracter. 

Serbările școlare au un caracter stimulator atât pentru micii artiști, cât și pentru părinții lor. Punerea 

în scenă a serbărilor aduc satisfacții atât "artiștilor", cât și "spectatorilor", elevi și părinți, 

contribuind la socializarea copiilor de la o vârstă fragedă. 

Acest tip de activități extrașcolare marchează evenimentele importante din viața școlarului. 

Importanța acestor activități constă în cultivarea înclinațiilor artistice ale elevului, precum și în 

atmosfera festivă creată cu acest prilej. 

Parteneriatele sunt mijloace prioritare care ne ajută să cooperăm cu elevi din alte școli, să stabilim 

relații de colaborare cu oameni din diferite domenii, cu atât mai mult cu cât materializarea lor 

dovedește că oferă avantaje tuturor părților implicate în procesul educațional. 

Vizionarea în grup de filme, spectacole de teatru sau circ specifice vârstei lor, poate constitui o 

sursă de informații, dar în același timp și un punct de plecare în realizarea de către elevi a unor 

activități interesante. Copilul face astfel cunoștință cu lumea artei, învață să o descifreze și s-o 

îndrăgească. Aceste activități vor pune elevul în rol de spectator și vor reprezenta pentru el o sursă 

de impresii puternice: stimularea afectivității copilului și cultivarea dragostei pentru artă (cărți, 

teatru,  muzică). 

Alte activități pot fi alese de către copii, participând la ele în timpul liber. De obicei, acestea sunt 

alese ca pasiune personală sau chiar cu scopul de a-și aprofunda cunoștințele dintr-un anumit 

domeniu. Aceste activități realizează completarea unor aspecte educative și orientează copiii spre 

unele domenii de activitate: sport, muzică, poezie, pictură, etc. 
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Activitatea extracurriculară este o componentă educațională valoroasă și eficientă căreia orice cadru 

didactic trebuie să-i acorde atenție, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în modul 

de realizarea a activității, cât și în relațiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă, care să 

permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităților extrașcolare oferite crește interesul 

copiilor pentru școală și pentru oferta educațională. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 

activităților extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 

gândire, de a evita critica în astfel de activități, de a încuraja elevii și de a realiza un feed-back 

pozitiv. 
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Documentare privind Educația Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

  

Aproape zilnic, mass-media prezintă diferite scene de violenţă petrecute în şcoală, de la cele 

mai uşoare forme, până la cele mai agresive. Chiar dacă este o problemă complexă, gestionarea şi 

reducerea acestui fenomen nu se poate face decât dacă îi sunt cunoscute cauzele, originile, formele 

de manifestare şi posibilităţile de prevenire. 

Problema violenței școlare este în atenția cadrelor didactice atât în școlile care lucrează cu 

copii care au un intelect normal dezvoltat sau chiar peste medie (şi chiar supradotaţi), dar mai ales 

la copiii cu dizabilităţi mintale, unde deficienţa de intelect se asociază frecvent cu alte diagnostice 

(ADHD, tulburări de învăţare, etc.) şi care, prin natura lor, favorizează manifestarea 

comportamentelor agresive şi, totodată, îngreunează demersurile pedagogice şi psihologice 

concepute pentru reducerea comportamentelor indezirabile şi creşterea comportamentelor 

prosociale.  

În experiența noastră de peste 10 ani în munca cu copii cu deficiențe mintale și asociate, am 

constatat că intervenţia psihologică şi pedagogică în problema agresivităţii la copiii cu deficienţă 

mintală impune raportarea la complexitatea factorilor care declanşează şi susţin aceste 

comportamente: pe de o parte, intervenţia la nivelul factorilor individuali psihologici specifici, iar 

pe de altă parte la nivelul familial social, cunoscut fiind faptul că agresivitatea copiilor este de cele 

mai multe ori şi semnul unei probleme în mediul social, familial din care provine copilul.  

 Luând în considerare toți acești factori, am dezvoltat și testat un program de reducere a 

comportamentului agresiv la elevii din ciclul primar, program pe care l-am denumit “Stop!Gândeşte 

înainte de a acţiona!” 

Programul constă în 14 activități, iar obiectivul general al programului a fost evaluarea 

eficienţei introducerii unor secvenţe de intervenţie pedagogică şi psihologică focalizate pe 

dezvoltarea socio-emoţională a elevilor în scopul reducerii agresivităţii fizice şi verbale pe care o 

manifestă în relaţiile cu ceilalţi.  
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Pornind de la identificarea factorilor care declanşează şi menţin comportamentele agresive şi 

extinzând intervenţia de la una individuală la una sistemică (care includ familia de origine şi grupul 

de colegi), programul “Stop!Gândeşte înainte de a acţiona!” îşi propune creşterea gradului de 

autocontrol, cooperare şi empatie manifestate de copii în relaţiile şcolare şi familiale şi care vor 

conduce la reducerea comportamentelor indezirabile manifestate de aceştia.  

În etapa constatativă am realizat evaluarea comportamentelor agresive utilizând Grila de 

observare a comportamentului agresiv elaborată de Petermann şi Petermann şi prezentată în 

lucrarea lor Program terapeutic pentru copiii agresivi (p. 55). Frecvenţa comportamentelor agresive 

a fost urmărită prin intermediul unei grile de observaţie cu indicatori comportamentali 

operaţionalizaţi.  

Explorarea istoricului de viaţă al subiecţilor şi a familiilor acestora s-a realizat prin 

completarea Fişei de investigare pentru părinţi (Petermann, p. 20) care cuprinde informaţii legate 

de: date personale ale copilului şi ale familiei; relaţii sociale şi activităţi; analiză comportamentală 

(comportamentul de la şcoală, relaţiile cu fraţii, relaţia copil-părinte). De asemenea, pentru o mai 

bună cunoaştere a particularităţilor de dezvoltare ale elevilor participanţi la studiu, am recurs la 

studiul fişelor psihologice ale acestora, puse la dispoziţie de psihologul şcolar. În vederea 

cunoaşterii condiţiilor sociale şi de mediu din care provin elevii, au fost studiate dosarele personale 

puse la dispoziţie de asistentul social al şcolii.  

Etapa experimentală s-a derulat pe parcursul a 6 luni, pe două dimensiuni:  

a. Intervenţie în familia de origine  

b. Intervenţie în grup 

Obiectivele întâlnirilor cu părinții au vizat:  

- colectarea datelor privind comportamentul copilului acasă, specificul relaţiilor cu membrii 

familiei de origine  

- prezentarea şi abordarea problemelor comportamentale manifestate de copil la şcoală şi 

acasă 

- informaţii generale despre etapele de dezvoltare în copilărie 

- Informaţii generale despre practici educative sănătoase 

În intervenția în grupul de elevi au fost derulate activitățile programului “Stop!Gândeşte 

înainte de a acţiona!”. Principalele instrumente și metode utilizate în intervenția de grup au fost: 

jocul de rol povestea terapeutică, povestirea terapeutică, desene animate terapeutice , tehnici din 

terapia experențială (statuia familiei), tehnici din terapia cognitive comportamentală etc.  

Obiectivele programului “Stop!Gândeşte înainte de a acţiona!”: 

- identificarea modurilor prin care învăţăm comportamente 

- conştientizarea importanţei modelelor în propriile vieţi   

- confruntarea cu comportamentul agresiv  

- deosebirea soluţiilor dorite şi nedorite de rezolvare a conflictelor 

- cunoaşterea tehnicilor de verbalizare 

- descoperirea şi recunoaşterea relaţiilor dintre dialoguri, sentimente şi comportamente 

- autoinstruire şi dezvoltarea autocontrolului 

- stabilirea relaţiei cu viaţa de zi cu zi a copilului 

- recunoaşterea diferitelor soluţii la conflicte 

- exersarea comportamentelor pozitive pentru soluţionarea conflictelor 

- recunoaşterea cauzelor furiei şi abordarea adecvată a lor 
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- autocontrol: creşterea toleranţei la frustrare şi la critici negative 

- învăţarea procedurii de oferire a feed-back-ului pozitiv 

În etapa postexperimentală a fost înregistrată din nou frecvența comportamentelor agresive și s-

au interpretat diferențele constatate. 

Din analiza datelor obţinute în etapa postexperimentală am observat că, pe dimensiunile 

agresivitate verbală, agresivitate fizică şi agresivitate asupra persoanei de către ceilalţi,  scorurile 

medii au scăzut, indicând o frecvenţă mai redusă a acestora pentru subiecţii supuşi intervenţiei. Pe 

dimensiunea autocontrol-cooperare-empatie scorurile medii au crescut indicând o mai mare 

frecvenţă a comportamentelor prosociale manifestate în relaţiile cu colegii de clasă şi de şcoală. 

Programul “Stop!Gândeşte înainte de a acţiona!” reprezenta un punct de pornire pentru 

cadrele didactice care îşi propun să intervină pentru reducerea comportamentelor agresive la copiii 

cu dizabilităţi mentale. Este foarte probabil că extinderea intervenţiei pe o perioadă mai mare de 

timp ar putea produce efecte mai semnificative. 
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      Pedagogul american BRUNER (1970) considera că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, 

i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode 

şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare și dacă materia este prezentată „într-o formă 

mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o 

deplină stăpânire a cunoştinţelor”. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu 

de învins”, important este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul.    

     Jocul – activitate recreativ-instructivă Jocurile şi distracţiile sunt mai intense la vârstele 

copilăriei şi ale tinereţii. Ştim cu toţii că orice copil dorește să se joace mai tot timpul, iar jocul le 

conferă conduitelor lor multă flexibilitate şi, mai ales, le dezvoltă imaginaţia şi creativitatea. Tot 

prin joc este exprimat şi gradul de dezvoltare psihică. Noi spunem de multe ori anumitor adulți că 

„se comportă ca niște copii” sau „parcă nu sunt maturizați” datorită unei exagerate antrenări a 



 

                                                                                206 
 

acelora în distracţii, care-i conturează și definește într-o personalitate nematură, puerilă. Jocul 

presupune un plan, fixarea unui scop şi fixarea anumitor reguli ca, în final, să se poată realiza o 

anumită acţiune ce produce satisfacţie. Prin joc se afirmă eul copilului, personalitatea sa. Adultul se 

afirmă prin intermediul activităţilor pe care le desfăşoară, dar copilul nu are altă posibilitate de 

afirmare decât cea a jocului. Mai târziu, el se poate afirma şi prin activitate şcolară. Activitatea 

şcolară se valorifică prin note, acestea se însumează în medii, rezultatul final al învăţării fiind tardiv 

din punct de vedere al evaluării, pe când jocul se consumă ca activitate, creând bucuria şi satisfacţia 

acţiunii ce o cuprinde. Copiii care sunt lipsiţi de posibilitatea de a se juca cu alţi copii de vârstă 

asemănătoare, fie din cauză că nu sunt obişnuiţi, fie din cauză că nu au cu cine, rămân nedezvoltaţi 

din punct de vedere al personalităţii. Jocul oferă copiilor o sumă de impresii care contribuie la 

îmbogăţirea cunoştinţelor despre lume şi viaţă, totodată măreşte capacitatea de înţelegere a unor 

situaţii complexe, creează capacităţi de reţinere, stimulând memoria, capacităţi de concentrare, de 

supunere la anumite reguli, capacităţi de a lua decizii rapide, de a rezolva situaţii problematice, într-

un cuvânt el dezvoltă creativitatea.   

      Fiecare joc are reguli. Atunci când un copil vrea să se joace cu un alt grup de copii, el acceptă 

regulile în mod deliberat, voit. Cu alte cuvinte, el va accepta normele stabilite, adoptate şi respectate 

de grupul respectiv înainte ca el să intre în joc. Pentru un copil, jocul presupune de cele mai multe 

ori, pe lângă consumul nervos şi efort fizic, spre deosebire de persoanele adulte unde acesta este 

minim. Există aici câteva lucruri de remarcat: în primul rând, jocul fortifică un copil din punct de 

vedere fizic, îi imprimă gustul performanţelor precum şi mijloacele de a le realiza. În al doilea rând, 

jocul creează deprinderi pentru lucrul în echipă, pentru sincronizarea acţiunilor proprii cu ale altora, 

în vederea atingerii unui scop comun. În al treilea rând, jocul provoacă o stare de bună dispoziţie, 

de voie bună, oferindu-i copilului posibilitatea de a uita pentru un timp de toate celelalte şi de a se 

distra, dându-i parcă mai multă poftă de viaţă. În joc, copilul îşi dă frâu liber imaginaţiei. Jocurile 

spontane reliefează capacitatea de creaţie a copilului, capacitate bazată pe propria experienţă, 

îmbogăţită cu noi elemente, corespunzătoare dorinţelor sale.   

        Activităţile extraşcolare ‒ prilej de activizare şi de dezvoltare a creativităţii În orice tip de 

activitate extraşcolară, fie că este vorba de drumeţie, vizită într-un atelier de creaţie, un muzeu, un 

loc istoric, o excursie de mică sau mare anvergură este necesar să antrenăm trei factori implicaţi în 

actul educaţional: a. copiii – prin responsabilităţi asumate atât individual, cât şi în grup; b. familiile 

– prin susţinere morală, financiară, sau chiar implicate în organizarea activităţilor; c. unitatea de 

învățământ – prin obţinerea avizelor necesare deplasării, elaborarea strategiilor didactice, realizarea 

unităţii dintre cei doi factori, finalizarea activităţii întreprinse. Activităţile extraşcolare îi antrenează 

pe copii în procesele și mecanismele de învăţare, îi apropie de școală, îi determină să o îndrăgească. 

Chiar ei propun, cer, aşteaptă şi se implică în realizarea acestui tip de activitate. Dacă avem grijă ca 

obiectivele instructiv-educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi momentele 

recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite.   

      În cadrul activităţilor elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 

întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se 

supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. Cadrul 

didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască copiii, să-i dirijeze, să le 

influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al unității de 

învățământ – pregătirea copilului pentru viaţă. În legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor,  

cadrele didactice trebuie să stimuleze și să încurajeze prin laudă, mereu, gândirea creativă şi 

învăţarea din proprie iniţiativă. Trebuie promovat modul variat de abordare a problemelor de 
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manipulare a obiectelor şi a ideilor. Copiii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire 

independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi 

probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de 

toate, este însă important ca profesorul însuşi să fie creativ. Activităţiile extracurriculare contribuie 

la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor 

copiilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, copiii 

participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul 

este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, lăsându-i 

pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.     
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 DEZVOLTAREA SOCIAL EMOȚIONALĂ PRIN EDUCAȚIE 

ECOLOGICĂ, LA ELEVII CU DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE 
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          Tulburările emoționale la vârsta copilăriei presupun o circumstanță a aspectelor 

neurobiologice, a tablourilor neuroclinice, a modalităților de exprimare verbală și non verbală, 

precum și a microgrupului familial și social. 

          Dezvoltarea abilităților emoționale ale copiilor determină formarea și menținerea relațiilor cu 

ceilalți, ajută copiii să se adapteze în mediul școlar și previne apariția problemelor emoționale și de 

comportament. Dezvoltarea abilităților emoționale, se realizează prin formarea unor atitudini 

empatice de a înțelege, de a exprima și de a regla emoțiile. Dezvoltarea deprinderii de control a 

reacțiilor emoționale se realizează prin activități pentru dezvoltarea emoțiilor, de a recunoaște și 

denumi emoțiile, în funcție de caracteristicile faciale. Dezvoltarea reacțiilor emoționale, prim 

manifestări emoționale pozitive și negative oferă copiilor posibilitatea de a recunoaște și preveni  

 

comportamente de furie în situatii asociate cu conflicte.  

          Agresivitatea reprezintă un comportament impulsiv prin care se produce rănirea fizică și/sau 

emoțională a unei persoane. Agresivitatea poate fi: fizică, verbală, relațională (Werner și 

Crick,2004). Copiii care nu manifestă comportamente prosociale și atitudini pozitive în 

interacțiunile cu ceilalți riscă să dezvolte probleme de comportament severe la vârsta adolescenței, 

cum ar fi: implicarea în bătăi, amenințarea altor persoane, cruzime față de animale, distrugerea 

bunurilor și/sau vandalism. 

        Modalitatea de a conceptuliza comportamentul agresiv diferențiază între (Dodge, 1991): 

•  Agresivitate proactivă (agresivitate manifestată datorită unui scop) 
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• Agresivitate reactivă (agresivitatea este rezultatul perceperii și interpretării distorsionate a unei 

situații ca fiind amenințătoare). 

         Agresivitatea proactivă este consecința unui calcul cu privire la beneficiile acelei atitudini de 

obținere, reprezintă consecința unor deficite de empatie și de achiziționare a unor comportamente 

prosociale. Agresivitatea reactivă apare pe fondul unor probleme de reglare emoțională, activării 

unor reacții intense de furie generate de interpretarea eronată a intențiilor ostile ale celorlalți 

(Hubbard, Smithmyer, Ramsden, Parker, Flanagan și colab., 2002). Agresivitatea reactivă este 

asociată cu respingerea colegilor, izolare și niveluri ridicate de anxietate (teamă), în timp ce 

agresivitatea proactivă crește riscul pentru comportamente de sfidare, lipsa de empatie, acte de 

delincvență la vârsta adolescenței (Crick și Dodge, 1994).  

          Consilierea este definită ca intervenție terapeutică cognitivă, afectivă, comportamentală și 

sistemică, realizată prin strategii de dezvoltare a stării de bine și modificării comportamentului 

uman. Consilierea reprezintă intervenția psihologică în scopul optimizării, autocunoașterii și 

dezvoltării personale sau în scopul prevenției și remiterii problemelor emoționale cognitive/de 

comportament. Procesul de consiliere psihopedagogică urmărește aplicarea cunoștintelor și 

tehnicilor psihologice și pedagogice, în vederea rezolvării conflictelor, problemelor emoționale și 

modificării comportamentale inadecvate. 

         Intervențiile cognitiv-comportamentale abordează deficitele capacităților cognitive și 

comportamentale asociate cu această tulburare, prin generalizarea modificării comportamentale în 

mai multe domenii de funcționare. Intervenția cognitivă se referă la procesele gandirii care preced 

reacții comportamentale. Intervențiile cognitiv-comportamentale se realizează prin dialog, joc de 

rol, automonitorizarea gândurilor, emoțiilor și comportamentelor prin mijloace adaptate la 

persoanele cu dizabilități intelectuale, discutarea și analizarea gândurilor automate negative, 

identificarea convingerilor disfuncționale, adoptarea unor modalități de gândire pozitivă, strategii 

pentru corespondență între verbalizare și comportament, prin strategii de verbalizare,învățare, 

recompensare și metode de autoreglare: automonitorizare, autoevaluare, autorecompensare, Beail și 

Jahoda (2012) și Willner (2005).    

          Elevii cu dizabilități intelectuale și dificultăți de învațare prezintă dificultăți de exprimare 

verbală și scrisă, dificultăți în recunoașterea emoțiilor după expresii faciale și dificultăți de reglare a 

emoțiilor intense, abilități scăzute de înțelegere a emoțiilor (Arthur, 2003; Pierangelo și Giuliani, 

2008; Bernard și Turk, 2009). Stamp și Loewenthal (2008) au identificat faptul că la elevii cu 

dificultăți de învatare problemele învațării sunt exacerbate și datorită problemelor psihice, sociale și 

emoționale, a unor simptome depresive, anxietate și panică, stima de sine scazută și stres. 

Dificultățile socioemoționale sunt determinate de perioada copilăriei (Arthur, 2003) manifestate 

prin dificultăți sociale și emoționale. În scopul întelegerii comunicării, Hodges (2003) prezintă 

importanța unor modalități de relaționare și cunoaștere psihologică prin joc, desen, contact vizual, 

mișcări corporale, tonul vocii. 

          Comportamentul social și emoțiile copiilor se dezvoltă în fiecare etapă de vârstă, prin 

interacțiune cu părinții, cu frații, cu alți membrii ai familiei, adulți sau copii. Apoi experiențele se 

multiplică cu cele de la școală și din comunitate, și sunt percepute prin temperament și în mod 

semnificativ prin succesul copiilor la școală și în viață. Specificul domeniului socio-emoțional este 

dat de strânsa legatură care există între planul social și cel emoțional. Interacțiunile sociale reușite 

fac posibilă dezvoltarea unei imagini de sine pozitive și a autocontrolului. 

         Abilitățile sociale determină integrarea în mediul în care trăim, grupul de la școală sau grupul 

de prieteni. Studiile au demonstrat faptul că acei copii care au dezvoltate abilitățile sociale se vor 
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adapta mai bine la mediul școlar și vor avea rezultate mai bune. În schimb cei cu abilități sociale 

slab dezvoltate,  au o probabilitate mai mare de a fi respinși de ceilalți și de a dezvolta probleme de 

comportament. Dezvoltarea abilităților emoționale ale copiilor determină formarea și menținerea 

relațiilor cu ceilalți, ajută copiii să se adapteze la școală și previne apariția problemelor emoționale 

și de comportament, prin formarea unor atitudini empatice de a înțelege, de a exprima și de a regla 

emoțiile. 

          Educația ecologică  reprezintă formarea unei conștiințe ecologice și a unui comportament 

adecvat. Natura este un organism viu ale cărui componente sunt într-o strânsă intercondiționare iar 

fără acești factori naturali viața nu este posibilă, prin urmare  acești factori trebuie protejați. 

Ecologia este știința armoniei vieții iar prin abordarea temelor ecologice și realizarea unor acțiuni 

instructiv educative în învățământul primar, elevii cu dificultăți de învățare sunt sensibilizați, prin 

dezvoltarea empatiei și a compasiunii pentru viețuitoarele din natură. Realizarea unor experimente 

cu scop de investigare și descoperire, prin observarea unor procese și fenomene din natură și 

evaluarea unor rezultate practice, va determina însușirea de noi cunoștințe și competențe. 

          Educația ecologică se realizează prin obiective generale: Educarea și dobândirea de noi 

cunoștințe pentru a proteja și respecta natura; Cultivarea dragostei pentru Terra (apă, animale, 

plante); Conștientizarea necesității de a economisi apa, energia electrică, pădurea; Educarea elevilor 

în sensul păstrării sănătății mediului înconjurator, îngrijirea unor arbori. 

          Activitățile de învățare ecologică și dezvoltare emoțională se realizează în funcție de vârstă, 

individual sau pe grupe, la elevii cu dificultăți de învățare, integrați în școala de masă incluzivă. 

Exemple de activități: Excursii și drumeții pentru observarea plantelor și animalelor, vizionarea de 

filme educative, lecturarea unor texte privind fauna și flora terestră și influența umană în 

modificarea cadrului natural, prin realizarea unor colecții de plante, DVD. Îngrijirea unor animale 

mici sau păsări, prin activități de sădire a unor plante, arbuști ornamentali. Activități desfasurate în 

cadrul unor ateliere de creație artistică, plastică, expoziții de lucrări. Activitățile ecologice 

contribuie la dezvoltarea comunicării copiilor cu natura și formează o gândire intuitivă și deductivă 

iar prin realizarea lor elevii se vor transforma treptat în viitori cetățeni responsabili, care vor apăra, 

iubi și respecta natura.  

Activitate social emoțională: Labirintul emoțiilor 

Obiective:  

•  Denumirea și identificarea reacțiilor emoționale de bază (bucurie, tristețe, furie, teamă) 

•  Exersarea recunoașterii furiei prin asocierea expresivității faciale 

•  Identificarea consecințelor furiei asupra comportamentului copiilor 

Materiale necesare: imagini cu reacții emoționale, creioane colorate, planșe 

Strategii/metode: discuții libere 

Durata: 30 minute 

Descrierea activității 

          Se așează copiii în șir indian și sunt informați că vor parcurge împreună un labirint și la 

fiecare semn de stop va fi o provocare. Primul stop se află sub o planșă cu un soare strălucitor. Se 

arată copiilor imagini cu persoane fericite și se solicită recunoașterea acestei emoții, apoi 

exprimarea unor situații fericite. Al doilea stop se află sub o planșă cu stropi de ploaie. Se solicită 

copiilor să recunoască aceasta emoție si apoi să-și amintească situații în care s-au simțit triști. Al 

treilea stop se află sub o planșă cu nori mari și cu un fulger. Se arată copiilor imagini cu persoane 

care manifestă teamă, se solicită să recunoască această emoție și să-și amintească situații în care s-

au simțit speriați. Al patrulea stop se află la mesele pregătite pentru desen. Se prezintă o imagine cu 
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o persoana furioasă și se insistă asupra detaliilor feței, asociate cu emoția furie: sprâncene adunate, 

încruntarea, îngustarea ochilor, buzele strânse. Fiecare copil va desena modul în care se simte atunci 

cand este furios, apoi se vor identifica situații în care copiii au fost furioși și modul în care ei s-au 

simțit, emoțional și fiziologic (creșterea ritmului bătăilor inimii, creșterea frecvenței respirației, 

încordarea mușchilor) și s-au comportat neadecvat cu ceilalți din cauza furiei.  

Recomandări 

Recunoașterea emoțiilor de furie în situații asociate cu conflicte 

Atenționarea copiilor privind reacțiile emoționale  

Monitorizarea interacțiunilor de la grupă       
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 INFLUENŢE NOCIVE ALE MEDIULUI AMBIANT ÎN 
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Este absolut necesar un studiu detaliat al caracteristicilor personalităţii în formare a 

adolescentului, al motivaţiilor, nevoilor şi aspiraţiilor sale, al raportului cu educatorul, al 

ansamblului de elemente care pot explica caracteristicile individuale ale tânărului şi medierea pe 

care o oferă actului de transgresiune a normei, condiţiile psihice interne şi cele depinzând 

de structura mediului sociocultural extern. 

Pentru a descifra semnificaţia acestui comportament aparte -comportamentul deviant este 

necesară o evaluare de ansamblu asupra modului specific în care este concepută în orice societate 

personalitatea normală şi, mai ales, măsura în care aceasta reprezintă un produs concret al mediulu 

social şi cultural în care evoluează. Din nefericire, factorii generali sociali, aceeaşi pentru întreaga 

populaţie infantilă, nu sunt receptaţi ca elemente inductoare ale modificării structurii personalităţii, 

decât de acei copii sau adolescenţi care, prin efectele negative ale distorsiunlor şi erorilor educative 

intrafamiliale din prima perioadă a copilăriei,au suferit traumatisme psihoafective, au acumulat o 

încărcătură considerabilă conflictuală, au fost supuşi unei situaţii de frustrare îndelungată şi cărora li 

s-au transmis modele comportamentale agresiv- antisociale. 

Toate aceste situaţii, au consecinţele lor asupra nucleului de bază al personalităţii în special 

al structurilor afective, generează modalităţi specifice de recepţionare şi interpretare a condiţiilor  

exterioare, imprimându-le în sens negativ. 

Dacă psihologii pun mai mult accentul pe particularităţile psihice în adaptarea 

elevului la mediu , sociologii acordă un rol predominant factorilor socio-culturali precum şi 

condiţiilor vieţii sociale în general. ,,Perspectiva cauzalităţii multiple’’ sau a ,,factorior’’concepe 

devianţa ca fiind rezultatul unui număr mare şi variat de factori: factori genetici,disfuncţii generale 

relevate prin EEG ( Preda, V. ,,Profilaxia delicvenţei şi reintegrarea socială’’, Ed. Şt. şi 

Enciclopedică, Buc., 1981, pag. 31), boli psihice, deficienţe intelectuale, 

tulburări ale afectivităţii, tulburări caracteriale etc. Realitatea clinică a determinat majoritatea 

autorilor să admită rolul preponderent patoplastic al mediului ambiant nefavorabil. 

Prin noţiunea de mediu ambiant, înconjurător, înţelegem atât mediul restrâns, intrafamilial, cât şi cel 

mai larg în care se dezvoltă personalitatea copilului: prietenii, strada,mijloacele de transport etc. , 
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care exercită o influenţă asupra lui. Acelaşi rol îl au şi mijloacele mass-media: TV, radio, presa, 

lecturile, computerul. 

Cele mai frecvente cauze ce ţin de mediul ambiant şi favorizează apariţia comportamentului 

deviant, pot îmbrăca următoarele aspecte: 

· Neînţelegerile intrafamiliale şi disocierea căminului. Acestea se regăsesc cu o frecvenţă maximă: 

80% dintre elevii devianţi comportamental provin din familii destrămate. Aceste situaţii pot 

declanşa la copil tulburări emoţionale şi tendinţe patologice care se pot traduce prin devieri 

comportamentale. 

· Disocierea grupului familial prin boli cronice grave sau prin decesul unui părinte poate crea 

familiei, pe lângă o privaţiune economică, şi o frustrare emoţională. Această frustrare poate induce 

o stare de anxietate şi un sentiment de singurătate. 

· Absenţa unuia dintre părinţi poate influenţa negativ dezvoltarea personalităţii 

copilului prin absenţa figurii de identificare în conturarea personalităţii viitoare. Rolul mamei este 

primordial. Astfel, după Schneidemann, copilul fără mamă îşiconstruieşte la început o ,, reacţie de 

pretext pentru ca mai apoi să treacă printr-o etapă disfonică’’ şi, în sfârşit, prin stadiul de negare a 

necesităţii de a avea mamă. 

· Divorţul devine pentru copil un fapt iremediabil. Disputele premergătoare, tensiunile excesive 

dintre părinţi sau un părinte alcoolic, brutal, care provoacă certuri ( mai adesea tatăl ) duc la o serie 

de situaţii fără echivoc din partea acestora care, pe lângă anxietatea şi insecuritatea pe care o pot 

insufla copilului, îi pot crea şi unele resentimente sau pot constitui un model de imitat pentru el. 

· Deficienţele în atitudinea educativă a mamei sau a tatălui ( agresivitatea, despotismul, pisălogeala 

etc.) determină la copil şi ulterior la tânăr reacţii de indisciplină, incapacitate de acomodare, 

iritabilitate etc. 

· Relaţiile dificile cu mama care nu pot satisface trebuinţa de afecţiune a copilului, îl vor situa 

permanent în cadrul unor carenţe afective şi de securitate. 

· Încredinţarea copilului unei organizaţii ( grădiniţă, şcoală ), reflectă tendinţa 

familiilor de dezangajare faţă de sarcinile afective şi educaţionale, conduce, în lipsa supravegherii 

parentale directe, la frustrarea de autoritate; copilul se simte prea rapid independent şi autonom, 

ceea ce poate antrena tulburări comportamentale, mai ales dacă în jurul său există exemple negative. 

· Factorii ecologici generatori ai unei subculturi care pot crea indirect condiţii pentru dezvoltări 

dizarmonice ale personalităţii copilului. 

· Pseudodebilitatea mentală a părinţilor, caracteristică mediului subcultural prezintă multiple 

implicaţii comportamentale cu caracter deviant şi este legată de multiple carenţe şi neglijenţe 

educative prezente în acest mediu. 

· O altă categorie de cauze o constituie constelaţia de lacune educative, lipsa unui mediu educogen 

capabil să filtreze şi să selecteze conduitele incipient aberante, anticipând modalităţile polimorfe de 

descărcare cvaziresponsabilă şi atrăgând acţiunea legii penale. 

· Prelungirea şcolarizării obligatorii face, paradoxal, pentru copiii cu intelect de limită, să apară o 

sursă de inadaptare şi eşec, fapt ce antrenează copilul pe calea devianţei. 

· Precocitatea pubertăţii şi sexualităţii, care se manifestă în actualele condiţii de 

explozie tehnică şi economică, se pot constitui într-un focar de delincvenţă juvenilă şi ridică 

probleme chiar unor adolescenţi cu dezvoltare normală. 

· Solicitările mass-media care au o influenţă din ce în ce mai mare şi care, înlăturând reflecţia şi 

meditaţia, favorizează reacţii impulsive sau de satisfacere imediată a trebuinţelor. 

· Transformările demografice legate de transferul dinamic al populaţiei în cadrul 

urbanizării, impun stressuri inevitabile, prin schimbarea bruscă a ritmului de viaţă şi perturbă mai 

ales pe tineri, făcându-i vulnerabili în faţa numeroaselor tentaţii din noul univers care le e străin. 

· Factorii genetici, cercetaţi în recentele studii de genetică psihiatrică, în corelaţie cu dismorfismele 

somatice şi tulburările nervoase, sunt frecvente la indivizii care manifestă comportamente agresive 

şi delictuale. Examinarea cariotipului, cromatinei sexuale şi dermatoglifelor la aceştia, a condus la 

următoarele concluzii: 
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-există o participare ereditară neîndoielnică la constituirea terenului predispus la o afecţiune psihică, 

mai ales în cazul deficienţelor mentale şi al personalităţilor psihopatice care au manifestări agresive 

deosebit de grave, cronice, recidivante; 

-există o corelaţie între anomalităţile heterozomiale şi tulburările psihice în general. Anomaliile 

heterozomiale prin exces în ambele sensuri conduc la tulburări mentale asociate cu tulburări 

comportamentale; 

-în sindromul XYY s-au întâlnit tulburări cu caracter psihopatic variate, mergând până la o 

psihopatie severă; 

-în afara înapoierii mintale, în sindromul Klinefelter există şi cazuri de tulburări psihopatice la 

subiecţi cu inteligenţă normală; 

-anomaliile cromozomiale şi dermatoglifice nu pot fi considerate ca patognomonice pentru o 

anumită maladie psihică, însă au o indiscutabilă valoare orientativă; 

-frecvenţa genetică a anomaliilor de sex este mai mare la delicvenţii bărbaţi cu cromatină pozitivă. 

Indiferent care dintre aceşti factori au acţionat, efectul este acelaşi asupra personalităţii copilului: 

subminarea simţului siguranţei, insecuritatea, fenomene care permit cu mai mare uşurinţă expunerea 

lui la influenţe nocive, antisociale ale mediului, favorizând deviant comportamentală. 

O mare parte din mass- media ( filmele poliţiste, unele programe TV, romane poliţiste sau de 

aventuri etc.) ar fi criminogene. Invalidarea acestui punct de vedere provine din partea elevilor, care 

deşi consumă extrem de mult din aceste produse, nu ajung să comită fapte antisociale. În urma 

analizei acestui punct de vedere, T. Bogdan ajunge la concluzia că nici filmele şi romanele poliţiste, 

programele TV ,,în sine nu generează ci doar alimentează starea infracţională’’. 

Tot mai mulţi autori tind să acorde mai multă importanţă carenţelor educative care conduc la 

adaptarea comportamentului deviant. J.D.Lohman consideră că, sub aspect psihopedagogic, 

devianţa apare atunci când necesităţile biologice, afective, intelectuale, educative şi sociale nu au 

fost satisfăcute la timp şi în mod corespunzător normelor culturale existente. 

Sumum de conduite obiectivate in termenul de ,,tulburare de comportament’’, acesta 

recunoaşte un complex de cauze reprezentat prin motive endo şi exogene, reacţionând asupra 

individului care are o structură specifică in profunzimea ei psihopatologică. 

Multitudinea cauzelor care pot influenţa sau chiar determina comportamentul reprezintă nu 

doar un moment în evoluţia deviantă, ci un complex răspunzător de evoluţia viitoare, cronică a 

inadaptatului psihosocial. 

Un loc important între cauzele declanşatoare pentru tulburările comportamentale îl ocupă 

existenţa la vârste tinere a unor boli psihice ca: schizofrenia, epilepsia, stările psihopatoide, uneori 

nevrozele rebele netratate, dar mai ales retardul psihic congenital, etichetat drept debilitate mentală. 

Alături de aceste boli psihice menţionăm prezenţa unor boli somatice grave ( boli cronice, 

degenerativ-congenitale ori ereditare ) care acţionează asupra psihicului, influenţând direct sau 

indirect personalitatea. 

În ansamblu, această influenţare a personalităţii se percepe ca nefavorabilă prin infirmitatea 

pe care o produc bolile asupra individului incomplet structurat, ori prin evoluţia progresivă spre 

ireversibilitatea aspectelor patologice. 

Pe lângă existenţa unor sindroame sau boli psihice, o altă categorie de cauze o constituie 

constelaţia de lacune educative, lipsa unui mediu educogen capabil să filtreze şi să selecteze 

conduitele incipient aberante, anticipând modalităţile polimorfe de descărcare cvasiresponsabilă şi 

atrăgând acţiunea legii penale. 

Numeroase condiţii externe acţionează generic asupra individului care are anumite 

particularităţi intrinseci ori mobiluri interne preexistente momentului instalării acţiunii cauzelor. 

Personalităţii psihopatice i se recunoaşte o determinare constituţională şi psihogenetică. Elementele 

de tip sociogen sunt intricate cu cele de tip biogen într-o proporţie variabilă, dar realitatea clinică a 

determinat majoritatea autorilor să admită rolul preponderent patoplastic al mediului ambiant 

nefavorabil în structura psihopatiilor. O serie de consecinţe se materializează prin delimitarea unei 



 

                                                                                213 
 

categorii de minori aproape indemni sau chiar intacţi psihic, dar care prezită aberaţii 

comportamentale cauzate de influenţa dăunătoare a mediului. 
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 ROLUL ACTIVITĂŢILOR ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE ÎN  

ÎMBUNĂTĂŢIREA REZULTATELOR ELEVILOR DIN MEDII 

DEZAVANTAJATE, CU RISC DE ABANDON ŞCOLAR, A CELOR CU 

CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE SAU CU ALTE 

DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE, A ELEVILOR CAPABILI DE 

PERFORMANŢE - EGALITATEA SE ŞANSE  

Profesor-educator Angearu Mioara 

Centru Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria 

 

  Educaţia devine imboldul progresului social; exigenţele timpului- an de an apar cu 

noi abordări şi valorificări ale ştiinţelor pedagogice, psihologice, politice, sociale, economice în 

scopul formării unei generaţii tinere capabile să asigure în continuare un nivel de bunăstare a vieţii, 

o interacţiune socială sporită, condiţii optime pentru dezvoltarea umană. Orientarea esenţială 

este democratizarea învăţămîntului iar asigurarea calităţii învăţămîntului devenind o 

necesitate a modernizării.  

Locul şi rolul educaţiei nonformale este acela de  parte integrantă inclusă în aria conceptului 

pedagogic de democratizare şi a învăţămîntului special ce ,,defineşte o anumită disponibilitate a 

sistemului, dependentă de structura de funcţionare a acestuia,  care validează la nivel de 

decizie politică: organizarea nivelurilor/treptelor şcolare şi a modalităţilor de evaluare 

a elevilor cu deficienţe; conducerea managerială a instituţiilor; proiectarea curriculară a 

programelor de instruire formală şi nonformală; realizarea relaţiilor cu comunitatea educativă 

naţională, teritorială şi locală Copiii şi tinerii se confruntă cu dificultăţi de a-şi valorifica la maxim 

potenţialul de dezvoltare, îşi petrec într-un mod defectuos timpul liber. 

A c t i v i t a t e a  î n  a fa r a  c l a s e i  ş i  ex t r a ş co l a r ă  o cu p ă  u n  l o c  f o a r t e  

i mp or t an t  î n  ans am bl u l  influenţelor educaţiei speciale. Astăzi în şcolile şi 

grădiniţele incluzive elevii sunt antrenaţi în activităţi extraşcolare, evenimente şi 

serbări şcolare, excursii, acţiuni de voluntariat, menite să contribuie la formarea unor 

competenţe sociale şi civice, orientând copiii şi tinerii noştrii spre progres. În sistemul 

educaţional s-a afirmat în ultimii ani un sistem de activităţi extraşcolare, care se perfecţionează 

în permanenţă, tendinţa de dezvoltarea acestui sistem fiind orientarea spre satisfacerea intereselor şi 

opţiunilor individuale ale elevilor, încă de la grădiniţă .  

Prin activitatea noastră vrem să satisfacem curiozitatea elevilor cu cerinţe educative  
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speciale, dorindu-ne să creăm o comunitate şcolară care îşi cunoaşte şi îşi valorifică tradiţiile, învaţă 

prin cooperare, stimulează participarea şi are o imagine proprie. Activităţile extraşcolare sunt 

binevenite în viaţa şcolarului modificând comportamen tul social, ajutând la întreţinerea şi 

legarea unor relaţii. În acelaşi timp, în opinia mea aceste relaţii pot consolida şi conduce la 

bunăstarea unei zone şi la instaurarea unui sistem de colaborare, cooperare, iar activităţile 

extraşcolare sau educarea nonformală reprezintă un mod de a -ţi dezvolta anumite 

abilităţi, cât şi de a deschide anumite orizonturi.  

 Educaţia nonformală ca şi educaţia interculturală sunt necesare în 

instruirea elevilor cu deficienţe, trebuie să existe, completează şi finisează educ aţia 

formală, însă respectând proporţiile şi principiile. Nu se poate renunţa la educaţia 

formală în favoarea activităţilor extraşcolare, vor coexista, se vor împleti şi intersecta 

ori de câte ori este nevoie pentru dezbateri şi noi demonstraţii.  

,,De ce de la grădiniţă?,, se întreabă uneori părinţii şi bunicii. Stimulat 

corespunzător un preşcolar cu cerinţe educative speciale vine la grădiniţă cu un set de 

întrebări cărora să le găsească răspunsul, sau se străduieşte să înţeleagă fenomenul 

respectiv, iar activităţile extraşcolare au efect de practică; după explicaţiile din clasă, 

de la grădiniţă şi şcoală activitatea nonformală ajută elevul cu cerinţe educative 

speciale să-şi îmbunătăţească nivelul reprezentărilor, imaginaţia şi creativitatea, 

percepţiile valorificând toate canalele de comunicare.  

 Personal sunt pentru introducerea activităţilor extraşcolare de la grădiniţă. Am 

făcut o vizită la fabrica de pâine şi prelucrarea laptelui cu copii cu deficienţe. Am fost 

foarte încântată să-i ascult pe elevi povestind ce au văzut: cazanele mari ale 

malaxoarelor de pâine, cuptoarele imense, cum se aşeza pâinea în cuptor manual cu 

nişte ,,lopeţi mari cu coada lungă,, am văzut cum colectau laptele din cisterne în 

bazine imense, au întrebat de ce nenea are cizme albe  şi halat, ne-au explicat de ce nu 

au voie cu mustaţă şi unghiile mari. Ne-au servit cu câte un covrig şi cu biscuiţi cu 

cremă iar copii au povestit cum a fost, unde au fost, ce au văzut, cum  să te îmbraci, 

de ce, cum se face smântâna, îngheţata, iaurtul,  brânza, pâinea, covrigii, biscuiţii.  

Pentru copiii cu cerinţe educative speciale vizitele la pădure, la teatru, muzeu, 

cinematograf, plantatul de flori şi pomi în parcuri, adunatul porumbului, plantatul 

cartofului unde noi să mergem să dăm o mână de ajutor sunt activităţi de bază la care 

nu trebuie să renunţăm pentru calculator, facebook, jocuri cu agresivitate; prin aceste 

activităţi extraşcolare noi contribuim la integrarea profesională a copiilor cu 

deficienţe, căreia i se pun bazele de la grădiniţă. Încă de la trei ani familia este 

informată, consiliată iar comunitatea devine deschisă, permisivă.  Părintele şi bunicul 

ar trebui să vină cu propuneri în acest sens, să susţină munca, cinstea, onoarea, 

respectul, profesionalismul.  

Recent am fost la fabrica de pâine cu elevii cu cerinţe educative speciale din 

şcoală în săptămâna ,,şcoala altfel,, unde am răspuns cu plăcere de ce -urilor şi noi 

profesorii şi ghidul iar pentru copii  a avut un mare impact şi un rol instructiv -

educativ important.  

Pe lângă rolul instructiv educativ aceste activităţi extraşcolare ajută şi la 

recuperarea elevilor cu deficienţe iar aici aş dori să exemplificăm vizitele la grădina 

zoologică, la hergheliile din zonă, la ferma de iepuri, la definariu, acvariu... . 

Terapiile cu animale miei, iezi, cu căţei sunt recomandate şi ajută la responsabilizarea 
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elevilor cu deficienţe, executarea plimbărilor zilnice prin parc, mişcarea şi sportul 

care susţin sistemul circulator, respirator.... Vizitarea altor animale şi locuri noi vin să 

întregească tabloul de recuperare, decompensare, demutizare, menţinerea atenţei 

concentrate, exersarea percepţiilor şi dezvoltarea reprezentărilor.  

Activitatea extraşcolară a existat din toate timpurile până în prezent dar puţin 

aranjată altfel; în trecut oamenii mergeau cu copiii la biserică pentru a nu -i priva de 

sfaturile şi poveţele preoţilor, pilde şi cuvântări, să nu renunţăm la tradiţii, să 

respectăm şi să iubim aproapele, să socializeze, să înveţe să se comporte civilizat cu 

mult timp înainte de a fi integrat în mediul şcolar. Activitatea extracurriculară este o 

continuare a educaţiei din familie şi grădiniţă/şcoală de care nu trebuie privat nici un 

elev indiferent de vârstă, religie, naţionalitate, care pe termen lung oferă demonstraţii, 

modele, exemple care ajută şi la formare personalităţii elevului.   
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 Mot de passe: ÉDUCATION 

Prof: Alina Bobeică  

Colegiul "Mihail Cantacuzino" Sinaia 

 

 

 
 De nos jours, les élèves, quel que soit leur âge, passent plus de temps devant la télévision 

que sur les bancs de l’école. La télévision, comme les nouveaux médias issus de son mariage avec 

l’informatique et les réseaux de télécommunication, représente un vrai défi pour enseignants. Le 

traditionnel perd du terrain devant les technologies modernes. L'informatique a fait sortir 

l'enseignement du conformisme, a libéré les enseignants de la nécessité de répéter chaque année les 

mêmes choses et leur a permis d'accéder à des fonctions plus intéressantes. 

 Finis donc la classe, les cahiers et les tableaux - l'avenir appartient à l’e-learning qui offre de 

nouvelles possibilités: outre le suivi personnalisé de l'enseignement et donc l’adaptation à chaque 

élève et à chaque situation, l’e-learning permettrait donc de développer de nouvelles méthodes 

interactives et ludiques, souvent plus attractives pour les plus jeunes. Il permet aussi de répéter 

une leçon autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que celle-ci devienne un automatisme. Tout en 

travaillant éventuellement de manière collaborative. L'e-learning a également des limites: il 

nécessite entre autres que l'ensemble du territoire soit connecté et bénéficie du haut débit. De plus, 

les méthodes d'enseignement en ligne ne sont pas adaptées à tous les élèves. Il valorise certaines 

formes sur d'autres, les élèves les plus autonomes, les enseignements dont les acquis peuvent être 

validés par des exercices simples et progressifs et ceux qu'on peut le plus facilement mesurer. Ce 

qui ne représente pas toute la palette éducative.  

 L'e-learning doit donc s’appréhender comme un outil dont il est impératif que les méthodes, 

adaptées à l'apprentissage à distance, se conjugue avec un enseignement en classe, et une 

relation humaine. 

 

 

 

http://colegiulmihailcantacuzino.ro/
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SECŢIUNEA II  

 

 Proiecte didactice.  

 Chestionare  

( cu interpretarea acestora). 

 Studii de caz. 
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 TOȚI COPIII SUNT IMPORTANȚI, INCLUSIV EU! 

PLAN DE LECŢIE 

Prof.înv.primar, Bîra Ilinca 

Șc. „Elena Doamna”, Tecuci, Galați 
 

OBIECTIV GENERAL:  
 sprijinirea elevilor în combaterea  discriminării grave cu care se confruntă copiii cu dizabilități; 

încurajarea  participării acestora la campania privind accesul la o educaţie de calitate pentru copiii 

cu dizabilităţi;  

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

La finalul lecţiei, participanţii trebuie:  

să înțeleagă sensul noțiunii de ”dizabilitate”; 

să descopere legăturile dintre sărăcie și dizabilitate; 

să discute despre modul în care dizabilitatea afectează educația și participarea școlară; 

să găsească modalităţi de susținere a educației pentru copiii cu dizabilități; 

să promoveze educația pentru copiii cu dizabilități. 

Materiale  

de lucru, imagini;calculator, videoproiector 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

1.Exercițiu de spargere a gheții 
Să-i apreciem pe ceilalţi-    Elevii se aşează în cerc. Începând de la un punct oarecare al cercului 

sunt rugaţi să-i spună colegului din stânga un lucru care îi place la el/ea. Când cercul este complet, 

se repetă exerciţiul în sens invers (fiecare participant îi va spune colegului din dreapta ce îi place la 

el/ea). 

   Discuţia dupa exerciţiu:- Cum v-aţi simţit făcând un compliment? Din ce cauză?; Cum v-aţi 

simţit primind un compliment? Din ce cauză?; Cât de des vă apreciaţi prietenii şi membrii familiei 

pentru lucrurile pe care le fac pentru voi?; Cum vă simţiti când prietenii vă critică sau spun lucruri 

negative despre voi? Din ce cauză? 

2.Captarea atenţiei:5 min 

 Brainstorming frontal-Li se cere să emită păreri, să spună cuvinte,expresii care pot fi asociate 

cuvântului dizabilitate 

3.Anunţarea titlului activiţăţii şi a unor obiective(2min) 

Anunț titlul și unele obiective. 

Scriu titlul pe tablă „TOȚI COPIII SUNT IMPORTANȚI, INCLUSIV EU!” 

4.Desfăşurarea activităţii(30 min) 

Asemănări- deosebiri,-activitate în perechi(2min) 
Completați desenele de mai jos cu trei asemănări şi deosebiri pe care le găsiți între voi şi alte fiinţe. 

EU-alt membru al familiei; EU-prieten; EU-animal;EU-oameni din alte țări 

Verific activitatea în perechi.Îi întreb dacă au fost vreodată tratați cu indiferenţă din cauză că 

sunt diferiți de cei cu care au intrat în contact și le cer să povestească despre cum au procedat. 

DIZABILITÁTE, dizabilități, s. f. Stare fizică, psihică sau mintală, care limitează o persoană 

în deplasare, activitate, receptare; handicap. —Din engl. disability. 

Știați că?-activitate frontal, videoproiector 

    Ce este dizabilitatea?; Prezentarea tipurilor de dizabilități 

Povestea mea –activitate în echipă(3 min) 

       -fiecare echipă primește câte un text care este povestea imaginară a unui copil cu 

dizabilități  

       -elevii citesc textul și rezolvă exercițiile propuse  

       echipa I-Povestea Nicoletei 
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 Nicoleta s-a născut cu auz normal, fiind o fetiţă veselă şi foarte vorbăreaţă. La vârsta de 4 ani s-a 

îmbolnăvit grav. Boala  i-a afectat auzul: de atunci nu a mai putut auzi bine, nu înţelegea ce îi 

spuneau părinţii când i se adresau, motiv pentru care a început să vorbească din ce în ce mai rar şi 

mai puţin. 

    Nicoleta are prieteni dragi şi îi place foarte mult să se joace cu ei. Ea preferă să privească poze cu 

diferite animale, să confecţioneze şi să dăruiască mărţişoare. 

grav: periculos, primejdios. 

a afecta: a dauna sănătăţii, producînd boli, răni etc. 

1.Despre ce tip de dizabilitate se vorbește în textul citit?(încercuiește litera) 

a)dizabilitate de auz;     b)dizabilitate de vedere   c)dizabilitate  fizică      d)dizabilitate intelectuală 

2. Invitație la discuții 

Imaginați-vă că sunteți pentru o zi colegii Nicoletei. Găsiți modalități de  a-i transmite 

următoarele enunţuri: 

      „Mă numesc Nicoleta. Mi-am pierdut cățelul.” Listați! 

……………………………………………………………………………………. 

    echipa II-Povestea lui Ionel  

Familia lui Ionel locuieşte în scara blocului nostru. Ionel nu vede şi, atunci când iese la 

plimbare, este însoţit întotdeauna de către sora lui mai mare. Băieţelul de 9 ani şi-a pierdut vederea 

după ce colegul lui de clasă a făcut un „experiment” cu o petardă găsită în stradă. Părinţii l-au in-

ternat în spital, însă medicii au constatat că micuţul nu va mai putea să vadă. Ionel are însă o 

capacitate de memorare extraordinară, o voce frumoasă şi tuturor le place să îl asculte cântând. 

petardă=tub cilindric (din carton) umplut cu exploziv, care la detonație produce numai 

zgomot și fum (folosit la focuri de artificii, semnalizări etc.) 

experiment=procedeu de cercetare în știință, constând în provocarea intenționată a unor 

fenomene, pentru a le studia în anumite condiții; experiență. 

1.Despre ce tip de dizabilitate se vorbește în textul citit?(încercuiește litera) 

a)dizabilitate de auz;     b)dizabilitate de vedere   c)dizabilitate  fizică      d)dizabilitate intelectuală 

2. Invitație la discuții 

Pregătiți câte o foaie de desen și culori/carioci. Legaţi-vă un fular la ochi și desenați jucăria 

preferată.Dezlegați fularul și priviți planșa. Cu ce dificultăţi v-aţi confruntat când aţi realizat sarcina? 

Listați greutățile! 

…………………………………………………………………………………………………….. 

     echipa III-Povestea lui Cristi 

Cristi are 8 ani. Din cauza unui tragic accident rutier, nu poate să meargă ca toţi ceilalţi copii şi este 

imobilizat în căruciorul cu rotile. La şcoală, în pauze, joacă şah cu colegii de clasă, care  i-au 

devenit şi cei mai minunaţi prieteni din lume. 

imobilizat= care nu se poate mişca 

1.Despre ce tip de dizabilitate se vorbește în textul citit?(încercuiește litera) 

a)dizabilitate de auz;     b)dizabilitate de vedere   c)dizabilitate  fizică      d)dizabilitate intelectuală 

2. Invitație la discuții 

Legaţi o eşarfă astfel încât să vă imobilizeze braţul drept şi scrieţi fiecare  pe foaie ce simtiţi în 

momentul respectiv. 

………………………………………………………………………………………………..…….. 

     echipa IV-Povestea Dianei 

     Diana s-a născut într-un sat dintr-o zonă de munte. Dianei îi place să meargă la şcoală, dar 

însuşeşte cu greu temele şi oboseşte destul de repede.  

     De curând a luat premiul I la un concurs de cântece populare moldoveneşti. 

însușește=  asimilează, dobândește cunoștințe, idei, opinii (temeinice)  într-un domeniu;  învață. 

1.Despre ce tip de dizabilitate se vorbește în textul citit?(încercuiește litera) 

a)dizabilitate de auz;     b)dizabilitate de vedere   c)dizabilitate  fizică      d)dizabilitate intelectuală 

2. Invitație la discuții 
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Imaginați-vă că aveți un frate/o soră căruia/căreia i se potrivește mănușă povestea Dianei. Ce 

puteți face ca să îi arătați dragostea voastră? Listați: 

………………………………………………………………………………………….…………. 

    echipa V-Povestea lui Andrei 

    Andrei din cauza bolii nu a fost niciodată la şcoală. El are distrofie musculară. Profesorii vin 

acasă la el şi îl ajută să-şi pregătească temele. El nu are prieteni şi se simte singur. Părinţii i-au 

dăruit o pisică, pe care Andrei a îndrăgit-o foarte mult. Totuşi, cel mai mult Andrei îşi doreşte să se 

joace cu copiii.  

distrofie musculară= afecțiune care duce deteriorarea progresivă a mușchilor corpului, 

antrenând slăbiciune musculară și invaliditate 
1.Despre ce tip de dizabilitate se vorbește în textul citit?(încercuiește litera) 

a)dizabilitate de auz;     b)dizabilitate de vedere   c)dizabilitate  fizică      d)dizabilitate intelectuală 

2. Invitație la discuții 

Răspundeți la întrebare:De ce are nevoie Andrei ca să se simtă bine? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Ce puteți face  pentru Andrei?Listați! 

……………………………………………………………………………………………………... 

     echipa VI-POVESTEA VIORICĂI 

Viorica, la vârsta de 3 ani, a suferit arsuri la mâna dreaptă, iar după câteva intervenţii chirurgicale 

complicate, medicii au decis să-i amputeze mâna. De aceea, părinţii ei au hotărât ca fetiţa să înveţe 

la o şcoală specială, alături de alţi copii cu probleme comune. Fetiţa urmează primele două clase la 

o şcoală-internat, situată departe de casă, iar în clasa a treia părinţii au  adus-o acasă, înscriind-o în 

şcoala din comunitate. Când se emoţionează, Viorica se exprimă cu dificultate, este timidă şi nu 

comunică cu semenii. 

a amputa: a tăia pe cale chirurgicală un membru al corpului. 

a se emoţiona: a fi cuprins de o emoţie; a fi impresionat, a fi înduioşat. 

1.Despre ce tip de dizabilitate se vorbește în textul citit?(încercuiește litera) 

a)dizabilitate de auz;     b)dizabilitate de vedere   c)dizabilitate  fizică      d)dizabilitate intelectuală 

2. Invitație la discuții 

Cum ați ajuta-o voi pe Viorica să comunice eficient cu ceilalţi copii?Listați! 

………………………………………………………………………………………………………… 

Ce sfaturi le-ați da colegilor de clasă pentru ca Viorica să se simtă bine? 

………………………………………………………………………………………………………… 

       echipa VII-POVESTEA LUI VASILICĂ 
          Vasilică a împlinit 7 ani şi visul său este să meargă neapărat la şcoală. El nu se poate mişca de 

sine stătător, de aceea foloseşte un scaun cu rotile. Bunica, care are grijă de el, i-a spus că nu va 

putea urma şcoala, deoarece ea se află la o distanţă mare şi nu dispune de rampe. 

Neapărat: în mod necesar; cu orice preţ, numaidecât. 

Rampă: construcţie care permite deplasarea în scaunul rulant. 

1.Despre ce tip de dizabilitate se vorbește în textul citit?(încercuiește litera) 

a)dizabilitate de auz;     b)dizabilitate de vedere   c)dizabilitate  fizică      d)dizabilitate intelectuală 

2. Invitație la discuții 

1. Ce drepturi ale lui Vasilică sunt încălcate? Listați! 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Ce putem face pentru copiii ale căror drepturi sunt neglijate?Listați. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 -se verifică activitatea celor 7 echipe  

- se precizează ce se poate face pentru fiecare tip de dizabilitate întâlnit (pe tablă se prind cu 

magneți imaginile corespunzătoare tipurilor de dizabilități și exemplele cu ce se poate face pentru 

fiecare) 

Copil ca tine sunt și eu!-(10min) videoproiector-frontal 
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Ex-joc prin care elevii descoperă drepturile copiilor ce se ”ascund” în imaginile prezentate. 

Dacă aș putea!-activitate individuală (10 min) 

1.  Propune schimbări ce pot fi făcute în clasă, şcoală, comunitate pentru a uşura viaţa copiilor / 

persoanelor cu dizabilităţi din şcoala / satul natal.(Listează propunerile pe spațiile punctate sau 

reprezintă-le printr-un desen pe spatele fișei) 

       -verificare/listare, prezentare desene 

Aprecieri (1 min) 

     -aprecierile învățătorului 

     -feedback elevi 

Temă (1 min.)  
 Mesajul meu către primarul localității 

 

 

 

 OPȚIONAL PENTRU ELEVII CU CES 

„PRIETENII NOȘTRI NECUVÂNTĂTORI” 

Docuță Adriana , Școala Gimnazială „Constantin Platon” Bacău, Bacău 

Nr. ore/Săptămână:1 ora, Clasa a II-a 

 

ARGUMENT 

Opționalul „Prietenii noștri necuvântători” a fost realizat pornind de la stimularea și 

satisfacerea curiozității științifice a copiilor cu CES prin înțelegerea unor fapte și fenomene din 

Universul apropiat. În acest context, programa de Cunoaștere a Mediului presupune o cale de 

cunoaștere activă, prin acțiune directă, a lumii înconjurătoare, valorificând experiența de viață a 

elevilor. 

Programa este astfel concepută încât să nu îngrădească, prin concepție sau mod de redactare 

gândirea independentă a autorului de manuale sau a învățătorului, precum si libertarea acestora de a 

alege și de a organiza activitățile de învățare cele mai adecvate atingerii obiectivelor propuse. 

Opționalul este sustinut printr-o suită de fișe atragatoare pentru copii vizând animalele studiate, 

jocuri dar si activități de creație. În urma discuțiilor despre un anumit animal cunoștințele dobândite 

vor fi întărite și fixate prin intermediul unor activități muzicale unde vor fi audiate o serie de 

cântăcele despre aceste animale și despre comportamentul lor. 

Totodată acest opțional asigură interdisciplinaritatea vizavi de educație plastică, educație muzicală, 

limba si literatura română și chiar matematică în unele situații. 

OBIECTIVE CADRU 

 Dezvoltarea capacităților de observare, explorare si înțelegere a realității din mediul 

înconjurător 

 Cunoașterea, înțelegerea si utilizarea în comunicare a unor termeni specifici, pentru a 

descrie fenomene observate în mediul înconjurător 

 Formarea unei atitudini pozitive față de mediul înconjurător, prin stimularea interesului față 

de păstrarea unui mediu echilibrat și exersarea unor deprinderi de îngrijire si ocrotire a 

acestuia 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

 Completarea părților componente ale corpului unor animale 

 Realizarea unor desene vizând redarea hanitatului unor specii de animale 

 Sesizarea foloaselor aduse de către animalele domestice și nu numai, atât omului cât și 

naturii 

 Recunoașterea(în imagini sau în realitate) și denumirea unor animale domestice, sălbatice 

 Descrierea caracteristicilor observabile ale corpurilor (formă, culoare, dimensiune, miros) 
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 Gruparea/clasificarea unor animale în funcție de caracteristicile lor observabile și de mediul 

lor de viață 

 Observarea unor animale din mediul apropiat 

 Recunoașterea activităților desfășurate de animale în fiecare anotimp și redarea lor prin 

diverse mijloace (desene, texte, etc). 

 Descrierea verbală a unor viețuitoare din mediul apropiat 

CONȚINUTURI 

I. Animale de lângă noi: Despre animalele domestice-Câinele și Pisica, Porcul, Vaca, etc 

II. Animale sălbatice:   Animale carnivore: Ursul, Lupul, Animale erbivore: Cerbul, Capra 

neagră, Mistrețul, Animale rozătoare: Iepurele, Veverița 

III. Animale de companie: Papagalul, Canarul 

MODALITĂȚI DE EVALUARE 

Evaluarea se va face atât secvențial, după încheierea fiecărei unități de învățare, cât și pe parcurs 

prin intermediul jocurilor recapitulative, a concursurilor de desene, dar și a concursurilor de creație 

literară. O altă metodă de evaluare o va constutui intonarea unor cantece învățate despre animale. 

 

 

 

 PROIECT  DE  ACTIVITATE  INTEGRATĂ 

 Prof. Înv. Preșcolar: oncea maria       

 Grădinița P. N. Știuca    
 

 Data:  

 Grădinița: GRĂDINIȚA P. N. ȘTIUCA 

 Grupa: Mică 

 Educatoare: ONCEA MARIA 

 Tema anuală: ,,Când, cum și de ce se întâmplă? ” 

 Tema proiectului: „ Toamna se numără bobocii” 

 Subtema: ,, Fructele de toamnă ” 

 Tema zilei: “ Bogăţiile toamnei” 

 Tipul activității: mixt ( Predare-învăţare; Formare de priceperi şi deprinderi, Consolidare- fixare). 

  Durata : o zi 

  Forma de realizare: Activitate integrată  ADP+ALA I +ADE (DLC+DEC)+ ALA II 

 SCOPUL ACTIVITĂŢII : Îmbogăţirea şi activizarea vocabularului copiilor , formarea                                                           

capacităţii  de  a  recepta  mesajul transmis de text.  

 Dezvoltarea gustului estetic. Satisfacerea nevoii de mişcare prin joc şi respectarea regulilor jocului.                                   

 ACTIVITĂŢI  DE  ÎNVĂŢARE :ADP - ALA I – ADE - ALA II  

ADP: Întâlnirea de dimineață: ,,Bogățiile toamnei”        

•Salutul, prezenţa, calendarul naturii, noutatea zilei, gimnastica de înviorare    

*Tranziții:-,,Bat din palme…”-joc cu text şi cânt 

              - ,,-Bate vântul  frunzele”  -joc muzical 

   - ,,Para” -poezie         

              -,, Acum e toamnă,da!” -cântec 
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JOCURI  ŞI  ACTIVITĂŢI  DIDACTICE  ALESE: 

ALA I: 

Joc de masă: ,,Găseşte jumătatea”  

Construcții: ,,Lădițe pentru fructe”-suprapunere  

ALA II: 

Joc de rol: ,,De-a gospodarii” 

 

ACTIVITĂŢI  PE  DOMENII  EXPERENŢIALE (ADE): 

DLC,,TOAMNA”  de Dan Faur- memorizare 

DEC ,,MĂRUL” - dactilopictură 

OBIECTIVE  OPERAŢIONALE  PE  DOMENII  DE  ACTIVITATE: 

ADP: 

-să recite corect ,clar si expresiv poezii invațate; 

 -să intoneze cântece pentru copii; 

-să execute mișcări ritmice pe melodii cunoscute; 

-să folosească formule de politețe. 

ALA I: 

Joc de masă: 

 -să construiască întregul din jumătăţi; 

 -să interacţioneze cu ceilalţi copii, să accepte lucru în achipă;   

 -să utilizeze formule de politeţe; 

Construcţii: 

- să îmbine piesele de plastic realizând astfel tema propusă; 

- să realizeze construcţii diferite; 

 - să  mânuiască piesele corect; 

 DLC:  

   -să asculte cu atenţie poezia; 

   - să recite versurile corect si expresiv; 

   -să îşi îmbogăţească vocabularul cu cuvinte, expresii  noi, să înţeleagă sensul acestora;   

   -să aprecieze modul de recitare propriu şi pe cel al colegilor.   

  DEC:   

 -să realizeze pictura conform tehnicilor specifice dactilopicturii;  

 -să respecte etapele de lucru şi să păstreze acuratețea lucrării;                                       

- să mânuiască materialele cu uşurinţă;  

-să picteze ,cu ajutorul tehnicii dactilopicturii, mărul desenat pe farfuria de carton individuală. 

 ALA II:  

   “Joc de rol” 

-să participe la joc acceptâd împărţirea echilibrată a rolurilor;  

-să interacţioneze cu accesoriile puse în joc; 

-să utilizeze formule de politeţe. 

STRATEGII  DIDACTICE:                                                 

METODE SI PROCEDEE: surpriza, conversația dirijată, observația, explicația, 

demonstraţia,exercițiul, instructajul verbal, braistormingul, turul galeriei, munca în echipă/ pe 

grupe, munca în pereche, demonstrația, aprecierea verbală, expunerea, munca în echipă,  jocul.                                                                      

RESURSE MATERIALE: medalioane cu fructe, planşă reprezentând conţinutul poeziei, un coş cu 

fructe de toamnă,  mere de diferite culori şi mărimi, Lego,  modelul educatoarei, farfurii din carton 

pentru dactilopictură,    acuarele,   șervețele umede,  fructe, tacamuri din plastic, farfurii de unică 

folosinţa, , şorţuleţe, un colet, saci mici din pânză, lădiţe plastic, crenguţe copac, reecompense - 

coroniţe din frunze. 

FORME DE ORGANIZARE: frontal,  pe grupe, în pereche şi individual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

BIBLIOGRAFIE:  



 

                                                                                224 
 

1. Preda, V. - coordonator,  „Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”, 

Editura Cheorghe-Cârţu Alexandru, Craiova, 2009; 

2. Preda, V., „Abordare în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă”, Editura Humanitas 

Educaţional, Bucureşti, 2005; 

3. *** Curriculum pentru învăţământ preşcolar (3-6/7 ani), M.E.C.T. –  2008; 

4. Revista „Învăţământul Preşcolar” nr.3-4/2003; 

 

                                                               SCENARIUL ZILEI 

         Programul va începe cu primirea copiilor în cadrul întâlnirii de dimineaţă. La sosire fiecare 

copil va primi un medalion cu imaginea unui fruct şi va fi salutat de educatoare cu formula ,,Bună 

dimineaţa,...X ..îţi ofer un medalion cu un măr / pară...!” 

  SALUTUL COPIILOR: Copiii sunt aşezaţi în semicerc pe scaunele pentru a putea stabili fiecare 

un contact vizual cu toţi membrii grupei. Educatoarea,  pentru a constitui un model de 

comportament, zâmbeşte, îi priveşte, transmite căldură şi încurajare prin toate formele de 

comunicare – verbală şi nonverbală. Copiii se vor saluta între ei folosind formula  de mai jos. 

 Exemplu: ,,Bună dimineaţa Alin, tu ai pe medalion o prună ! 

 PREZENŢA se realizeaza în maniera interactivă copiii răsrunzând prezent la auzul numelui. 

  CALENDARUL NATURII: împreună cu copiii voi stabili ziua, cum este timpul, cum ne 

îmbrăcăm, în ce anotimp suntem şi se va completa calendarul cu imaginile potrivite.   

   Momentul de înviorare. Copiii se ridică în picioare și împreună cu mine vor imita anumite 

fenomene ale naturii specifice toamnei: „cad frunzele”, „bate vântul”, „plouă”. Exersăm aceste 

fenomene de mai multe ori. 

CAPTAREA ATENŢIEI. 

Noutatea zilei: o va constitui momentul surpriză realizat prin sosirea Zânei Toamnă care va purta 

într-o mână un coşuleţ cu fructe de toamnă iar în cealaltă mână un colet cu materialele necesare la 

activitatea de memorizare. Salută, spune o ghicitoare solicitănd copiii să ghicească cine este ea. 

,,Care zână portă-n mână /Coş cu fructe şi legume / Flori frumoase colorate / De prin ploaie 

adunate?”(Toamna).  Relaţionează cu copiii spunând:  ,,da, mă numesc ,,Toamna”, şi sunt una 

dintre cele patru fiice ale anului. Am venit să vă salut pe voi şi pe musafiri , să vă dăruiesc un coş cu 

fructe şi un colet/  cutie cu surprize pe care d-na educatoare o să-l desfacă dacă veţi fi cuminţi şi 

dacă veţi răspunde frumos la activităţi. Acum plec  pentru că am foarte multă treabă-alerg toată ziua 

prin grădini, prin livezi, pe câmp-vreau sa ajut oamenii să-și strângă repede bogăţiile, fiindcă, după 

mine vine sora mea ,Zăna Iarnă cu zăpadă, frig şi gheaţă.Mai târziu revin să jucăm împreună un joc. 

Vă iubesc pe toți, 

Mesajul zilei va fi:,,Bogățiile toamnei” 

PREZENTAREA TEMELOR ŞI OBIECTIVELOR. 

Tranziţie - ,,Bat din palme clap, clap, clap  / Din picioare trap, trap, trap / Ne –nvârtim ne răsucim 

/ Şi la centre noi pornim” 

ACTIVITATE PE CENTRE DE INTERES:   joc de masă ,,Găseşte jumătatea” şi construcţii 

,,Lădiţe pentru fructe”. 

 Se intuiesc materialele de la fiecare centru, se explică sarcinile de lucru. Distribuirea la centre se 

face după preferinţele copiilor. 

Educatoarea supraveghează modul de lucru şi relaţionare a copiilor în cadrul grupului, întervine şi 

dă indicaţii atunci când este nevoie. 

Tranziţie: ,,PARA”(poezie) - ,,Eu sunt para cea frumoasă / Aurie şi gustoasă /  Am un miez moale 

şi dulce /  Cine vrea să mă mănânce / Înainte să mâncaţi / Nu uitaţi să vă spălaţi”. 

RUTINĂ- gustarea 

Tranziţie: ,,PARA”- memorizare 

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE 

DLC: ,,TOAMNA”- memorizare 

Tranziţie: ,,Bate vântul frunzele” – joc muzical 
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DEC: ,,MĂRUL” – dactilopictură 

Analiza lucrărilor, expunerea acestora. 

Tranziţie: ,,Acum e toamnă, da!” - cântec  

 ALA II – ACTIVITĂŢI LIBER ALESE RECREATIVE 

Joc de rol: ,,DE-A GOSPODARII” 

Trecerea în revistă, de către educatoare, a activităţilor desfăşurate. 

 
DEMERSUL DIDACTIC 

EVENIMENTUL 

DIDACTIC 

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STATEGII 

Metode 

Mijloace de 

învăţământ 

DIDACTIE 

Forme 

de organizare 

EVALUARE

/ indicatori 

de evaluare 

I 

Momentul 

organizatoric 

       Se vor asigura condiţiile 

optime pentru desfăşurarea 

activităţii. 

*Sala de grupă va fi aerisită şi 

mobilierul aranjat astfel: 

scăunelele în formă de semicerc 

iar mesele sunt grupate pentru 

activitatea pe centre, respectiv, 

două. 

*Materialele didactice vor fi 

pregătite unele la vedere, la 

îndemâna educatoarei sau sub 

formă de surpriză. 

*La sosire copiii primesc câte un 

medalion cu imaginea unui fruct 

şi sunt întâmpinaţi cu salutul 

,,Bună dimineaţa Alex, îţi ofer 

un medalion cu un măr/ pară/ 

gutuie... etc. “ 

*Adunaţi în semicerc copiii se 

vor saluta între ei cu formula 

,,Bună dimineaţa Alin, tu ai pe 

medalion o prună”. 

*Se face prezenţa 

*Se completează calendarul 

naturii stabilind ziua, cum arată 

vremea, cum ne îmbrăcăm, în ce 

anotimp suntem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

Instructajul  

 

Explicaţia 

 

 

Exercitiul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medalioane 

 

 

 

 

 

Frontal-dirijat 

 

 

Educatoarea 

urmăreşte 

comportamen

tul copiilor. 
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*Moment de înviorare – copiii 

imită fenomene ale naturii 

specifice toamnei. 

II 

Captarea 

atenţiei 

       Intră. în sala de grupă, Zâna 

Toamnă care poartă  într-o mână 

un coş cu fructe de toamnă şi în 

cealaltă mână un colet ce conţine 

materialul necesar la activitatea 

de memorizare, farfuriile 

cartonate necesare pentru 

activitatea de pictură şi coroniţe- 

recompense pentru finalul 

activităţii. Salută, spune copiilor 

o ghicitoare,  discută cu copiii 

relatând cele menţionate în 

scenariul zilei.    Pentru a 

satisface curiozitatea copiilor şi 

pentru a menţine interesul 

acestora, pentru activitate, pe tot 

parcursul zilei, am să deschid 

coletul şi prezint copiilor cele 

găsite şi le explic cu ce scop le-a 

pus Zâna Toamnă în cutie.  

 

 

 

 

 

Conversaţia  

 

Explicaţia  

 

Surpriza  

O fetiţă 

îmbrăcată în 

Zâna 

Toamnă 

 

Coş cu 

fructe 

Colet-cutie 

carton 

Planşă  

Farfurii din 

carton 

Coroniţe  

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiii 

ascultă cu 

atenţie 

educatoare

a 

 

Satisfacere

a 

curiozităţii 

copiilor 

prin 

intuirea şi 

enumerere

a 

materialelo

r din 

coletul cu 

surprize. 

III 

Anunţarea 

temelor şi a 

obiectivelor 

 

 

 

 

 

    Astăzi, pentru început, vom 

lucra pe sectoare/ centre de 

interes – jocul de masă ,,Găseşte 

jumătatea”(fructelor de toamnă) 

şi vom construi ,,Lădiţe pentru 

fructe”. Materialele aduse de 

Zâna Toamnă ne vor ajuta să 

învăţăm mai uşor poezia 

,,Toamna”şi pe farfuriuţele din 

carton vom picta ,,Mărul”. Ne 

vom juca apoi jocul de rol ,,De-a 

gospodarii” la care va participa 

şi Zâna Toamnă 

     Pentru a primi coroniţele şi 

pentru a mânca din fructele 

aduse de Zâna Toamnă ,  trebuie 

să fiţi atenţi, să învăţaţi poezia, 

să pictaţi cu grijă şi să vă jucaţi 

frumos respectând regulile 

 

 

Conversaţia 

 

 

Explicaţia  

 

 

 

Instructajul  

 

 

  

 

 

 

Frontal  

Copiii fac 

cunoştinţă cu 

activităţile ce 

se vor 

desfăşura pe 

tot parcursul 

zilei şi cu 

sarcinile pe 

care le au de 

îndeplinit 

 

 

 

Se 

deplasează şi 

execută 

mişcările 

sugerate de 
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jocului. 

TRANZIŢIE- Joc ,,Bat din 

palme........”joc cu text şi cânt. 

 

Exerciţiul   

versuri. 

 

IV 

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

     În funcţie de preferinţe, copiii 

vor lucra pe două centre de 

interes: joc de masă şi 

construcţii. Se intuiesc 

materialele de la fiecare centru 

se reaminteşte modul de lucru şi 

apoi copiii se aşează la centru 

preferat. Când au terminat lucru 

copiii de la centre îşi vor analiza 

şi aprecia reciproc lucrările 

realizate. 

    Educatoarea supraveghează 

modul de lucru şi intervine cu 

explicaţii numai dacă este 

nevoie. 

TRANZIŢIE- poezia ,,Para” 

                  RUTINĂ-gustarea 

TRANZIŢIE- ,,Para” 

Conversaţia  

 

Observaţia  

 

Explicaţia  

 

Munca în 

echipă  

 

Turul 

galeriei 

Exerciţiul 

Loto cu 

fructe 

 

 

Lego  

 

 

 

 

Pe grupe 

 

Individual 

independent 

 

PROBĂ 

PRACTICĂ 

 

 Copiii 

relaţionează 

şi se ajută 

reciproc. 

V 

Dirijarea 

învăţării 

    Copiii vor ocupa locurile pe 

scăunelele aşezate în semicerc. 

În apropierea semicrcului, în faţa 

copiilor este expusă planşa şi 

coşul cu fructe aduse de Zăna 

Toamnă- prin care se ilustrează 

conţinutul poeziei. Se intuiesc cu 

ajutorul copiilor elementele 

principale din tablou, stabilind 

că este vorba de anotimpul 

toamna care ne aduce multe 

fructe- gutui, nuci şi mere, 

struguri, prune, pere- ,,Şi 

porumb de măcinat la moara din 

sat” – se explică cuvintele 

,,porumb” şi ,,moară”.  

Se recită, model, poezia de 2-3  

ori avâd în vedere o recitare 

 

Conversaţia  

 

Explicaţia  

 

Observaţia  

 

braistormin

gul 

 

 

 

 

 

 

Planşă  

 

Coş cu 

fructe 

 

 

 

Frontal –

dirijat 

 

 

 

 

 

 

 

Educatoarea 

recită, model, 

poezia, 

explică 

cuvintele noi  

 

 

Se insistă pe 

pronunţarea 

corectă a 

sunetelor, pe 

vorbirea clară 

şi expresivă 
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clară, corectă, expresivă. 

                       Toamna 

                                    de Dan 

Faur 

               Toamnă tu ne-aduci 

               Multe fructe dulci, 

               Gutui, nuci şi mere, 

               Struguri, prune, pere. 

               Şi porumb de măcinat 

               La moara din sat. 

În timp ce eu recit arăt şi 

elementele la care se face 

referire, din tablou sau din 

coşuleţ. 

Voi trece la învăţarea poeziei, de 

către copii, pe unităţi logice. 

Insist pentru o recitare clară, 

corectă, expresivă, corectând 

copiii atunci când este cazul. 

Recitarea individuală este 

îmbinată cu cea colectivă. 

TRANZIŢIE–joc muzical ,,Bate 

vântul frunzele” 

 

 

Demonstraţi

a  

 

 

 

 

Exerciţiul  

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual – 

dirijat 

 

 

 

Frontal  

PROBĂ 

ORALĂ 

 

 

 

 

 

 

Se antrenează 

un număr cât 

mai mare de 

copii. 

 

 

Copiii îşi 

satisfac 

nevoia de joc 

şi mişcare. 

VI 

Obţinerea 

performanţelor 

Se realizează activitatea de 

pictură. Se intuieşte materialul 

aşezat pe măsuţe. Se reaminteşte 

tema ce urmează a se realiza, 

dactilopictură ,,Mărul”, se 

analizează modelul pictat de 

educatoare comparativ cu mărul 

natural analizând – părţi 

componente, formă, culoare.-, se 

explică şi demonsrează modul de 

lucru. Pentru reuşita lucrării 

trebuie îndeplinite câteva 

condiţii: păstrarea acurateţii 

lucrării, încadrarea în conturul 

 

 

Conversaţia  

 

Expunerea  

Observaţia  

Demonstraţi

a  

 

 

 

Modelul 

educatoarei 

 

 

Mere  

 

Farfurii 

 

 

Frontal-dirijat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBĂ 

PRACTICĂ 
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dat, folosirea corectă a culorilor. 

Lucrările vor fi expuse pe panou 

să le poată vedea şi părinţii. Cea 

mai reuşită lucrare o vom dărui 

Zânei Toamnă. 

Exerciţii de încălzire a muşchilor 

mâinilor (Boboc-floare, Spălăm 

rufele, Mişcăm degeţelele). 

Se dă semnalul de începere a 

lucrului prin urarea ,,spor la 

lucru”. 

Timp ce copiii lucrază îi 

supraveghez şi dau indicaţii 

individuale acolo unde este 

cazul. Urmăresc şi poziţia 

corectă a corpului în timpul 

lucrului. 

Cu două-trei minute înainte de 

epuizarea timpului aferent 

activităţii voi da semnalul 

prevestitor, apoi pe cel de 

încetare a lucrului. Cu ajutorul 

educatoarei un copil va alege cea 

mai reuşită lucrare motivând 

alegerea. Toţi copiii se vor 

plimba printe mese pentru a 

observa lucrările colegilor, apoi 

fiecare copil îşi aduce lucrarea la 

panou. Educatoarea va face 

aprecieri individuale şi colective 

încurajatoare. 

TRANZIŢIE – cântec ,,Acum e 

toamnă, da!” 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiu 

 

 

 

 

 

 

Turul 

galeriei 

 

 

 

 

 

Exerciţiul  

carton 

 

Acuarele  

Şerveţele 

umede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panou 

perntru 

lucrări 

 

 

 

 

 

Individual –

independent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal-dirijat 

 

În executarea 

lucrărilor 

copiii ţin 

seamă de 

indicaţiile 

educatoarei 

 

 

Sunt ajutaţi 

copiii care 

solicită 

ajutor. 

 

Aprecierile 

educatoarei 

sunt pozitive 

în scopul 

dezvoltării 

încrederii în 

forţele 

proprii. 

Prin cântec 

copiii îşi 

exprimă 

emoţiile şi 

sentimentele 

faţă de 

bogăţiile şi 

frumuseţile 

naturii. 

 

VII 

Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

  Joc de rol ,,De-a gospodarii”  

se desfăşoară în holul  grădiniţei 

unde este amenajată o livadă cu 

pomi . La o masă o fetiţă şi un 

băiat care au rol de părinţi ( 

mama şi tata) vor distribui 

celorlalţi colegi, în rolul de 

 

Explicaţia 

 

Conversaţia  

Copăcei 

realizaţi din 

crenguţe 

înfipte în 

ghivece cu 

pământ 

 

Frontal  

 

În perechi 

 

PROBĂ 

PRACTICĂ 

 

Copiii sunt 
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copii, săculeţe şi lădiţe pentru a 

aduna fructele din grădină, 

Mama şi tata vor purta şorţuleţe 

albe. Tata se ocupă de aranjatul 

în ordine a sacilor şi lădiţelor, 

mama cu ajutorul educatoarei va 

spăla, tăia fructele , le va aşeza 

pe farfuriuţe. La joc participă şi 

Zâna Toamnă care urmăreşte 

dacă copiii respectă rolurile, 

dacă ţin seama de imaginea 

fructului de pe medalion şi 

adună în saci fructele 

asemănătoare medalionului. Se 

lucrează în echipe de câte doi . 

Copiii vor verbaliza acţiunea 

efectuată. 

Zâna Toamnă va oferi copiilor 

fructe . 

 

Explicaţia  

 

Demonstraţi

a   

 

 

Exerciţiul  

Munca în 

grup 

Munca în 

pereche 

Jocul  

Fructe  

Saci din 

pânză 

Lădiţe din 

plastic 

Farfurii şi 

tacâmuri 

din plastic 

Vas cu apă 

Halate albe 

îndrumaţi să 

respecte 

regulile de 

joc. 

 

 

 

VIII 

Evaluarea 

        Educatoarea cu ajutorul 

copiilor recapitulează activităţile 

desfăşurate. Sunt evidenţiaţi 

copiii care au realizat cele mai 

reuşite lucrări, care au dat cele 

mai corecte răspunsuri, care au 

fost disciplinaţi, au respectat 

regulile jocului şi au dat dovadă 

că pot lucra în echipă. Se fac şi 

aprecieri generale asupra 

modului cum au lucrat şi cum s-

au comportat la activităţi. 

 

Conversaţia  

Aprecierea  

  

Frontal  

Aprecieri 

asupra 

modului cum 

au lucrat şi 

comportat 

copiii. 

IX 

Încheierea 

activităţii 

  Copiii vor repeta toţi deodată 

poezia învăţată ,,Toamna” şi vor 

primi câte o coroniţă de la Zâna 

Toamnă. 

Se stabileşte mesajul activităţii -

,,Toamna ne aduce multe 

bogăţii”. 

Conversaţia  

aprecierea 

Coroniţe  Frontal  Copiii vor 

primi 

stimulente. 
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 PROIECT DIDACTIC 

 Prof. Înv. Primar Daniela Oghină,  

Liceul „Simion Stolnicu”, oraşul Comarnic, judeţul Prahova   

 

CLASA: I B  

PROFESOR ÎNV. PRIMAR: DANIELA OGHINĂ  

DATA:  22.12.2017 

TITLUL ACTIVITĂȚII EXTRACURRICULARE: "BRĂDUȚUL VALORILOR" 

ARIA CURRICULARĂ:  LIMBĂ ȘI COMUNICARE  

DISCIPLINA:  COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ  

LOCUL DE  DESFĂȘURARE:  SALA DE SPORT A CLUBULUI COPIILOR "MARTHA 

BIBESCU", COMARNIC  

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Dezvoltarea Competențelor De Comunicare În Diverse Situații 

Familiare; Dezvoltarea Unei Atitudini Pozitive Față De Propria Persoană Și Față De Ceilalți Și 

Exprimarea Adecvată În Interacțiunea Cu Copii Și Adulții Cunoscuți. 

OBIECTIVE EDUCAŢIONALE ALE ACTIVITĂȚII:  

 O1: Evidențierea importanței învățării, promovarea valorilor pe care școala încearcă să le 

sădească în mintea și sufletele micilor școlari; 

        - Elevii au recitat poezii cu o tematică diversă:  

 închinate mamei, tatălui și bunicilor (poeziile "Mama" de G.B. Arădeanu: 

"Bine e la noi acasă" de Emilia Căldăraru, "Clasa I"); 

 poezii despre hărnicei, muncă (poezia "Sfatul degetelor" de Elena Farago); 

 poezii despre politețe (poezia "Să fim politicoși" de Elena Dragoș și "Cuvinte 

fermecate") 

 despre învățătură: "Bun găsit abecedar" de Maria Lovin și "Cartea" de Virgil 

Carianopol 

 despre frumusețea anotimpurilor 

 O2: Demonstrarea competențelor dobândite în orele de Comunicare în limba română, 

Matematică și explorarea mediului, Dezvoltare personală, Arte vizuale și abilități practice și Muzică 

și mișcare (elevii au cântat colinde și au oferit părinților felicitări lucrate în orele de Arte Vizuale și 

Abilități practice). 

 O3: Prezentarea unor dansuri pregătite în activități extrașcolare. 

RESURSE UMANE:  

 26 elevi 

 Cadre didactice: d-na prof. de dans de la Cercul de dans al Clubului Copiilor   

      "Martha Bibescu", dna Adriana Bălănică 

 Părinți și bunici 

RESURSE MATERIALE: foarte multe cărți din care s-au colectat poeziile cele mai sugestive, 

laptop ș.a. 

RESURSE TIMP: 2 săptămâni 

METODE DIDACTICE: 

 Descrierea activității: 

 Serbarea și-a propus să bucure, să emoționeze și să lumineze Ajunul Crăciunului; s-a deschis 

cu dansul "Fulgilor de nea", apoi a urmat un omagiu adus părinților/bunicilor, iar copiii conduși de 

învățător, au ajuns treptat la cuvintele magice scrise pe globulețe (CARTE, MUNCĂ, HĂRNICIE, 

ECHIPĂ, PROFESORI, POLITEȚE, ÎNVĂȚĂTURĂ, BUCURIE, FRUMUSEȚE). Au împodobit 

brăduțul, care a devenit astfel MAGIC. (Anexa 1)  

 După împodobirea brăduțului, copiii au creat ei înșiși o poezie despre ei (metoda 

cvintetului). 
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Elevii clasei I B frumoși, isteți 

învățând, muncind, jucându-ne 

Noi suntem copii deștepți! 

Dragoste/Bucurie 

 După realizarea poeziei de către elevi, activitatea a continuat cu câteva colinde și dansuri 

populare. 

 În încheiere, Moș Crăciun a venit cu darurile mult așteptate de copii.  

 Activitatea și-a atins cu prisosință scopul, toți am fost înconjurați/ emoționați și încântați de 

magia serbării. 

 În fiecare an școlar pregătesc activități/lecții cu porțile deschise, serbări cu toate ocaziile 

speciale (1 Decembrie, Crăciunul, 15 Ianuarie, 8 Martie, 1 Iunie ș.a.), deoarece le consider o 

încununare a muncii noastre de învățător. 

 Metode didactice: conversația, explicația, exercițiul, metoda "cvintetul"; 

BIBLIOGRAFIE: 

 GABRIEL ALBU: 2017, "O abordare umanistă a educației", Editura Paralela 45,  

 ION DUMITRU, GHEORGHE MATEI: 2007, "Metodica formării, dezvoltării şi 

cultivării abilităţilor de comunicare ale preșcolarilor       și elevilor în clasele I-IV", Ediția a 

II-a, adăugită  
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 PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

P.I.P. Delcea Alexandru 

Şc. Gim. Mavrodin – Teleorman 
 

Numele şi prenumele elevului: R. I., 11 ani, cls. a III-a 

Diagnostic: Dificultăţi de învăţare. Dislalie funcţională motorie. Deficienţă mintală moderată. 

Data evaluării: 8.02.2017 

Echipa de elaborare a programului de intervenţie: învăţător, părinţi 

Evaluare: Instrumente folosite: 

- Fişa de evaluare psihică a copilului 

- Test de memorie vizuală 

- Test de memorie auditivă 

- Fişe de evaluare a abilităţilor de scris-citit-comunicare şi matematice 

Concluzii: 

- Capacitate de orientare spaţială nedezvoltată 

- Capacitate de orientare temporală insuficient dezvoltată 

- Nu reproduce grafic un model 

- Nu încadrează un element într-o categorie 

- Nu surprinde elementul într-o categorie 

- Nu stabileşte asemănări între două noţiuni date 

- Defineşte obiecte şi fiinţe numai prin funcţie 

- Dificultăţi de generalizare şi abstractizare 

- Memorie auditivă de scurtă durată slabă 

- Completează o imagine lacunară 

- Memorie vizuală foarte slabă 

- Înţelege relaţia cauză-efect 

- Nu poate completa cuvintele lipsă în perechi de analogii opuse 

- Nu foloseşte corect cuvintele în context 

Abilităţi matematice şi de comunicare: 

- Numără până la 20 

- Nu completează un şir numeric lacunar 

- Nu compară perechi de numere 

- Nu efectuează operaţii de adunare şi scădere, înmulţire, împărţire 

- Nu cunoaşte tabla înmulţirii 

- Nu identifică toate literele alfabetului 

- Nu citeşte cuvintele monosilabice 

- Scrie după model cu multe greşeli 

- Nu identifică sunetul cu care începe un cuvânt 

- Vocabular foarte sărac 

- Exprimare greoaie 

Recomandări: 

- Dezvoltarea capacităţii de orientare spaţială şi temporală 

- Efectuarea de operaţii de adunare şi scădere fără trecere peste ordin 

- Dezvoltarea capacităţii de generalizare şi abstractizare 

- Dezvoltarea vocabularului 

- Identificarea şi scrierea literelor 

- Citirea şi scrierea cuvintelor monosilabice 

PLAN DE SERVICII PERSONALIZAT 

Numele şi prenumele elevului: R. I., 11 ani, cls. a III-a 

Tipul familiei: normală 

Ruta şcolară: a repetat clasa a II-a  
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Psihodiagnostic: Dificultăţi de învăţare. Dislalie funcţională motorie. Deficienţă mintală moderată. 

Stare de sănătate: normală 

Intervenţia va fi realizată de învăţător cu implicarea familiei ca partener cu sarcini precise în 

programul de după şcoală 

Ce poate face 

copilul 

Ce nu poate face copilul Ce ar trebui să 

achiziţioneze 

SCOPURI 

 

-defineşte obiecte şi 

fiinţe prin funcţie 

 

-completează o 

imagine lacunară 

 

-înţelege relaţia 

cauză-efect 

 

-numără până la 20 

 

-scrie după model 

cu multe greşeli 

-orientare temporală 

-analiză şi sinteză 

-capacitate slabă de 

memorare 

-volum redus al 

reprezentărilor 

-vocabular sărac 

-nu compară perechi de 

numere 

-nu efectuează operaţii de 

adunare şi scădere, 

înmulţire, impărţire 

-nu cunoaşte tabla 

înmulţirii 

-nu identifică toate literele 

alfabetului 

-nu citeşte cuvinte 

monosilabice 

-nu identifică sunetul cu 

care începe un cuvânt 

-dezvoltarea capacităţii 

de orientare spaţio-

temporală 

-îmbogăţirea bagajului 

de reprezentări 

-dezvoltarea 

vocabularului 

-dezvoltarea auzului 

fonematic 

-scrierea şi 

recunoaşterea literelor 

alfabetului 

-citirea cuvintelor 

monosilabice 

-efectuarea operaţiilor 

de adunare şi scădere 

fără trecere peste ordin 

-tabla înmulţirii 

S1: dezvoltarea 

capacităţii de 

orientare spaţio-

temporală 

 

S2: dezvoltarea 

limbajului 

 

S3: dezvoltarea 

abilităţilor 

matematice 

 

S4: dezvoltarea 

abilităţilor de scris-

citit 

 

S5: dezvoltarea 

auzului fonematic 

STRUCTURA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

Scop Obiective Metode şi 

mijloace de 

realizare 

Perioada de 

intervenţie 

Criterii minimale de 

apreciere a progreselor 

(obiectivul se 

consideră atins dac) 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

S1 -să indice partea 

dreaptă şi partea 

stângă a corpului 

atât la el cât şi la 

altă persoană 

-să enumere 

zilele săptămânii 

-să enumere şi să 

caracterizeze 

anotimpurile 

exerciţiu, 

imagini, 

explicaţia 

 

exerciţiu 

dialog, 

explicaţia, joc 

didactic, planşe, 

imagini 

 

08.02.2017-

08.03.2017 

 

08.02.2017-

08.03.2017 

 

08.02.2017-

08.03.2017 

-indică corect partea 

dreaptă şi partea 

stângă a corpului atât 

la el cât şi la altă 

persoană 

-enumeră corect zilele 

săptămânii 

-enumeră şi descrie 

anotimpurile 

-Fişa de 

evaluare 

-Evaluare 

orală 

-Desen cu 

temă dată 

S2 -alcătuire de 

propoziţii  

(cuvinte noi) 

învăţate 

-alcătuire de 

propoziţii 

dezvoltate  

(cuvinte date) 

-explicaţia, joc 

didactic, imagini 

-explicaţia, joc 

didactic, imagini 

 

08.02.2017-

12.04.2017 

 

08.02.2017-

12.04.2017 

-alcătuieşte propoziţii 

folosind cuvinte noi 

- alcătuieşte propoziţii 

folosind cuvinte date 

-Evaluare 

orală 

-Evaluare 

orală 

S3 -să efectueze 

adunări şi scăderi 

-exerciţiul, joc 

didactic, 

08.02.2017-

02.06.2017 

-adună şi scade fără 

trecere peste ordin 

-Evaluare 

orală 
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fără trecere peste 

ordin 

-să efectueze 

înmulţiri şi 

impărţiri folosind 

tabla înmulţirii 

-să înveţe tabla 

înmulţirii 

numărătoare cu 

bile 

exerciţiul, munca 

independentă 

 

 

08.02.2017-

02.06.2017 

 

08.02.2017-

02.06.2017 

numere până la 1000 

-efectuează înmulţiri şi 

împărţiri folosind tabla 

înmulţirii  

-Fişa de 

evaluare 

S4 -să recunoască 

literele 

alfabetului 

-să scrie literele, 

cuvinte fără 

greşeli 

-să citească 

cuvinte 

monosilabice 

 

-exerciţiu, joc 

didactic, jetoane 

 

- exerciţiu, joc 

didactic, jetoane 

 

08.02.2017-

02.06.2017 

 

08.02.2017-

02.06.2017 

-recunoaşte literele 

alfabetului 

-scrie toate literele 

alfabetului 

-citeşte cuvinte 

monosilabice 

-Evaluare 

orală 

-Fişa de 

evaluare 

-Evaluare 

orală 

S5 -să identifice 

sunetul cu care 

începe un cuvânt 

-joc didactic, 

exerciţiu, 

înregistrări audio 

 

08.02.2017-

04.05.2017 

-identifică sunetul cu 

care începe un cuvânt 

-Evaluare 

orală 

Obiective realizate: 

-indică corect partea dreaptă şi partea stângă a corpului atât la el cât şi la altă persoană 

-enumeră corect zilele săptămânii 

-enumeră şi descrie anotimpurile 

-alcătuieşte propoziţii folosind cuvinte date 

-recunoaşte cu greutate literele alfabetului 

Dificultăţi întâmpinate: 

-nu reuşeşte să efectueze adunări şi scăderi fără trecere peste ordin 

-nu reţine tabla înmulţirii 

-nu poate să efectueze înmulţiri şi împărţirii 

-nu reuşeşte să citească cuvinte monosilabice 

Metode cu impact ridicat: 

- pozitiv: metodele activ-participative centrate pe antrenarea elevului 

- negativ: metode care solicită munca independentă, elevul neputându-se descurca fără sprijin 

Recomandări particulare: 

-exerciţii de dicţie şi vorbire corectă pentru dezvoltarea vocabularului 

-exerciţii de scriere şi recunoaştere a literelor 

-exerciţii de citire a cuvintelor monosilabice 

-exerciţii de adunări şi scăderi fără trecere peste ordin 

Rolul şi modul de implicare a părinţilor în program: 

-impicarea familiei în program a fost aproape inexistentă, deoarece tatăl este plecat la lucru în 

Spania pentru o perioadă nedeterminată, iar mama nu ştie să scrie şi să citească. 
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 MANAGEMENTUL COMPORTAMENTULUI ȊN CAZUL 

ELEVILOR CU CES.  STUDIU DE CAZ 

Prof. înv. primar PETRESCU ELENA 

Prof. înv. primar FILIP SIMONA 

Şcoala Gimnazială Daia Română, jud. Alba 
 

Integrarea face referire la « plasarea unei persoane dintr-un mediu mai mult sau mai puţin 

separat într-unul obişnuit, vizând ansamblul de măsuri care se aplică diverselor categorii de 

populaţie, şi urmăreşte înlăturarea segregării sub toate formele ei » (Gherguţ A., 2006) Astfel, 

integrarea înseamnă plasarea persoanelor care sunt separate într-un anumit mediu din diferite 

motive, în mediul celorlalte persoane, fiecare dintre acestea fiind tratate în mod corespunzător. 

Paul elev în clasa a II-a, fost diagnosticat cu Sindrom Asperger. Prin urmare, are dificultǎţi 

ȋn ȋnţelegerea modalitǎţilor de interacţiune socialǎ și în dezvoltarea unor relaţii de prietenie 

corespunzătoare nivelului de dezvoltare. Este imatur, comparativ cu vȃrsta lui biologicǎ şi este naiv, 

ceea ce ȋl face ţintǎ uşoarǎ pentru batjocurǎ şi cicǎlire din partea colegilor. Din acest an şcolar a 

ȋnceput sǎ deprindǎ abilitǎţi de interacţiune socialǎ ȋn cadrul grupului şcolar ȋnsǎ dificultǎţile ȋn 

comunicare au rǎmas. Are dificultǎţi ȋn a ȋnţelege comportamentul anturajului. Are o capacitate de 

memorare dezvoltatǎ ceea ce ȋl face sǎ aibǎ un vocabular bogat, şi-a ȋnsuşit tabla ȋnmulţirii, ştie o 

mulţime de lucruri despre animale (informaţii citite sau ascultate). 

În ceea ce priveşte activitatea sa şcolară au fost identificate, printre altele, două 

comportamente: unul dezirabil, care trebuie stimulat  (să ştie cum să înveţe, întrucât îi place să 

citească) şi unul indezirabil, care trebuie diminuat (vorbeşte neȋntrebat ȋn timpul orelor, 

monologheazǎ, este agresiv verbal dacă i se atrage atenția de către colegi) 

În continuare prezentăm analiza funcţională a comportamentului care presupune 

identificarea antecedentelor comportamentului, comporamentul analizat și consecințele acestuia. 

(Opre, A., Benga, O., Băban A., 2015). Începem cu comportamentul dezirabil, cel care trebuie 

încurajat. 

 

Antecedente – stimuli și situații 

care preced comportamentul 

Comportamente Consecinţe – întăriri 

pozitive și negative 

-  identificarea cu eroii lecturilor 

citite; 

- curiozitate şi dorinţa de a şti cȃt 

mai multe lucruri despre ceea ce 

ȋl intereseazǎ (maşini, animale 

sǎlbatice); 

- „competiţie” cu verişorul sǎu, 

un elev silitor care posedă o bună 

cultură generală; 

- citeşte cu plăcere texte 

literare sau nonliterare care îi 

satisfac într-o oarecare 

măsură curiozitatea şi nevoia 

de a şti; 

- este atent şi interesat când 

se prezintă conţinutul unei 

cărţi sau curiozitǎţi despre 

animale. 

- mulţumirea şi mândria 

manifestate în faţa celorlalţi 

colegi  când răspunsurile 

date sunt bune; 

- trăiri interioare intense 

manifestate prin roşeaţa 

obrajilor, neastâmpărul 

privirii şi mâinilor, zâmbete,  

atenţie sporită focalizată 

asupra activităţii; 

 

Pentru stimularea comportament dezirabil au fost utilizate în cazul prezentat 

următoarele metode 

1. Tehnica întăririlor pozitive şi negative: 

a) întăriri pozitive: aprecieri verbale (laude şi încurajări: Foarte bine! Vezi că se poate?! Ţine-o tot 

aşa! ş.a.) şi „recompense” de altă natură (prelungirea timpului petrecut la unul dintre calculatoarele 

clasei) realizate de cadrul didactic astfel: în cadrul activităţilor şcolare din prima săptămână la 

interval de 15-20 de minute şi de câte ori are acest comportament dezirabil; în a doua săptămână, de 

2-3 ori pe zi şi după ce repetă de 2-3 ori acest comportament dezirabil. 
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b) întăriri negative: exemple ” Dacă azi după-masă nu citeşti minim o paginǎ din lectura dată, nu ai 

acces mâine la nici un calculator!” ; „Vorbitul neȋntrebat înseamnă pauză petrecută în bancă!” ş.a. 

2. Tehnica amorsaj: Am aşezat banca elevului într-o poziţie adecvată care să-i permită 

acestuia  

să urmărească desfăşurarea activităţii didactice şi să fie urmărit cu uşurinţă de către cadrul 

didactic, dar să-i împiedice comunicarea cu alţi elevi aflaţi în apropiere. Pe banca elevului se gǎsesc 

doar rechizitele necesare în timpul lecţiei, iar  interiorul acesteia a fost golit de obiecte care puteau 

distrage atenţia elevului. Acasă, cu ajutorul părinţilor s-a urmǎrit asigurarea  unui spaţiu de lucru 

adecvat în care elevul să-şi pregătească temele pentru a doua zi: o masă de scris aşezată într-o 

cameră unde nu există calculator, televizor, radio sau alte surse de distragere a atenţiei. 

3. Modelarea: 

Pentru această tehnică am ales drept model un alt elev al clasei, care are un comportament dezirabil 

similar cu cel pe care am dorit să-l accelez elevului în cauză. Obiectivul urmărit  a fost însuşirea de 

către acest elev a unei tehnici de învăţare eficientă; pe scurt, elevul poate ȋnvǎţa „cum să înveţe”. S-

a urmărit captarea atenţiei elevului oferindu-se un material de învăţare accesibil şi prezentat într-o 

formă atractivă, material însoţit de ilustraţii adecvate şi explicaţii suplimentare. 

S-au oferit întăriri pozitive în permanenţă, după fiecare reuşită, şi s-a analizat ceea ce ştie 

elevul până atunci. S-a urmărit optimizarea motivației pentru învățare identificarea unor motive 

pentru care merită să învețe: voi ști tot mai multe lucruri, părinţii vor fi mândri de mine, voi obţine 

calificative bune şi foarte bune, colegii mă vor privi altfel. 

Am realizat, de asemenea analiza funcţională pentru comportamentul indezirabil care 

trebuie diminuat. 

 

Antecedente – stimuli și situații 

care preced comportamentul 

Comportamente Consecinţe- întăriri 

pozitive și negative 

- lipsa de supraveghere a 

părinţilor (cauzată de timpul 

scurt pe care aceştia şi-l petrec 

cu copilul) 

- submotivarea elevului 

(părinţii nu-i verifică niciodată 

temele, nici din punct de vedere 

cantitativ, nici calitativ) 

- dezaprobarea acestui 

comportament din partea 

cadrului didactic şi a colegilor 

de clasă 

- pasivitate: nu reacţionează în 

niciun fel la observaţiile făcute 

de către cadrul didactic; 

 

- indiferenţă: nu se arată 

impresionat de calificativele 

mici pe care le primeşte; 

 

- sfidare: continuă să repete un 

comportament interzis; 

- agresivitate verbală. 

- rezultate slabe la 

învăţătură care îi scad 

încrederea în sine şi în 

capacităţile sale; 

- dezaprobarea celorlalţi şi 

etichetarea acestui elev; 

- supărare şi uneori furie din 

partea elevului faţă de cei 

care îi fac observaţii; 

- izolare faţă de colectivul 

clasei; 

 

Pentru reducerea comportamentelor neadecvate enumerate mai sus, s-au aplicat 

următoarele metode: 

1. Sancțiunile: Se avertizează elevul că urmează pedeapsa şi apoi se aplică (dacă este cazul). 

Dacă elevul ȋşi ȋndreaptǎ comportamentul pedeapsa nu se mai aplică. 

2. Supracompensarea: În cazul în care comportament nedorit se repetă pedeapsa va fi mărită. 

I se va cere elevului să efectueze atât temele ce trebuiau pregătite pentru ziua respectivă cât 

şi temele pentru ziua următoare de curs. 

3. Întărirea diferenţiată: Se aplică extincţia pentru comportamentul negativ concomitent cu 

întărirea unui comportament pozitiv alternativ. Extincţia pentru comportamentul pozitiv va 

presupune retragerea întăririlor. Exemplu: „Nu te pedepsesc pentru porecla dată 

colegului/colegei tale azi dar nici nu-ţi dau voie să lucrezi azi la calculator!” Întărirea 

comportamentului pozitiv: „Pentru că ai citit azi lectura suplimentară ai dreptul să-ţi alegi 

colegii de echipă pentru activitatea următoare!” 
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4. Time out-ul: Dacă în timpul recreaţiei elevul adresează vorbe urâte colegilor va fi pus la 

catedră pe toată durata pauzei. Dacă în timpul time-out-ului are un comportament nepotrivit 

se prelungeşte timpul de stat în time-out şi pe durata recreaţiei următoare. 

5. Tehnica celor patru „paşi”: 

1.Tactica ignorării: La prima „abatere” comportamentală elevul este ignorat, în speranţa că acesta 

nu repetă comportamentul. Este ţinut în continuare sub observaţie. 

2.  Simpla direcţionare sau amintirea comportamentului încălcat: Copilul respectiv este 

urmărit şi dacă se observă că repetă fapta, se programează o discuţie pe această temă. ( 

Exemplu: Ce înseamnă să fii agresiv cu colegii tăi, ce consecinţe poate avea un asemenea 

comportament, etc.) În timpul discuţiilor, se urmăreşte comunicarea nonverbală a elevului în 

cauză, posibila stare de disconfort din cauza temei, eventuala agitaţie, intervenţiile sale în 

discuţie etc. Elevul nu este însă nominalizat. 

3. Repetarea direcţionării, nominal, dându-i elevului o alternativă clară: Dacă elevul repetă 

comportamentul şi după această discuţie, acesta este nominalizat şi i se aduce la cunoştinţă ce 

urmează să i se întâmple şi pedeapsa cuvenită. După momentul producerii comportamentului 

interzis se aplică izolarea şi pedeapsa. 

4.  Izolarea şi pedeapsa: Numai dacă este cazul. 

Educația integratǎ are un scop nobil, ce vizeazǎ o egalizare a şanselor pentru toţi copiii 

şi cultivarea demnitǎţii personale, prin asigurarea posibiltǎtii de desfǎşurare a activitǎţii ȋn 

mediile şi colectivele cele mai favorabile dezvoltǎrii individului. Se optimizează astfel ȋnsuşirea 

unor abilitǎţi care asigurǎ integrarea eficientǎ. De asemenea, prin programe speciale de 

recuperare se realizeazǎ o pregǎtire psihologicǎ a copilului care contribuie la crearea unor 

stǎri afectiv-emoţionale corespunzǎtoare. 

BIBLIOGRAFIE: 

 Gherguț Alois, 2006 - Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale. Strategii diferențiate 

și incluzive în educație, Editura Polirom 

 Opre, A.; Benga, O.; Băban, A., 2015, Managementul comportamentelor și optimizarea 

motivației pentru învățare, Cluj-Napoca, Editura ASCR  

 http://www.giftedforyou.eu/ro/ghid-asperger.html  

 http://integrare-scolaraautism.ro  

 

 

 

 PERICOLELE ASCUNSE ALE INTERNETULUI 

Prof. Gabriela Dan,  

Liceul Teoretic “Spiru Haret”, Moinești 

  

 Bullying-ul este un fenomen care există de ani de zile și care a ajuns să fie îngrijorător în 

rândul copiilor. Utilizarea tehnologiei este indispensabilă în viața cotidiană, fapt pentru care copii 

trebuie preveniți asupra potențialelor pericole care pot apărea din cauza utilizării Internetului și a 

rețelelor de socializare fără a cunoaște efectele negative ale acestuia și consecințele pe termen lung 

pe care poate să le aibă. Statisticile arată că principalele arme ale bullying-ului folosite pe 

internet sunt: înfățișare și felul în care se îmbracă (67%), hobby-urile și preocupările de zi cu zi 

(30%), situația materială a familiei din care provin (13%), rezultatele de la școală (12%), orientarea 

sexuală (8%). 

 În cadrul campaniilor antibullying am realizat activități de informare, campanii de 

responsabilizare, concursuri, un chestionar privind siguranța pe Internet, 

http://www.giftedforyou.eu/ro/ghid-asperger.html
http://integrare-scolaraautism.ro/
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 Rezultatele obținute în urma completării chestionarului de către 263 elevi cu vârte între 14 și 18 

ani au arătat că: 41,9 % peterc mai mult de 3 ore pe internet, 70,9% comunică cu personae pe care 

nu le cunosc decât de pe rețelele se socializare, 68% postează date personale reale, 43%  recunosc 

că au fost invitați să se întâlnească persoane pe care le cunosc doar din mediul online, 21% au 

răspuns că li s-a întâmplat să se simtă agresati în mediul virtual, iar 54% povestesc părinților despre 

activitățile lor și despre prietenii din mediul virtual. 

 

CHESTONAR – SIGURANȚA PE INTERNET 

Zilnic petrec pe Internet 

     

Am cont pe cel puțin o rețea socială (Facebook, Hi5 etc) 

o  DA 

o  NU 

Prieteni în lista mea din rețeaua socială online sunt un numar de 

 
Activitățile mele pe Internet sunt: 

o  căutare de informații pentru scoala 

o  socializare în rețele sociale 

o  participarea la grupuri de discuții 

o  descărcare de cărți, poze, filme, muzică 

o  altele 

Utilizez în mod frecvent mesageria instant (Yahoo Messenger, etc) 

o  DA 

o  NU 

În lista de contacte sunt persoane în numar de 

 
Mi s-a întâmplat să comunic cu persoane pe care nu le cunosc decât din mediul online 

o  DA 

o  NU 

În profilul din rețeaua socială am scrise date personale reale (nume, adresă, data nașterii, locația, 

profesia, fotografii, date despre părinți, familie etc) 

o  DA 

o  NU 

Am fost invitat/invitată să mă întâlnesc cu persoane pe care le cunosc doar din mediul online. 

o  DA 

o  NU 

Mi s-a întâmplat să mă simt agresat/agresată în mediul virtual 
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o  DA 

o  NU 

Povestesc părinților despre activitățile mele și despre prietenii mei din mediul virtual 

o  DA 

o  NU 
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 ŞCOALA NOASTRĂ 

Matache Ioana-Roxana, Palatul Copiilor Buzău 

 

Argument: 

Educaţie prin film documentar, diferenţe culturale şi toleranţă 

În contextul unui experiment de desegregare şcolară, filmul Our school (Şcoala noastră), 

aparţinând Monei Nicoară şi Mirunei Coca-Cozma (producătoare de film, scenariste şi regizoare), 

urmăreşte pe durata a patru ani acest proces cu regula impusă de Uniunea Europeană conform 

căreia romii trebuie să înveţe în aceleaşi clase cu majoritarii. Filmul a fost vizionat şi diseminat în 

cadrul proiectului One World Romania, unde au participat cadre didactice, atelierul fiind moderat 

de către cei de la One World Romania, urmând ca el să fie parcurs şi în cadrul orelor de curs, 

împreună cu elevii. Filmul are la bază povestea a trei copii romi dintr-un orăşel maramureşean, 

subiecţii acestui experiment, copii ce trebuie integraţi de către autorităţile locale conform 

directivelor europene. Filmul documentar prezintă frust problemele cu care se confruntă sistemul de 

învăţământ românesc în integrarea minorităţii rome, fiind o sursă de informaţii concretă despre 

condiţia elevilor romi. Se observă clar cum acest proces eşuează lamentabil, integrarea copiilor 

făcându-se în mod eronat, filmul scoţând în evidenţă sărăcia, discriminarea, prejudecăţile 

instituţiilor, dificultăţile din învăţământ. Pe lângă cele enumerate, printre temele abordate se 

regăsesc: drepturile minorităţilor, egalitatea de şanse în educaţie. 

Disciplina: Redacţie de presă/Radio-tv 

Nivel:  liceal 

Subiectul lecţiei: Scoala noastră 

Durata: 3 ore (180 minute)  

- vizionarea filmului durează 90 minute; 

- 90 de minute sunt alocate discuţiilor. 

Scopul activităţii:  

Aprofundarea problematicii discriminării pe motive etnice. 

Obiective operaţionale: 

Elevul va fi capabil: 

 să-şi amintească anumite aspecte din film; 

 să identifice problemele prezentate; 

 să distingă, în baza exemplelor, soluţiile bune de cele neinspirate; 

 să identifice, în film, rolul fiecărei persoane; 

 să recunoască dificultăţile din procesul de desegregare; 

 să propună soluţii. 

Strategii didactice: Activitate frontală, activitate în grup, activitate individuală, conversaţia liberă, 

dezbaterea. 

Desfăşurarea activităţii: 

1. Moment organizatoric. 

Pregătirea celor necesare vizionării filmului: ecran suficient de mare, sala să fie pe cât posibil 

obscurizată, nivelul sonor adecvat. 

2. Moment de dezgheţ: 

Profesorul citeşte o scurtă recenzie a filmului. 
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Pe baza celor citite, elevii sunt invitaţi la un exerciţiu de spargere a gheţii: Ştiu că...., dar nu ştiu 

că..., iar elevii generează idei cu privire scurta recenzie citită. 

3. Comunicarea subiectului activităţii. 

Profesorul prezintă succint ceea ce vor vizualiza, subiectul filmului, explică anumite aspecte ce pot 

induce în eroare sau pot fi necunoscute. 

Se explică termeni precum: desegregare, integrare, învăţământ special, se prezintă mediul social 

vizat, zona geografică. 

4. Vizualizarea filmului 

Filmul durează 90 de minute. Este întrerupt atunci când profesorul observă nelămuriri sau crede că 

anumite aspecte pot pune în dificultate. Se oferă explicaţii. Elevii vor nota aspecte pe care le 

consideră împortante, notând minutul filmului pentru a se putea relua după terminarea filmului. De 

asemenea, elevii vor nota întrebări pe care doresc să le lămurească. 

5. Discuţiile propriu-zise. 

Fiecare elev face un rezumat de maxim 5 rânduri al filmului. 

I. Profesorul propune un set de întrebări pentru a conduce discuţia. 

 Cum văd copii şcoala la începutul filmului? 

 Cum se schimbă atitudinea lor pe parcurs? 

 Ce credeţi că simt copiii romi atunci când sunt separaţi? 

 Descrieţi directorul unităţii de învăţământ. Calităţi şi defecte. 

 Cum interpretaţi decizia directorului de a muta copiii romi la o şcoală specială? 

 Ce simt copiii cu privire la această mutare? 

 Lista de întrebări va fi completată cu întrebările formulate de elevi. 

II. Elevii sunt împărţiţi în grupuri mici şi vor analiza câte un personaj răspunzând următoarelor 

întrebări: 

1. Care este rolul personajului în povestea filmului? 

2. Cum se schimbă viaţa personajului de-a lungul filmului? 

3. Ce puteţi învăţa de la personajul vostru? 

4. Ce aţi schimba la personajul vostru? 

III. Se pregătesc câteva afirmaţii fals-adevărate care vor fi folosite în sesiuni mici de dezbatere: 

 Copiii romi nu vor să înveţe. 

 Părinţii copiilor romi nu îi lasă la şcoală. 

 Romii nu doresc să trăiască în civilizaţie. 

Pornind de la film şi de la situaţii reale cunoscute, se vor emite păreri despre subiectele propuse. 

6. Feedback 

Elevii vor scrie un mini-eseu pe tema: Am visat că sunt unul din personajele filmului. 

Elevii sunt invitaţi să închidă ochii preţ de un minut, apoi vor scrie mini-eseul. 

BIBIOGRAFIE: 

Solomon, Aelxandru; Brădeanu, Alina; Berz, Caroline; Nicoară, Mona; Fotiade, Nicoleta; Educaţie 

prin film documentar, Studiu de caz Şcoala noastră, Bucureşti, 2013 
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 VIOLENȚA – ARMA CELOR SLABI 

P R O I E C T  D I D A C T I C 

Prof. Violeta Pîntea 

Colegiul Tehnic ”I. C. Ștefănescu” Iași 

 

DISCIPLINA: Consiliere și Orientare 

PROFESOR: Violeta Pîntea 

ȘCOALA: Colegiul Tehnic ”I. C. Ștefănescu” Iași 

CLASA: a IX-a    

DATA:  27.04.2018 

SUBIECTUL LECȚIEI: ,,Violența – arma celor slabi!” 

SCOPUL LECȚIEI: optimizarea stării disciplinare şi a comportamentului elevilor în şcoală şi în 

societate; elevii să învețe să se apere de tentaţiile la care îi supune viaţa şi să cunoască prevederile 

legilor din România 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE. La finalul lecției, elevii vor fi capabili: 

O1- să explice noţiunea de violenţă; 

O2 - să identifice formele de violenţă; 

O3 - să descopere şi să analizeze cauzele producerii actelor de violenţă; 

O4 - să identifice situaţiile conflictuale şi modalităţile non-agresive de rezolvare a acestora; 

O5 - să participe activ şi conştient la exerciţiile propuse; 

O6 - să găsească soluţii, reguli care pot contribui la stabilirea unor relaţii bune cu ceilalți; 

O7 - să contribuie la activitatea de grup (să nu se sustragă, să nu fie agresivi); 

O8 - să respecte regulile grupului/ activităţii stabilite de către profesor la începutul orei. 

FORME  DE ORGANIZARE  

a) a conţinuturilor: modulară, integratoare, interdisciplinară 

b) a activităţii:  frontală, individuală, în grupuri mici 

TIPURI DE INTERACŢIUNI: profesor - elev,  elev – elev.   

TIPURI, FORME, STRATEGII  ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE: orală şi scrisă, 

individuală şi în grup, autoevaluarea, inter-evaluarea în cadrul grupului;  

RESURSE: 

a) pedagogice (metode şi procedee): conversaţia euristică, expunerea, activitatea independentă, 

brainstorming-ul, studiul de caz, activitatea pe grupe, jocul de rol, metode interactive  - ,,Turul 

galeriei”, ,,Metoda pălăriilor gânditoare”. 

b) materiale: fişe de lucru individuale şi pe grupe, CD-uri, videoproiector, postere, mesaje anti-

violență, chestionare,  pungi de hârtie, markere. 

c) bibliografice:  

1. Consiliere şi orientare - Ghid de educaţie pentru carieră,   Ed. ASCR, Cluj-Napoca, 2005;   

2. Gabriela Lemeni, Adriana Bălan,  Domnica Petrovai, Consiliere şi orientare - ghidul 

profesorului, Colecţia Centrului Educaţia 2000+, 2007;                                                

d)  temporale: 50 minute  

D E S F Ă Ş U R A R E A    L E C Ţ I E I  

1. Captarea atenţiei (7 min) 

Spargerea gheţii -  Joc de autocunoaştere 

1) Copiii îşi spun numele, o trăsătură morală şi îşi prind ecusonul cu numele în piept. 
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2) Oglinda. Se vor forma 4 grupe de elevi în modul următor: fiecare elev va trebui să numere până 

la 4, numărul spus de fiecare elev fiind numărul grupei căreia acesta îi va aparţine. Fiecare membru 

al grupului primeşte câte o coală albă pe care va desena chenarul unei oglinzi,  lăsând cel puţin 2,5 

cm spaţiu pe margine. Fiecare trebuie să-şi treacă numele ca titlu şi să scrie cuvinte şi convingeri 

care să descrie felul în care se percepe în interiorul oglinzii. Când fiecare şi-a îndeplinit sarcina,vom 

aduna colile şi le vom da altui grup care va scrie în spaţiul alb din jurul oglinzii comentarii pentru 

fiecare dintre colegi. După ce toţi şi-au îndeplinit sarcinile, vom da oglinzile înapoi celor care le-au 

creat şi le vom acorda timp pentru citirea comentariilor. 

Concluzii: Elevii vor fi întrebaţi dacă există vreo diferenţă între modul în care s-au autoevaluat şi 

modul în care sunt percepuţi de către ceilalţi colegi 

2. Anunţarea obiectivelor lecției (3 min). Elevilor le sunt prezentate obiectivele lecţiei. Acestea 

vor fi enunţate la nivelul de înţelegere al elevilor  

3. Dirijarea  învăţării (5 min) 

 a) Prezentarea conţinutului lecţiei 

 b) Profesorul diriginte va prezenta tema implicând şi elevii în explicarea fenomenului 

violenței (prelegere interactivă) 

Lecţia va avea următorul conţinut: 

1. Definirea violenţei. 

2. Formele de manifestare a violenţei. 

3. Cauzele comiterii actelor violente. 

4. Riscurile comiterii actelor violente. 

5. Prevenirea şi limitarea violenţei. 

Împreună cu elevii, profesorul diriginte va explica că: 

- violenţa este o manifestare a agresivităţii ce presupune din partea unei persoane utilizarea forţei, 

pentru a-și manifesta superioritatea. 

- există violenţă fizică, verbală, sexuală, psihomorală, imagistică (mass-media). 

- cauzele comiterii actelor violente: climatul familial, anturajul, mijloacele de informare în masă etc. 

c) activitate individuală (5 min) 

Cerinţă. Grupează corect cuvintele după criteriul ,,AŞA DA/ AŞA NU” (ANEXA 1). 

Elevilor li se prezintă un desen cu un copil care este bătut de un adult şi li se împart fişe, ei trebuind 

să aleagă cuvinte potrivite desenului, cuvinte pe care să le treacă la cele două rubrici (pe fişe vor 

avea cuvinte ca: acceptare, ameninţare, respect, furie, atac, etc.).  

După ce elevii completează fişele, se discută răspunsurile corecte şi fiecare elev se autoevaluează, 

analizând propriile răspunsuri. 

d) organizarea pentru activitatea de grup 

În continuare, elevii sunt anunţaţi că vor lucra din nou pe grupe, fiind 

necesară  regruparea ca la începutul activităţii. Vor avea de parcurs două 

activităţi distincte. 
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Activitatea  nr. 1 (10 min). Fiecare grupă va primi o fişă cu un text pe care vor trebui să-l citească 

cu atenţie (ANEXA 2). Membrii grupelor vor purta ecusoane diferite în formă de pălării deoarece 

acestea vor reprezenta:  

GRUPA 1 - PĂLĂRIILE ALBE 

GRUPA 2 - PĂLĂRIILE ROŞII 

GRUPA 3- PĂLĂRIILE ALBASTRE 

GRUPA 4 - PĂLĂRIILE VERZI. 

Textul pe care-l vor citi este următorul: ,,Clopoţelul anunţă începerea recreaţiei. Victor şi Andrei 

aleargă spre terenul de sport. Într-un colţ al terenului se află o minge de fotbal. Ajung amândoi în 

acelaşi timp, dar furioşi încep să se certe pentru că fiecare vrea mingea numai pentru el. 

- Eu am ajuns primul la minge! Eu vreau să mă joc cu ea! zice Victor. 

- Nu-i adevărat! Eu am fost primul! Dă-mi mingea! Eu vreau să mă joc cu ea! 

Fiecare doreşte să se joace numai el cu mingea.” 

Cerinţele pentru grupele de elevi sunt: 

PĂLĂRIILE ALBE 

a) Care sunt personajele? 

b) Găsiţi două cuvinte (acţiuni) care se referă la situaţia creată între cei doi. 

PĂLĂRIILE ROŞII 

a) De ce sunt furioşi Victor şi Andrei? 

b) Cine are dreptate? 

PĂLĂRIILE ALBASTRE 

a) Cu ce fapte ale celor doi copii nu sunteţi de acord? 

b) La ce situaţie gravă s-ar putea ajunge? 

PĂLĂRIILE VERZI 

Găsiţi două soluţii de rezolvare a conflictului dintre cei doi copii. 

Activitatea nr. 2 (10 min). Grupele rămân aceleaşi. Membrii grupelor se gândesc la cât mai multe 

sloganuri anti-violenţă. Profesorul diriginte împarte elevilor pungi de hârtie şi le cere să realizeze pe 

acestea desene cu mesaje anti-violenţă.  Desenele vor fi afişate, apoi se va face un ,,tur al galeriei”, 

tur prin care grupele vor  aduce completări, vor face corecţii sau vor adresa întrebări colegilor din 

celelalte  grupe.  După ore, copiii, însoţiţi de profesorul diriginte, vor merge la un agent comercial 

din localitate, vor oferi pungile vânzătorilor spre a le distribui clienţilor, încercând în acest fel să 

promoveze mesajele anti-violenţă în comunitatea locală. 

4) Obținerea feed-back-ului (2 min) (prin raportarea la obiectivele propuse).  

Se cere elevilor să îmbrace un ,,Copac al aşteptărilor” cu frunze ce 

conţin mesaje, îndemnuri pentru a avea o şcoală fără violenţă. Frunzele 

copacului sunt pregătite înainte de oră de către profesorul diriginte, iar 

elevii scriu doar, individual, mesajele respective. 

5) Obţinerea performanţelor (5 min). Fiecare grupă are sarcina de a 

lista, timp de 5 minute, trei situaţii cu care s-au confruntat şi în care au 

folosit o strategie de evitare a unei stări conflictuale. În final, câte un 

reprezentant din fiecare grup va prezenta întregii clase exemplele la care 

au lucrat. 

Raportorul  desemnat de fiecare grupă prezintă răspunsurile formulate. 

6) Asigurarea  retenţiei  şi transferul de cunoştinţe (2 min) 
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Elevii vor primi un chestionar (ANEXA 3) pe care îl vor completa acasă. La ora următoare vor fi 

analizate  şi interpretate răspunsurile. Profesorul diriginte le cere elevilor să urmărească şi să 

comenteze un scurt filmuleţ, pentru a se asigura că au receptat corect mesajul lecţiei. 

7) Încheierea lecţiei (1 min). Fiecare grupă va alege o ,,parolă” pe care să o folosească ori de câte 

ori intervine o situaţie tensionată între colegi. Unul dintre membrii grupei va nota de câte ori este 

folosită într-o zi, într-o săptămână. Se vor face aprecieri asupra modului de lucru în echipă. Fiecare 

echipă va propune, de comun acord, un coleg pentru a fi evidenţiat pentru îndeplinirea sarcinilor.  

La sfârşitul orei vor fi evidenţiaţi elevii care s-au implicat activ în desfășurarea lecției.  

Elevii propuşi vor primi diplome. 

Se va reaminti tema ce urmează să fie discutată la următoarea oră de consiliere. 

BIBLIOGRAFIE  

1. Băban, Adriana, Consiliere educaţională. Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi 

consiliere, Cluj-Napoca, Editura ASCR,  2009.  

2. Cerghit, Ioan, Metode de învăţământ,  Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997; 

3. Cucoș, Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2002; 

4. Lemeni, Gabriela, Porumb, Mihaela (coord.),  Consiliere şi orientare - ghid de educaţie pentru 

carieră, ediția a 3-a, Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2011; 

5. Jigău, M. (coord.), Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală: ghid practic pentru directori şi 

cadre didactice, Editura Alpha MDN, Buzău, 2006.  

 

 

 

 PROIECT DE LECTIE – CORPURI ROTUNDE 

Prof. Popa Irina Magdalena,  

Școala Gimnazială “Tristan Tzara” Moinești  

 

Profesor: Popa Irina Magdalena 

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială “TRISTAN TZARA”, Moinești 

Clasa:  a VIII-a 

Disciplina: Matematică Geometrie 

Unitatea de învaţare: Corpuri rotunde 

Titlul lecţiei: Cilindrul circular drept, conul circular drept, trunchiul de con circular drept, sfera –  

recapitulare 

Tipul lecţiei: Lecție de fixare și consolidare a cunoștințelor  

COMPETENȚE GENERALE : 

1. Identificarea unor date si relații matematice și corelarea lor în funcție de contextul în 

care au fost definite ; 

2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în 

enunțuri matematice ; 

3. Utilizarea algoritmilor și a conceptelor matematice pentru caracterizarea locala sau 

globala a unei situații concrete ; 

4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situații 

concrete și a algoritmilor de prelucrare a acestora ; 

5. Analiza și interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situații problemă ; 
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6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea  

 

cunoștintelor din diferite domenii. 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

1.  Recunoaşterea şi descrierea unor proprietaţi ale unor figuri geometrice plane în 

configuraţii date în spaţiu sau pe desfaşurari ale acestora; 

2.  Calcularea ariilor şi volumelor corpurilor geometrice studiate 

3.  Analizarea şi interpretarea condiţiilor necesare pentru ca o configuraţie geometrică 

să verifice anumite cerinţe. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

A. Cognitive: 

O1: Să realizeze reprezentările spațiale ale corpurilor rotunde învatate; 

O2: Să evidențieze elementele corpurilor rotunde; 

O3 : Să aplice formulele de calcul pentru arii si volum; 

O4: Să pună în evidență secțiuni paralele cu baza și secțiuni axiale în corpurile rotunde; 

B. Psiho-Motorii : 

O5:  Să redacteze în mod logic rezolvarea unor exerciții ; 

O6:  Să dovedească abilitate în rezolvarea exercițiilor; 

C. Afective: 

O7:  Să fie atenți la lectie; 

O8:  Să-si dezvolte interesul pentru studiul matematicii prin aplicarea cunostintelor în 

probleme variate; 

      O9:   Să participe activ și cu interes la lecție ; 

STRATEGII DIDACTICE: 

a) Metode si procedee: conversația, explicația, exercițiul, munca pe grupe, 

problematizarea ; 

b) Mijloace de realizare : fișa de lucru , culegere, manual; 

Forme de organizare : Frontala, pe grupe  

Mijloace şi strategii didactice 

Materiale suport: tabla, caiete, fişe de sistematizare, culegere; 

Metode și procedee: conversaţia, exerciţiul, învățarea prin descoperire, explicația, expunerea; 

Forme de organizare a activităţii: frontal, pe grupe 

BIBLIOGRAFIE:  

 www.mateinfo.ro, www.mate30.lx.ro, www.didactic.ro ,   

 Manual pentru clasa a VIII-a, autori: Mihaela Singer, Cristian Voica, Consuela 

Voica, Editura Sigma 

 Culegere de probleme de matematică clasa a VIII- a – Marius Perianu, Gratian Safta, 

Costel Anghel, Editura ART 

 

DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

ETAPELE 

LECȚIEI 
OB. CONŢINUTUL METODE 

FORME DE 

ORGANIZARE 

  Se pun absenţele, elevii îşi pregătesc Conversaţia Frontală 

http://www.mateinfo.ro/
http://www.mate30.lx.ro/
http://www.didactic.ro/
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ETAPELE 

LECȚIEI 
OB. CONŢINUTUL METODE 

FORME DE 

ORGANIZARE 

1. Momentul 

organizatoric 

(2 min) 

 

O7 

materialele; 

 Profesorul se asigură de existenţa 

materialelor necesare; 

2. Captarea 

atentiei 

(5 min) 

 

O1 

 Tema se verifică cantitativ şi calitativ 

(prin citirea rezultatelor). 

 Sunt efectuate la tablă exerciţiile şi 

problemele la care elevii au întâmpinat  

dificultăţi. 

 Elevii sunt atenţi şi reţin explicaţiile 

oferite în vederea soluţionării exerciţiilor 

şi problemelor. 

 

Conversaţia 

 

Frontală 

Individuală 

 

3. Anuntarea 

subiectului si 

a obiectivelor 

(1 min) 

 

 

O1 

O2 

O3 

Anuntarea temei Cilindrul circular drept, 

conul circular drept, trunchiul de con 

circular drept, sfera –  recapitulare cu 

ajutorul unui joc numit ”Știi și câștigi” 

 Profesorul anunţă obiectivele lecţiei 

 

Conversaţia 

 

Frontală 

Individuală 

4.Reactualiza

rea 

cunostintelor 

(5 min) 

 

O2 

 

O7 

 Elevii vor răspunde la întrebări de tipul: 

 - care sunt elementele corpurilor 

geometrice 

 care sunt formulele de calcul pentru 

aflarea ariiilor laterale, ariilor totale si a 

volumelor corpurilor studiate 

  

Conversaţia  

 

Explicația 

 

 

Frontală  

6. Fixarea 

cunostintelor 

si asigurarea 

feedback-ului 

(34 min) 

 

 

 

O1 

 

O2 

 

O3 

 Profesorul imparte elevii in trei grupe 

eterogene 

 Prezintă elevilor regulile jocului  

 - sunt trei domenii pentru rundele 1, 2 si 

3 (Cilindrul circular drept, conul circular 

drept, trunchiul de con circular drept) 

  si un domeniu pentru runda 4 (sfera) 

punctele scrise în dreptul fiecarei runde 

se cumuleaza pentru fiecare echipa 

la final in functie de punctaj se stabileste 

echipa castigatoare 

  Atunci când echipele au punctaje egale  

se apelează la întrebarea de baraj pentru 

departajare. 

Exercitiul 

 

 

Conversatia 

 

Expunerea 

Pe grupe 

 

 

 

 

7. Încheierea 

lectiei 

(3 min) 

  Profesorul evaluează elevii care au 

răspuns la lecţie şi au participat cât mai 

activ.  

 Se fac aprecieri asupra modului în care s-

a desfăşurat activitatea și se notează 

 

Conversaţia 

 

Frontală 
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ETAPELE 

LECȚIEI 
OB. CONŢINUTUL METODE 

FORME DE 

ORGANIZARE 

membrii echipei câştigătoare. 

 Se anunţă tema pentru ora viitoare: ex. 

TESTUL 2 pag 112 din culegere. 

    Elevii sunt atenţi la aprecierile făcute 

de către profesor si notează tema pentru 

ora viitoare. 

 

ANEXA 

 DOMENIUL  

Cilindrul 

circular drept 

pct DOMENIUL  

conul circular 

drept 

pct  DOMENIUL 

trunchiul de con circular drept 

pct 

RUNDA 

1 

Care sunt 

elementele 

cilindrului 

circular drept 

 

1 

Care sunt 

elementele 

conului circular 

drept 

 

1 

 

Care sunt elementele 

trunchiului de con circular 

drept 

 

1 

Ce forma 

geometrica se 

obtine prin 

sectionarea cu 

un plan paralel 

cu baza ? 

2 Ce forma 

geometrica se 

obtine prin 

sectionarea cu 

un plan paralel 

cu baza 

2 Ce forma geometrica se obtine 

prin sectionarea cu un plan 

paralel cu baza 

2 

Ce forma 

geometrica este 

sectiunea axiala 

? 

3 Ce forma 

geometrica este 

sectiunea axiala 

? 

3 Ce forma geometrica este 

sectiunea axiala ? 

3 

RUNDA 

2 

Care este 

formula pentru 

calcularea ariei 

laterale? 

1 Care este 

formula pentru 

calcularea ariei 

laterale? 

1 Care este formula pentru 

calcularea ariei laterale? 

1 

Care este 

formula pentru 

calcularea ariei 

totale? 

2 Care este 

formula pentru 

calcularea ariei 

totale? 

2 Care este formula pentru 

calcularea ariei totale? 

2 

Care este 

formula pentru 

calcularea 

volumului? 

3 Care este 

formula pentru 

calcularea 

volumului? 

3 Care este formula pentru 

calcularea volumului? 

3 

RUNDA 

3 

Aria laterală a 

unui cilindru 

circular drept 

este de 36 cm
2
 

4 Un con circular 

drept are R=4cm 

Si H =6cm. 

Atunci volumul 

4 Un trunchi de con circular 

drept are razele de 10 cm şi 

7cm , iar volumul de 292

cm
3. 

Calculaţi aria laterală a 

4 
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 DOMENIUL  

Cilindrul 

circular drept 

pct DOMENIUL  

conul circular 

drept 

pct  DOMENIUL 

trunchiul de con circular drept 

pct 

şi se ştie că are 

secţiunea axială 

în formă de 

pătrat,atunci 

volumul 

cilindrului 

este...... 

conului este 

de..... 

 

trunchiului şi lungimea 

înălţimii din care provine 

trunchiul. 

Aria laterală a 

unui cilindru 

circular drept 

este de 36 cm
2
 

şi se ştie că are 

g=2cm,  aflaţi 

volumul 

cilindrului. 

 

4 Secţiunea axială 

a unui con 

circular drept 

este un triunghi 

echilateral cu 

aria egală cu 36

3  cm 2 . 

Aflaţi:aria 

laterală, aria 

totală şi volumul 

conului; 

 

4 Un trunchi de con circular 

drept are r=2cm, R=5cm, 

G=5cm. Aria laterală a sa este 

de : 

a) 34 cm
2
 

b) 35 cm
2
 

c) 36  cm
3
 

 

4 

RUNDA 

4 

O sferă are volumul de 36 cm
3
 atunci aria sferei este de ........ 

 

5 

 

 

 

 ELEMENTE DE CREATIVITATE ÎN ORELE DE LIMBA 

SI LITERATURA ROMANA 

Lorincz Cristina 

Liceul de Arte Plastice Hans Mattis Teutsch, Braşov 

 

    Termenul de creativitate este foarte general. A crea înseamnă a produce ceva nou în raport cu 

ceea ce este vechi, cunoscut, uzual. Între conceptele de creativitate şi talent nota comună este cea 

de originalitate. Dovedeşte talent cel ce demonstrează o originalitate crescută. Deci, talentul 

corespunde creativităţii de nivel superior. Toţi oamenii sunt în diverse grade creativi şi numai unii 

din ei sunt talentaţi. Conceptul nou de creativitate admite o mare contribuţie a influenţelor de 

mediu şi a educaţiei în formarea creativă a fiecăruia. Se consideră că oricare din activităţi sau 

profesiuni poate fi desfăşurată la un nivel înalt de creativitate.  

    Eficienţa educării creativităţii la elevi este dependentă de pregătirea ştiinţifică şi pedagogică a 

educatorului, de priceperea lui de a dirija în mod judicios activitatea elevilor, de a subordona 

totalitatea mijloacelor sale didactice obiectivelor propuse. Căci, conceptul de creativitate are o 

sferă foarte largă, el înseamnă numeroase şi diferite domenii ale activităţii umane şi la diferite 
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niveluri, începând cu descoperirea ştiinţifică, invenţia sau creaţia artistică şi terminând cu 

inovaţia organizatorică şi socială, inventivitatea sau adaptabilitatea individuală. 

    Fenomen multidimensional, creativitatea apare ca o activitate complexă care se finalizează 

într-un produs. Ea se manifestă în desfăşurarea unui proces şi presupune existenţa unor trăsături 

de personalitate şi a unui context social şi organizaţional în care se desfăşoară. 

    Limba română este disciplina căreia îi revin sarcini exprese pentru dezvoltarea capacităţilor de 

comunicare şi creaţie. Formarea şi dezvoltarea capacităţilor de comunicare verbală se află în 

strânsă legătură cu formarea şi dezvoltarea capacităţilor de creaţie. Limba, produs complex al 

dezvoltării istorice şi sociale a speciei umane, care evoluează şi se îmbogăţeşte odată  cu aceasta, 

rămâne nu numai cel mai folosit, dar şi cel mai important mijloc de comunicare şi de creaţie, 

principalul instrument al gândirii umane. De aceea este necesar ca în studiul integrat al limbii 

române în şcoală să-şi găsească loc şi exerciţii exprese pentru dezvoltarea creativităţii verbale la 

elevi, paralel cu demersurile tradiţionale pentru învăţarea teoretică a ştiinţei despre limbă sau 

pentru însuşirea aspectului normal al limbii. 

    Învăţarea creativă, în cadrul lecţiilor de limbă si literatură română, reprezintă acea formă a 

învăţării, care are ca scop final realizarea unor comportamente individuale şi colective orientate 

spre căutarea, aflarea şi aplicarea noului. Elevii învaţă să fie creativi prin intermediul jocurilor de 

cuvinte pe care le putem organiza sub forma unor concursuri, cum ar fi: crearea unor propoziţii în 

care toate cuvintele să înceapă cu aceeaşi literă; găsirea cât mai multor cuvinte care încep cu o 

anumită literă sau care să aibă un anumit număr de litere; crearea unor cuvinte noi prin posibila 

combinare a unor litere date etc. 

    Exerciţiile lexicale contribuie la îmbogăţirea vocabularului, la dezvoltarea capacităţii de a 

gândi şi de a se exprima. Formarea unui limbaj care să fie expresia unei gândiri logice şi ordonate 

poate fi un instrument de lucru extrem de eficace în formarea capacităţilor creatoare. 

    Copilul, fiind obişnuit să utilizeze un limbaj factual, poate fi pus în situaţii concrete de lucru, 

ca apoi, printr-o dirijare ştiinţifică, acesta să resimtă nevoia unui limbaj exact, adică se produce o 

deplasare de la real la posibil. 

   Se ajunge la o îmbogăţire a realităţii cu trăsături presupuse, raţionamentul copilului devenind 

ipotetico-deductiv. Am desfăşurat astfel exerciţii lexicale pornind de la concret spre abstract, în 

vederea pregătirii capacităţilor necesare pentru creaţia literară. Iată câteva exemple: 

1. Se dau substantive pentru care li se cere elevilor să găsească cele mai frumoase adjective-epitete.         

2. Lângă cuvinte neînsufleţite se cere elevilor să găsească acţiuni săvârşite de oameni(personificări). 

3. Se cere elevilor să creeze comparaţii deosebite. 

4. Se cere elevilor să găsească propoziţii în care să se exagereze anumite însuşiri (hiperbolă). 

5. Exerciţii de depistare a metaforelor, a cuvintelor simbol sau a repetiţiei. 

   Este de preferat să promovăm atât aspectul limbajului, cât şi stimularea creativităţii, urmărind 

permanent dezvoltarea capacităţilor de lectură şi înţelegere ale fiecărui copil. Să învăţăm elevii 

noştri să recepteze frumosul, să-l guste şi să-l comunice altora, să descopere bogăţia de idei şi 

sentimente, să cunoască viaţa, lumea, societatea. 

    În aceste activităţi de stimulare a creativităţii, o condiţie esenţială este instaurarea unui climat 

favorabil, o relaţie învăţător-elev bazată pe cooperare în procesul de predare-învăţare-evaluare. 

Elevii trebuie astfel stimulaţi să formuleze întrebări pentru clarificarea propriilor idei, să-şi 

exprime mereu punctul propriu de vedere. Un cadru didactic creativ îi îndeamnă pe copii să caute 

noi conexiuni între date, să asocieze, să-şi imagineze, să admită idei, să perfecţioneze ideile altora 
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şi să orienteze aceste idei în direcţii noi. Aşa va putea să realizeze, cu tact şi simţ de răspundere, 

transferul setului de valori proprii creativităţii de la învăţător la elevi. 

    În cadrul lecţiilor de limbă şi literatură română se pot face povestiri cu elevii, sarcina 

învăţătorului fiind de a prezenta fie începutul, fie planul de idei la tablă sau sub formă de 

ilustraţii. Elevul este astfel liber să interpreteze faptele aşa cum doreşte el, să-şi imagineze 

întâmplarea şi să le expună în mod personal. 

    În rândul componentelor limbii române, ca disciplină, compunerea constituie cadrul cel mai 

potrivit capacităţilor de exprimare şi de creaţie a elevilor. 

    Compunerile realizează o sinteză a tot ceea ce învaţă elevii, sub raportul corectitudinii 

exprimării; constituie prilej de valorificare a experienţei de viaţă a elevului, manifestare a 

imaginaţiei şi fanteziei creatoare.  

Se pot alcătui compuneri orale, dar şi scrise, insistându-se pe respectarea etapelor conceperii unei 

compuneri, cât şi pe folosirea unor cuvinte şi expresii frumoase. 

       Întreaga activitate trebuie să ţină seama de prezenţa unor disponibilităţi ale fiecărui copil, de 

spontaneitatea găsirii unor soluţii noi. 

    Ca metode extrem de eficace pentru lucru în grup în vederea formării de capacităţi de creaţie 

sunt: brainstorming-ul şi sinectica. 

    Nu trebuie uitat că jocul duce la formarea spiritelor creatoare, calea cea mai sigură de a 

comunica deschis cu elevii, fără limite între real şi imaginar. Este lumea ideală în care totul 

devine posibil. Să exploatăm această lume pentru a putea intra fără obstacole în lumea 

creativităţii. Căci, „gândirea există ca gândire umană numai prin creativitate”. 

    Să învăţăm să fim mereu creativi, împreună cu elevii noştri, pe care să încercăm să-i înarmăm 

cu cât mai multe tehnici de învăţare creativă, să le punem în valoare cât mai mult potenţialul 

creativ. 

BIBLIOGRAFIE: 

Moraru, Ion, Ştiinţa şi filosofia creaţiei. Fundamente euristice ale activităţii de inovare, E.D.P, 

Buc.,1995, pag.27 

Stoica ,Adrian, Creativitatea elevilor, E.D.P., Buc., 1983 

Rezumat: 

Creativitatea este un subiect des adus în discuţie de către cercetători în ultima perioadă şi 

este dovedit că aceasta poate fi stimulată, cu atât mai mult în cadrul orelor de limbă şi comunicare 

în care se stabileşte o relaţie specială 

profesor- elev şi metodele ce pot fi 

aplicate sunt diverse. 

Lucrarea de faţă propune câteva 

metode de cultivare a creativităţii în orele 

de limbă şi comunicare căci avem 

menirea de a identifica şi de a stimula 

potenţele creatoare ale elevilor. Pentru a 

valorifica cele mai valoroase însuşiri ale 

copilăriei: inventivitatea, fantezia şi 

imaginaţia se pot utiliza metode precum: 

editarea revistei clasei, teme precum 

compunerile creatoare, exerciţii de creare 

a unot figuri de stil, etc. 
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 POVESTIREA- METODĂ DIDACTICĂ DE 

DEZVOLTAREA A PROCESELOR COGNITIVE LA 

ELEVI 

Autor: prof. Iacobeanu Loredana Narcisa, 

C.T.”Anghel Saligny”, Bacău 

 

Copilăria nu poate exista fără lumea fabulosului pe care o regăsim  în  basme, poveşti şi 

povestiri. În lumea imaginativă, copilul nu participă motric, ci intelectual şi afectiv. Însoţind firul 

povestirii  într-o lume total necunoscută uneori, copilul face un imens efort de a şi-o reprezenta şi de 

a judeca în raport cu factorii psiho-somatici şi genetici. 

Copilul este creatorul propriilor imagini, iar efortul lui, de a-şi imagina şi de a înţelege 

acţiunea povestirii, nu poate fi conceput în-afara unui travaliu al  memoriei, gândirii, voinţei şi  

limbajului. Corespunzând setei nepotolite de cunoaştere a copilului aflat la vârsta “de ce“-urilor, 

literatura pentru copii este uşor asimilată, oferind exemple pozitive, demne de urmat, dar şi 

condamnând pe cei ce sunt purtătorii trăsăturilor negative de voinţă şi caracter. Activitatea de 

povestire are valori informative şi formative, prin aceste texte narative valorificându-se nevoia de 

cunoaştere şi afectivitate, stimulându-se imaginaţia şi constituindu-se cadrul optim pentru 

dezvoltarea abilităţilor de comunicare. Astfel, povestirea dezvoltă următoarele procese psihice: 

- limbajul – ca mijloc fundamental de receptare si comunicare ; 

- gândirea logică – datorită succesiunii evenimentelor din povestire ; 

- memoria voluntară – prin reţinerea desfăsurării evenimentelor şi expunerea lor pe baza 

unor procedee si mijloace specifice (pe baza întrebărilor formulate de profesor, pe baza unor planşe 

sau ilustraţii etc.) 

- atenţia – prin memorarea numelor personajelor, a unor elemente ce apar în poveşti, a 

succesiunii întâmplărilor, a unor expresii sau versuri reprezentative . 

- imaginaţia – prin crearea unor imagini noi pe baza prelucrării reprezentărilor şi a 

experienţei cognitive ; 

Povestirea este o metodă de învăţământ ce poate fi folosită cu foarte mare succes în 

demersul educativ şi prin intermediul căreia sunt înfăţişate fapte, evenimente, întâmplări îndepărtate 

în spaţiu si timp, pe care copiii nu le pot cunoaşte altfel. Scopul folosirii acestei metode constă în 

asigurarea unui bagaj de imagini intuitive, reprezentări care pot ajuta la anumite generalizări. 

Faptele, întâmplările alese în acest sens trebuie să fie edificatoare, cu semnificaţii multiple, iar 

limbajul expresiv să contribuie la dezvoltarea psihoafectiva a copilului. 

Prin ascultarea poveştilor, şi mai ales prin reproducerea lor, copii reuşesc să-şi îmbogăţească 

lexicul, iar consecinţa imediată fiind o exprimare mai nuanţată şi mai colorată, o relaţionare 

deschisă şi constructivă cu cei din jur. Valoarea estetică a povestirilor este cu atât mai mare, cu cât 

reflectă şi exprimă frumuseţea morală a oamenilor, cu cât pune mai clar în faţa copiilor un ideal 

concret şi precis spre care ei să tindă. Povestirile influenţează în mod indirect comportamentul 

copiilor, contribuie la lărgirea orizontului de cunoaştere prin ancorare în  realitate, solicitându-le 

imaginaţia creatoare, gândirea, limbajul şi realizând trecerea de la o etapă stereotipă, la o etapă care 

permite găsirea de soluţii pentru aceeaşi temă. Ei sunt puşi astfel, în situaţia de a realiza o 

povestioară, de a exprima într-o succesiune logică fapte si întâmplări şi de a găsi forma de 

prezentare adecvată. Copiii prin parcurgerea actului lecturii  se identifică cu personajele, reeditând 
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traseul eroului sau regăsindu-se în frumuseţea eroinei. Fiecare joc este situat în-afara timpului, este 

o aserţiune adevărată, deoarece, pentru copil, jocul înseamnă înţelepciunea. 

Finalitatea lucrului cu povestile, fie că sunt lecturate sau sunt rodul imaginaţiei copiilor ar fi: 

-  dezvoltarea gândirii creatoare a copilului ; 

- redarea unor povestiri noi pe baza structurii modelului dat; 

- înlănţuirea logică a ideilor în cadrul povestirii; 

- stimularea capacităţii de exprimare corectă, originală; 

- dezvoltarea interesului copilului pentru latura artistică; 

- cultivarea interesului pentru textul literar; 

- trezirea interesului de a compune ei înşisi povestiri şi de a le istorisi celorlalţi copii. 

Povestirile influentează în mod indirect estetica comportării copiilor, contribuie la lărgirea 

universului lor de cunoaştere. 

BIBLIOGRAFIE: 

Bratu, B., Creativitatea copilului,Ed. Enciclopedică Română, Bucuresti, 1969; 

Preda, V., Grădiniţa altfel, Ed. V&I Integral, Bucuresti, 2003; 

Rawlinson, G., Gândirea creativă si brainstorming, Ed. Codecs, Bucuresti, 1998; 

Rosca, Al.si colaboratorii, Creativitate, nivele, programare, Ed. Stiinţifică, 

Bucuresti,1967; 

 

 

 

 PROIECT DIDACTIC,  

Prof. Leahu Daniela,  

Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” Iaşi 

 

 

Unitatea de 

învățământ: 

Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” Iaşi 

Cadru didactic: Prof. Leahu Daniela 

Data: Martie 

Clasa:  

Descrierea colectivului: 

I 

Colectiv format din nouă elevi: un elev cu hipoacuzie 

neurosenzorială formă uşoară şi opt elevi cu hipoacuzie 

neurosenzorială formă medie. Trei elevi sunt protezaţi, cinci elevi 

au implant cohlear, un elev are şi proteză şi implant cohlear. Șase 

elevi au urmat cursurile grădiniţei speciale pentru deficienţi de 

auz, iar trei elevi au urmat cursurile grădiniţei normale. În 

comunicare, patru elevi folosesc atât limbajul verbal, cât şi 

limbajul mimico-gestual, iar cinci elevi folosesc doar limbajul 

mimico-gestual. 

Aria curriculară: Tehnologii 

Disciplina: Abilități practice 

Unitatea de învățare: Lucrări din hârtie și carton 

Subiectul lecției: Felicitări pentru 8 Martie 
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Tipul lecției: Formare de priceperi și deprinderi 

Scopul lecției: Formarea priceperilor şi deprinderilor practice de trasare a 

conturului, decupare, asamblare şi lipire 

Obiective operaționale:  

Cognitive:  

O1: Să identifice semnificaţia zilei de 8 Martie. Obiectivul este 

realizat la nivel minim dacă elevii cunosc semnificația zilei de 8 

Martie . 

O2: Să denumească materialele de lucru. Obiectivul este realizat la 

nivel minim dacă elevii denumesc corect 75% din materialele de 

lucru folosite. 

O3:  Să numească părțile componente ale unei flori (codiță, frunze, 

floare). Obiectivul este realizat la nivel minim dacă elevii 

denumesc corect părțile componente ale unei flori 

O4: 

 

 

Să pronunţe corect denumirea materialelor de lucru și a părților 

componente ale unei flori. Obiectivul este realizat la nivel minim 

dacă elevii pronunță corect 75% din cuvinte. 

Psihomotorii:  

O5: Să efectueze corect semnul gestual corespunzător materialelor de 

lucru și părților componente ale unei flori.  Obiectivul este 

realizat la nivel minim dacă elevii efectuează corect semnul 

gestual corespunzător a cel puţin 75% din cuvinte. 

O6: Să traseze conturul folosind șablonul sau rigla. Obiectivul este 

realizat la nivel minim dacă elevii trasează corect conturul după 

șablon (frunza) sau cu rigla pentru a obține pătratul necesar la 

confecționarea florii. 

O7: Să decupeze după conturul trasat. Obiectivul este realizat la nivel 

minim dacă elevii decupează corect după conturul trasat. 

O8: Să plieze hârtia după model. Obiectivul este realizat la nivel 

minim dacă elevii pliază corect hârtia pentru a obține floarea. 

O9: Să asambleze prin lipire părțile decupate sau confecționate. 

Obiectivul este realizat la nivel minim dacă elevii asamblează 

corect prin lipire părțile decupate sau confecționate. 

Afective: 

O10: Să participe activ la lecţie. Obiectivul este realizat la nivel minim 

dacă elevul îşi menține atenția oncentrată în 80% din sarcini. 

Metode și procedee: explicaţia, conversaţia, demonstraţia, imitaţia. 

Mijloace didactice: creion; riglă,; foarfece; lipici; coli cartonate diferite culori pentru 

felicitare; coli simple diferite culori pentru flori, frunze și codițe; 

şnur; paiete; perforator; șabloane pentru frunze; planșa cu etapele 

de realizare a florii. 

Forme de organizare: activitate frontală și individuală 

Evaluare: formativă prin: aprecieri verbale stimulative, observarea 

comportamentului. 

Timp: 45 minute 
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Bibliografie Drăgan, L., Văcărescu, A., 2002 – „Elemente de surdodidactică”,  

Editura Orizonturi Universitare, Timişoara; 

Botezatu, V., Raus, G., 2003 –„Ghid metodic-pentru elevi cu 

cerinţe speciale de învăţare clasele I-IV”, Editura Pim, Iaşi. 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Momentele 

activității 
Timp 

Obiec-

tive 

op. 

Demersul instructiv-

educativ 
Metode 

Mijloace 

de 

învățământ 

Evaluare 

Moment 

organizator

ic 2 

min. 
 

Profesorul asigură condiţiile 

necesare desfăşurării 

activităţii: pregăteşte 

materialele didactice, cere 

elevilor să fie atenţi şi să 

urmărească explicaţiile. 

explicaţia 

conversaţia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recapitula

rea și 

actualizare

a 

cunoștințel

or ce 

urmează a 

fi utilizate 

 

 

13 

min. 

O1 

O2 

O3 

O4 

O5 

O10 

Profesorul adresează 

elevilor o serie de întrebări: 

În ce anotimp suntem? 

Ce lună este acum? 

Ce sărbătorim pe 8 Martie? 

Elevii vor răspunde la 

întrebările adresate: 

Suntem în anotimpul de 

primăvară. 

Acum este luna martie. 

Pe 8 Martie sărbătorim ziua 

mamei. 

Profesorul le spune elevilor 

că în lecția de astăzi vor 

confecționa felicitări pe care 

le vor oferi mamei cu ocazia 

zilei de 8 Martie. 

Profesorul întreabă elevii 

care sunt părțile 

componente ale unei flori. 

Elevii vor răspunde la 

întrebare. 

O floare este formată din 

codiță, frunze și floare. 

Profesorul prezintă elevilor 

materialele necesare pentru 

confecționarea felicitării: 

creion; riglă,; foarfece; 

lipici, coli cartonate diferite 

explicaţia 

conversaţia 

 

creion 

riglă 

foarfece 

lipici 

 coli 

cartonate 

diferite 

culori  

coli simple 

diferite 

culori  

şnur 

paiete 

perforator 

șabloane 

pentru 

frunze  

aprecierea 

răspunsurilor 

şi a 

pronunţiei 

corecte 

 

observarea 

comportamen

tului 

 

aprecieri 

verbale 

stimulative 
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Momentele 

activității 
Timp 

Obiec-

tive 

op. 

Demersul instructiv-

educativ 
Metode 

Mijloace 

de 

învățământ 

Evaluare 

culori pentru felicitare; coli 

simple diferite culori pentru 

flori, frunze și codițe; şnur; 

paiete; perforator; șabloane 

pentru frunze (anexa 2). 

Apoi, le cere elevilor să 

denumească materialele 

prezentate. Profesorul va 

corecta elevii care pronunţă, 

dactilează sau execută 

semnul mimico- gestual 

greşit. 

 

 

 

Descrierea 

fazelor 

lucrării 

 

 

2 

min. 
 

Profesorul prezintă elevilor 

planşa cu pașii ce trebuie 

urmați  pentru realizarea 

florii (anexa 1). 

Se intuieşte cu ajutorul 

elevilor modalitatea de 

execuţie a lucrării: întâi 

facem felicitarea din hârtie 

cartonată, apoi facem florile 

din hârtie colorată simplă 

urmărind modelul din anexa 

1; facem frunzele decupând 

după șabloane (anexa 2), 

facem codițele din hârtie 

verde, lipim floarea, 

codiţele și frunzele pe 

felicitare, perforăm 

marginea stângă a felicitării 

cu ajutorul perforatorului şi 

introducem şnurul, iar la 

sfârşit împodobim 

felicitarea cu paiete. 

explicaţia 

conversaţia 

planșa cu 

etapele de 

realizare a 

florii 

 

aprecierea 

răspunsurilor 

şi a 

pronunţiei 

corecte 

 

observarea 

comportamen

tului 

 

aprecieri 

verbale 

stimulative 

 

 

 

 

 

 

 

25 

min. 

O5 

O6 

O7 

O8 

O9 

O10 

Profesorul împarte elevilor 

materialele necesare pentru 

confecționarea felicitării: 

riglă; foarfece; lipici; coli 

cartonate diferite culori 

pentru felicitare; coli simple 

diferite culori pentru flori, 

explicaţia 

conversaţia 

demonstraţi

a 

imitaţia 

 

 

 

 

 

 

 

creion 

riglă 

 

 

aprecieri 

asupra 

modului de a 

trasa conturul  
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Momentele 

activității 
Timp 

Obiec-

tive 

op. 

Demersul instructiv-

educativ 
Metode 

Mijloace 

de 

învățământ 

Evaluare 

 

 

 

 

 

 

Demonstra

rea 

modului de 

realizare și 

efectuarea  

lucrării de 

către elevi 

 

 

 

frunze și codițe; şnur; 

paiete; perforator; șabloane 

pentru frunze. 

Profesorul demonstrează 

modul de realizare a 

felicitării lucrând în același 

ritm cu elevii. Elevii îl 

urmăresc pe profesor, 

imitând pașii executați de 

acesta: 

- se pliază în două o coală 

cartonată colorată pentru 

a realiza felicitarea; 

- pe o coală colorată se 

trasează cu creionul și 

rigla un pătrat de 10/10 

cm; 

- se decupează pătratul 

trasat; 

- pătratul obținut se va 

împături în trunghiuri 

urmărind figurile 2, 3, 4 

și 5 din anexa 1; 

- se trasează liniile roșii la 

fel ca în figura 6 din 

anexa 1; 

-  se taie cu foarfecele 

după liniile roșii; 

- se desface hârtie pentru 

a se obține floarea (în 

funcție de modelul trasat 

cu roșu  se vor obține 

diferite forme de floare); 

- folosind șabloanele 

pentru frunze (anexa 2) 

se va trasa, cu creionul, 

conturul pe o coală 

verde; 

- se decupează frunzele; 

- din hârtie verde se va 

face o codiță; 

 

 foarfece 

lipici 

 coli 

cartonate 

diferite 

culori  

coli simple 

diferite 

culori  

şnur 

paiete 

perforator; 

șabloane 

pentru 

frunze 

planșa cu 

etapele de 

realizare a 

florii 

 

 

 

 

 

 

aprecieri 

asupra 

modului de a 

tăia după 

contur 

 

 

aprecieri 

asupra 

modului de a 

plia corect 

hârtia 

 

 

aprecieri 

asupra 

modului de a 

lipi 

 

 

aprecieri 

verbale 

stimulative 

 

 

observarea 

comportamen

tului 
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Momentele 

activității 
Timp 

Obiec-

tive 

op. 

Demersul instructiv-

educativ 
Metode 

Mijloace 

de 

învățământ 

Evaluare 

- se  lipește floarea, codiţa 

și frunzele pe felicitare; 

- se perforează marginea 

stângă a felicitării cu 

ajutorul perforatorului şi 

se introduce un  şnur; 

- se împodobește 

felicitarea cu paiete. 

Profesorul  ajută elevii care 

au probleme la trasarea 

conturului, tăiere, pliere şi 

lipire. 

Elevii, în funcție de ritmul 

de lucru, pot face două flori, 

modele diferite. Fiecare elev 

va realiza felicitarea așa 

cum dorește (una sau două 

flori). 

După finalizarea lucrărilor, 

elevii vor scrie pe felicitare 

o urare pentru mama. 

 

Analiza 

modului în 

care a fost 

efectuată 

lucrarea 3 

min. 
 

Profesorul apreciază modul 

în care elevii s-au implicat 

în realizarea activității. 

Felicitările vor fi așezate pe 

un panou în fața clasei. 

Elevii vor fi solicitați să 

facă aprecieri asupra 

felicitările realizate de 

colegi. 

 

explicaţia 

conversaţia 

 

 

aprecieri 

verbale 

stimulative 

 

observarea 

comportamen

tului 
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ANEXA 1 

MODEL  FLOARE 

 

Floarea este făcută dintr-un pătrat de 10/10cm (fig.1) care se va împături în trunghiuri după 

figurile 2, 3, 4 și 5.  Pe figura 6 sunt desenate niște linii roșii, pe care le tăiați cu foarfeca. Desfaceți 

hârtia și veți obține floarea. În funcție de modelul trasat (cu roșu pe fig.6) se vor obține diferite 

forme de floare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JOCUL- MODALITATE DE PREDARE ȘI EVALUARE LA 

ELEVII CU CES 

Prof. Mitroescu Rodica C.S.E.I. ,, D.Ciumăgeanu” Timișoara 

 

Jocul reprezintă un ansamblu de acţiuni şi operaţiuni care urmăresc obiective de pregătire 

intelectuală, tehnică, morală şi fizică a copilului. Elementul de joc imprimă acestuia un caracter mai 

viu, mai atrăgător, aduce varietate şi o stare mai bună, dispoziţie functională, de veselie, de bucurie, 

de destindere, ceea ce previne apariţia monotoniei, plictiselii şi a oboselii.Atunci când jocul este 

utilizat în procesul de învăţămant, el dobândeşte funcţii psihopedagogice speciale,asigurând 

participarea activă a elevului la lecţii sporind interesul de cunoaştere faţă de conţinutul lecţiei. Ştim 

că jocul didactic prezintă o metodă de învăţare în care predomină acţiunea didactică stimulativă. 

Această acţiune valorifică la nivelul instrucţiei finalităţile adaptive de tip recreativ proprii activităţii 

umane, în general, în anumite momente ale evoluţiei sale ontogenice, în mod special. 

Copiii, majoritatea timpului liber şi nu numai, şi-l petrec jucându-se. Jocul reprezintă pentru 

copii o modalitate de a-şi exprima propriile capacităţi. Prin joc copilul capătă informaţii despre 

lumea în care trăieşte, intra în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurător şi învaţă să 
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se orienteze în spaţiu şi timp.In timpul jocului, copilul vine în contact cu alţi copii ori adulţi, astfel 

jocul are caracter social. 

Psihologia jocului evidenţiază importanţa activării acestei metode mai ales la copiii cu 

CES.Analiza sa permite cadrului didactic valorificarea principalelor 5 direcţii de dezvoltare 

orientate astfel: 

1. de la grupe mici la grupe tot mai numeroase; 

2. de la grupe instabile la grupe tot mai stabile; 

3. de la jocuri fără subiect la jocuri cu subiect; 

4. de la şirul de episoade nelegate între ele spre jocuri cu subiect şi cu desfăsurare 

sistematică; 

5.de la reflectarea vieţii personale şi a ambianţei apropiate la reflectarea evenimentelor vieţii 

şcolare. 

Această activitate dinamizează acţiunea didactică prin intermediul motivaţiilor ludice care 

sunt subordonate scopului activităţii de predare-învăţare dar şi de evaluare. Modalităţile de realizare 

angajează urmatoarele criterii pedagogice de clasificare a jocurilor didactice: 

I.După obiective prioritare: jocuri senzuale (auditive, tactile, vizuale), jocuri de observare, 

de dezvoltare a limbajului, de stimulare a cunoaşterii interactive; 

II.După forma de exprimare: jocuri simbolice de orientare, de sensibilizare; conceptuale 

jocuri; ghicitori; jocuri de cuvinte incrucişate. 

III.După conţinutul instruirii: jocuri matematice; jocuri muzicale, 

sportive, literare/lingvistice. 

IV.După sursele folosite:jocuri materiale,jocuri orale, pe baza de întrebări, pe baza de fişe 

individuale, pe calculator. 

V.După regulile instruite: jocuri cu reguli transmise prin tradiţie, cu reguli inventate, 

spontane şi protocolare. 

VI.După competenţele psihologice stimulate: jocuri de mişcare, de observaţie, de 

imaginaţie, de atenţie, de memorie, de gândire, de limbaj şi de creaţie. 

Folosirea jocului didactic ca activitate de completare cu întreaga clasă aduce variaţie în 

procesul de instruire a copiilor cu CES, făcându-l mai activ. Fiecare joc didactic cuprinde 

următoarele laturi constitutive:conţinuturi;sarcina didactică, regulile jocului, acţiunea de joc. 

Prima latură-conţinuturi-este constituită din cunoştinţele anterioare ale copiilor,însuşite în 

cadrul lecţiilor anterioare cu întreaga clasă. 

Cea de-a doua sarcină didactică-poate să apară sub forma unei probleme de gandire, de 

cunoaştere, de numire, ghicitoare, comparative. 

A treia latură-regulile jocului-decurge din însăşi denumirea ei. Regulile sunt menite să arate 

copiilor cum să joace, cum să rezolve problema respectivă. 

Ultima latură-acţiunea de joc-cuprinde momente de aşteptare,surprindere,ghicire, întrecere 

şi fac ca rezolvarea sarcinii didactice să fie placută şi atractivă pentru copii.Elementele de joc: 

gândirea, mişcarea, întrecerea, surpriza, etc, crează stări emoţionale care întreţin interesul şi dau 

colorat viu lecţiei. 

Prin joc,copiii cu CES pot ajunge la descoperire de adevăruri, îşi pot antrena capacitatea lor 

de a acţiona creativ,pentru că strategiile jocului, sunt în fond strategii euristice, în care se manifestă 

isteţimea, spontaneitatea, inventivitatea, răbdarea, îndrăzneala. 

Jocurile copiilor la ora de matematică devin metode de instruire în cazul în care ele capată o 

organizare şi se succed în ordinea implicate de logica cunoaşterii şi învăţării.În acest caz,intenţia 
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principală a jocului nu este divertismentul, rezultat din încercarea puterilor, ci învăţarea care 

pregateşte copilul pentru munca şi viaţă. Pentru a atinge aceste scopuri, jocurile trebuie să fie 

interactive, să le evalueze cunoştinţele. 

Evaluarea prin joc condiţioneaza în aşa manieră dinamica clasei, încât putem spune că nu 

există învăţare eficientă fără evaluare. Ea nu poate şi nu trebuie redusă la simplul act al 

notării.Principala funcţie a evaluării este aceea de a determina măsura în care diferite obiective 

pedagogice au fost atinse. In acelaşi timp încearcă să explice randamentul nesatisfăcător. 

Scopul educaţiei prin joc este acela de forma anumite deprinderi, strategii cognitive, 

atitudini şi comportamente, acestea se formeaza doar dacă îl punem pe elev să lucreze efectiv; să 

acţioneze, atât pe plan verbal cât şi motric.Jena, ruşinea, umilirea repetată, tind să dezorganizeze 

personalitatea copilului; duc la apariţia unei stări psihice negative de nesiguranţă, ezitare, apoi 

pierderea respectului de sine şi încrederea în profesor. 

În cazuri extreme,elevul poate deveni chiar agresiv. Se întampla adesea ca elevul frustrat, să 

fie izolat in grupul de elevi deoarece reactivitatea lui exagerată din cauza frustrării repetate se 

manifestă, printr-un comportament inadaptat, elevul fiind văzut de colegi ca un tip dificil. De aceea 

jocul poate fi folosit pentru a diagnostica conflicte psihologice,fiind binecunoscută capacitatea 

jocului de a deveni simbol al tendinţelor, dorinţelor sau conflictelor copilului.Formele de joc au 

menirea să intercepteze tulburările de comportamente ce pot fi declanşate de inhibirea instinctelor, 

cerută de societate. Armonizarea realizată cu ajutorul jocului se manifestă sub forma unei 

concordanţe subiective între dorinţă şi putinţă. Datorită acesteia, copilul gaseşte în joc un răspuns 

pozitiv la încercările sale mascate de a fi înteles şi o confirmare a sentimentului propriei valori. 

Jocul constituie un sprijin necesar în organizarea evaluării, având în vedere faptul că 

monotonia produsă de formele stereotipice ale exerciţiilor produce rapid plictiseală.Jocul la ora de 

matematică este bine definit. Jucându-se cu cifrele, elevul cu CES reacţionează şi participă vioi la 

cerinţele spuse. ex.de jocuri: ,, Uneşte cifrele şi spune ce obţii”; ,,Calculăm şi colorăm”;  ,,Rebus 

matematic”; ,, Descoperă cifrele”etc. 

Bibliografie 

1. Anucuţa, P. ( 1998), Poveşti şi jocuri matematice distractive, Editura Excelsior, Timişoara 

2. Şchiopu, U. (1996), Dezvoltarea operativităţii gândirii copilului, Editura Ştiinţifică, Bucureşti 

 

 

 

 O ȘANSĂ PENTRU FIECARE 

Prof. Ungureanu Oana-Mihaela,  

Școala Gimnazială “Ep. I. Antonovici”, Bârlad, jud. Vaslui 

 

    Programul educaţional destinat incluziunii şcolare nondiscriminatorii, ce vine în 

întâmpinarea recunoaşterii dreptului la educaţie al tuturor copiilor, vizându-i direct pe cei cu CES 

trebuie să fie în atenția oricărui dascăl. În acest scop, este imperios necesară colaborarea  şcolilor de 

masă cu instituţiile de ocrotire şi recuperare care presupune, mai întâi, colaborarea dintre dascălii 

din învăţământul de masă şi specialiştii în recuperare în scopul găsirii metodelor educative eficiente, 

necesare atingerii obiectivelor propuse.  

  Educarea, instruirea, în scopul creşterii şanselor de integrare/reintegrare socială a elevilor 

cu deficienţe psihomotorii este o întreprindere dificilă şi complexă, iar cadrele didactice din 



 

                                                                                263 
 

învăţământul de masă, nu sunt pregătite specializat pentru a aborda acest proces pe cont propriu, 

învăţământul de masă operând cu noţiuni ale psihopedegogiei generale. De asemenea, specialiştilor 

în recuperare şi integrare socială  le lipseşte adesea abordarea pedagogică clasică în exerciţiile 

educaţionale. 

  Metodele specifice de lucru cu astfel de elevi, puţine în literatura de specialitate, nu stau, 

de cele mai multe ori,  la îndemâna dascălilor sau, mai mult, apar în urma unor experimente 

didactice de adaptare a unor metode cunoscute, consacrate, la condiţiile clasei. Esenţială este 

cunoaşterea problematicii pe care această categorie de elevi o dezvoltă, iar abordarea educaţională 

prin punerea în comun a experienţelor didactice şi din planuri diferite contribuie la succesul 

instruirii.   

  Pentru ca şcoala să devină incluzivă, în adevăratul sens al expresiei, trebuie să folosească 

metode specializate şi particularizate cazuistic, prin care să restrângă diferenţele dintre elevi şi care 

să contribuie la dezinstituţionalizarea celor cu CES.  

  Astfel, pentru a asigura succesul scontat, profesorii din învățământul de masă trebuie să 

realizeze un Program de intervenție personalizat, să conceapă și să aplice strategii didactice adaptate 

fiecărui elev cu CES, să transmită informații accesibilizate, să realizeze fișe de lucru atractive, prin 

rezolvarea cărora să se obțină progresul acestuia. În acest sens, propun în continuare o fișă de lucru 

pe care am utilizat-o la limba și literatura română în vederea însușirii cunoștințelor despre verb de 

către o elevă cu CES de clasa a V-a. 

Fișă de lucru pentru elevi cu CES 

1. Alege doar verbele din seria de cuvinte de mai jos și scrie-le în petalele florii: 

Minge, scrie, frumos, alergi, stilou, intrăm, casă, voi citi, albastru, vorbește. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Construiește propoziții cu verbele pe care le-ai scris în petalele florii. 

........................................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................ 

.............................................................................................................................. 

3. Transformă verbele după modelul de mai jos: 

Trecut                                          prezent                                     viitor 

 

(eu) am fugit                            (eu)  fug                              (eu)   voi fugi 

Trecut                                          prezent                                     viitor 
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                       (tu)Ai mers                                        ......                                              .... 

Trecut                                          prezent                                     viitor 

 

  .....                                             (voi)   scrieți                                                 

 

 

 

4. Subliniază  verbele din enunțurile de mai jos și grupează-le după ceea ce exprimă. 

a) Cenușăreasa spăla vase, freca podelele din camerele doamnei și domnișoarelor, dormea într-

un pod pe un braț de paie. 

b) Surorile mai mari o întreabă dacă ar merge și ea la bal. 

c) -Să văd dacă nu e vreun șobolan în capcană, spuse Cenușăreasa. 

d) -Mergi în grădină și adu-mi șase șopârle din cele pitite după stropitoare! mai spuse zâna 

fetei. 

     Acțiune sigură:                                                                                      Acțiune dorită:          

                                                                     
 

Acțiune posibilă, realizabilă:                                                             Ordin, îndemn, sfat: 

                                                                                   
5. Alege varianta corectă a verbelor: 

Ea crează/creează o compunere pe tema iernii. 

Eu nu copii/copiez niciodată la teste.  

            Însă progresul real al unui elev cu CES depinde nu doar de interesul demonstrat de un 

profesor, ci  de mai mulți factori: sprijinul familiei, al întregului colectiv de cadre didactice, al 

dirigintelui , al colegilor de clasă, întrucât doar eforturile convergente ale tuturor celor implicați vor 

face posibile integrarea și recuperarea acestor copii defavorizați și, implicit, le vor deschide o poartă 

către  viitor, către o viață socială de care oricare dintre noi are nevoie, dar mai cu seamă ei, căci și ei 

au dreptul la viitor. 

BIBLIOGRAFIE :   

Vrășmaș T., Daunt P., Mușu I., Integrarea în comunitate a copiilor cu cerințe educative speciale, 

Editura Meridiane, București, 1996 
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SECŢIUNEA III 

 

Proiecte educaţionale  
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 PROGRAM DE EDUCAŢIE A PĂRINŢILOR 

Prof. ȋnv. primar – Bazarciuc Monica 

Ṣcoala Gimnazială Lilieşti, Băicoi, Prahova 
 

ARGUMENT 
Educaţia părinţilor este una din direcţiile pe care le poate îmbrăca intervenţia socio-

educativă de tip formativ şi ea se adresează direct acestora. 

Educaţia părinţilor (formarea părinţilor) desemnează o tentativă formală de creştere a 

conştiinţei  părinţilor şi de utilizare a practicilor parentale. 

Putem sintetiza că educaţia părinţilor este o formă de intervenţie asupra părinţilor în 

favoarea educaţiei copiilor lor. Educaţia părinţilor este un set de măsuri educative şi de sprijin 

care ajută părinţii pe următoarele dimensiuni: 

a. Înţelegerea propriilor lor nevoi (fizice, sociale, emoţionale şi psihologice); 

b. Cunoaşterea şi acceptarea nevoilor copiilor lor; 

c. Construieşte punţi de legătura ȋntre părinţi şi copii. 

Scopul educaţiei părinţilor nu vizează schimbarea valorilor cu care operează familia, ci ea 

încearcă să crească, la toţi membrii comunităţii, competenţele şi abilităţile educative.  Scopul 

educaţiei părinţilor este să sprijine părinţii să-şi dezvolte priceperile parentale şi încrederea în 

propriile forţe şi să îmbunătăţească capacitaţile lor de a îngriji şi sprijini proprii copii. În acelaşi 

timp, educaţia părinţilor este o formă de interacţiune umană bazată pe schimbul de idei, experienţe 

şi modele parentale. 

Educaţia părinţilor este deci: 

- O educaţie „a educaţiei copilului”; 

- O educaţie a adulţilor; 

- Un studiu asupra creşterii şi dezvoltării copilului; 

- O formare de abilităţi de comunicare şi de analiză a acestora; 

- O creştere a competenţelor în educaţie în general; 

- Un examen cognitiv al sarcinilor secvenţiale a părinţilor în creşterea, dezvoltarea şi educarea 

copilului. 

Cercetările psihologice pun în evidenţă importanţa familiei, în special al relaţiei mamă-

copil, în învăţarea limbajului şi consecinţele acestui proces asupra evoluţiei intelectuale a copilului , 

asupra capacităţii sale de comunicare, asupra construirii imaginii de sine. 

Este tot mai evident că reuşita şcolară, trebuie corelată cu particularităţile mediului, limbajul 

fiind un purtător al valorilor şi atitudinilor, un instrument de constituire a structurilor de profunzime 

ale personalităţii, a competenţei interacţionale care determină raportul general al individului cu 

lumea. 

Se manifestă astăzi o tendinţă accentuată de petrecere, de către copii, a timpului liber, în faţa 

televizorului, fără o selecţie a programelor vizionate şi timpul insuficient acordat de părinţi pentru a 

lectura poveşti copiilor, ca şi de a comunica cu aceştia în timpul petrecut acasă. 

În acest context, consider că se justifică un program educaţional pentru părinţi şi copii bazat 

pe sprijinirea dezvoltării relaţiilor de comunicare şi afective dintre aceştia, valorificând valenţele 

educative ale povestirilor citite de părinţi copiilor, din perspectiva valorilor morale pe care le 

promovează şi a modelelor de comportament social cu impact asupra socializării primare a copiilor. 

OBIECTIV GENERAL 

 Dezvoltarea la părinţi a abilităţilor de a interacţiona şi empatiza cu proprii copii 

OBIECTIVE SPECIFICE 

 Promovarea unor schimbări în mentalitatea tradiţională românească referitor la poziţia 

copilului în familie; 

 Conştientizarea părinţilor asupra rolului lor activ şi pro-activ în educaţia copilului; 

 Conştientizarea progresului sau eşecului copilului, a schimbărilor survenite în evoluţia lui,  
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nevoile, încrederea în forţele proprii; 

 Dezvoltarea la parinţi a unor abilităţi de bază de care au nevoie pentru a influenţa pozitiv 

comportamentul copiilor; 

 Cunoaşterea unor metode şi procedee pentru a preveni agresivitatea copiilor. 

GRUPUL ŢINTĂ 

 Părinţii elevilor: 

*    vor şti „când”, „cum” şi  „ce”  să facă cu ceea ce ştiu, în educarea copiilor 

*    vor spori încrederea în ceea ce face şcoala  

BENEFICIARI 

 direcţi: copiii 

 indirecţi: părinţii elevilor     

DURATA 

 un an şcolar  

LOCUL DESFĂŞURĂRII 

 şcoală 

REZULTATE AŞTEPTATE 

 Abilităţi de comunicare, în beneficiul copiilor; 

 Dezvoltarea capacităţii de a-şi înţelege şi de a-şi  ajuta copiii; 

 Mai mulţi părinţi implicaţi în educaţia copiilor; 

 Îmbunătăţirea relaţiei părinţi-copii; 

 Dezvoltarea unor atitudini şi comportamente civice ale copiilor faţă de şcoală. 

 

MODALITĂŢI DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A REZULTATELOR 

 chestionare; 

 referate; 

 activităţi de lucru; 

 expoziţii tematice. 
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 PROIECTUL SOCIAL -ȘCOALA PĂRINȚILOR 

Prof. înv. primar Ilie Nina 

Școala Gimnazială Liliești, Orașul Băicoi, Prahova 
 

Educaţie civică, voluntariat, proiecte caritabile 

Având în vedere modificările apărute ani în şcoala românească se constată că părinţii 

întâmpină probleme în educarea copiilor, care este scopul comun atât al familiei, cât şi al şcolii şi 

poate fi realizat eficient, doar printr-o relaţie de colaborare, prin acceptarea rolurilor, înţelegerea 

responsabilităţilor, implicarea comună în rezolvarea situaţiilor neprevăzute, prin împărtăşirea 

informaţiilor. Implicarea părinţilor în educarea copiilor pe termen lung, trebuie făcută cu multă 

responsabilitate şi în deplină conoştinţă de cauză a situaţiei. Este nevoie permanent de acţiune, de 

interacţiune, de adaptare, de schimbare şi de disponibilitate către dialog între cele doua părţi. 

În perioada 2012-2016, Şcoala Gimnazială, Lilieşti, Oraşul Băicoi a inițiat și desfăşurat 

proiectul educaţional de parteneriat ŞCOALA PĂRINŢILOR, din cauza faptului că am constat, la 

nivelul instituției, că părinţii întâmpină probleme în educarea copiilor, datorită modificărilor 

survenite în ultimii ani în şcoala românească  

Ne-am propus acţiuni care să conducă la implicarea părinţilor în activităţile formale şi 

nonformale de educaţie şi pregătire pentru viaţă a elevilor, iar ca obiective am urmărit: 

conştientizarea progresului sau eşecului copilului, a schimbărilor survenite în evoluţia lui, nevoile, 

încrederea în forţele proprii; îmbunăţătirea abilităţilor de consiliere şi relaţionare cu familia, 

îndeosebi cu familii în situaţii de criză; promovarea unor schimbari în mentalitatea tradiţionala în 

raport cu pozitia copilului în familie; dezvoltarea la parinţi/bunici a unor abilităţi de bază de care au 

nevoie pentru a influenţa pozitiv comportamentul copiilor;cunoaşterea unor metode şi procedee 

pentru a preveni agresivitatea copiilor; 

 Anual, în acest program sun înscriși 25 elevi, 25 părinţi.  

Parcurgerea programului  a condus la concluzia că întâlnirile au fost eficiente şi bine venite, 

părinţii participanţi le-au recunoscut importanţa în schimbarea comportamentului propriu faţa de 

copii şi contribuţia în îmbunătăţirea atmosferei familiale în perioada participării la activităţile care 

s-au desfăşurat în cadrul acestui program. 

Au fost abordate teme ca: Meseria de părinte; Rolul familiei în dezvoltarea armonioasă şi 

educarea copilului; Drepturi şi responsabilităţi ale familiei” etc. 

Părinţii au discutat despre modul cum să-şi educe şi să-i ajute, în orice situaţie. Au avut 

probleme, dar nu au avut curajul de a le spune ori nu şi-au dau seama de acest lucru, dacă nu iniţiam 

programul Şcoala părinţilor. Familia a înţeles importanţa rolului său în educaţia şi viitorul copiilor, 

necesitatea unei implicări active în relaţia cu programele şi activităţile şcolare. 

Prin activităţile desfăşurate am urmărit dezvoltarea la părinţi a abilităţilor de a interacţiona şi 

empatiza cu copiii, de a realiza activităţi zilnice împreună, de le afla bucuriile şi tristeţile, de a 

cunoaşte evoluţia şcolară etc 

Premisa programului a fost faptul că, că părinţii sunt cei care influenţează comportamentul 

copiilor lor. Iar prin intermediul acestui curs părinţii şi-au însuşit diverse abilităţi care să le-au 

permis să facă acest lucru, cum ar fi: abilităţi pozitive- Aprecierea şi acordarea atenţiei sau abilităţi 

grupate sub denumirea Stabilirea limitelor. 

Dorim continuarea aplicării acestuia şi în anul şcolar următor, considerând că este un 

program  modern, competitiv, care contribuie la creşterea valorii actului educaţional, asigură 

activităţi compensatorii atât pentru elevii, cât şi pentru părinţi şi stabileşte un nivel motivaţional 

ridicat pentru participarea la activităţile şcolare. Valorificăm fiecare moment şi ţinem cont de faptul 

că „fiecare învaţă de la fiecare”. 

,,Copilul ajunge pentru părinţii săi, după educaţia care o capătă: răsplată sau pedeapsă.” 

Jean Jacques Rousseau 
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 SUFLET DE COPIL- PROIECT DE EDUCAȚIE 

INTERCULTURALĂ 

Prof. înv. primar Mitrescu Elena 

Prof. înv. primar Bumbăcea Cristina                  

Liceul Teoretic, Comuna Filipeștii de Pădure, Județul Prahova 
                                                                                                

ARGUMENT 

Grădinița și școala reprezintă, după familie, principalul agent de socializare, prin care copiii 

primesc nu numai o educaţie academică, ci învaţă mult din propriul cod cultural, care trebuie să fie 

deschis şi altor culturi. 

Școala și grădința trebuie să dezvolte programe deschise schimbărilor şi care să le permită 

copiilor înţelegerea codului cultural al societăţii în care trăiesc şi să le formeze abilităţi pentru 

dezvoltarea autonomiei personale şi a încrederii în sine. 

Educaţia interculturală permite copiilor să respecte şi să celebreze diversitatea, să 

promoveze egalitatea şi să conteste discriminarea neloială. Aceasta ajută copilul să înţeleagă că 

oamenii au dezvoltat în mod natural o gamă de moduri diferite de viaţă, obiceiuri şi viziuni asupra 

lumii şi că această amploare a vieţii umane ne îmbogăţeşte pe noi toţi. 

REZUMATUL PROIECTULUI 

Proiectul “ Suflet de copil”dorește să dezvolte abilitățile de viață ale copiilor cu vârste 

cuprinse între 3 și 10 ani din comunitatea noastră, cu o atenție specifică copiilor romi, implicând, de 

asemenea și familiile acestora și comunitatea locală. 

Obiectivul va fi atins prin dezvoltarea unor competențe comunicative și comportamentale în 

vederea dobândirii unor abilități fundamentale: scris, citit, socotit, activități creative si sportive. 

Proiectul se adresează,  de asemenea, familiilor comunităților de romi, printr-o campanie 

informativă pentru creșterea influenței familiilor în vederea înțelegerii importanței educației. 

Proiectul este derulat de Liceul Teoretic, Comuna Filipeștii de Pădure în colaborare cu  

Grădinița nr. 1 Dițești. Acțiunile se bazează pe educația formală, nonformală și informală ca 

mijloace de a dezvolta personalitatea. 

SCOPUL PROIECTULUI 
Integrarea socială a copiilor care provin din medii defavorizante sau de etnii diferite- romi, 

turci, promovarea toleranței între oameni 

OBIECTIVE GENERALE 

- Cunoaşterea şi utilizarea termenilor specifici educaţiei interculturale; 

- Dezvoltarea de deprinderi legate de viaţă într-o societate multiculturală/ interculturală; 

- Formarea de atitudini interculturale (respectul pentru diversitatea culturală, pentru 

identitatea culturală proprie şi a celorlalţi, refuzul discriminării şi intoleranţei); 

- Interiorizarea şi respectarea drepturilor copilului 

OBIECTIVE SPECIFICE 
- Să se deruleze activități specifice educației interculturale; 

- Să se realizeze o mai bună colaborare gradiniță- școală- familie; 

- Să acceptăm schimbările comportamentale ale oamenilor sub impactul normelor altor 

culturi; 

- Să integrăm și să construim o identitate multiculturală. 

TEMA PROIECTULUI 

Sprijinirea copiilor care provin din medii sociale defavorizante sau din rândul minorităților 

etnice în vederea integrării acestora în societate și a creării unui echilibru între identitatea etnică și 

identitatea națională 

GRUPUL ȚINTĂ 
- 50 preșcolari- Grădinița nr. 1 Dițești 

- 60 școlari- Liceul Teoretic Comuna Filipeștii de Pădure 
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- cadrele didactice, familiile preșcolarilor/ școlarilor 

BENEFICIARI 

direcţi: preșcolarii, elevii;  

indirecţi: cadre didactice, familiile elevilor, comunitatea locală                

LOCAȚIA 

Grădinița nr. 1 Dițești  

Liceul Teoretic Comuna Filipeștii de Pădure 

Alte spaţii impuse de programul acţiunilor; 

RESURSE 

Resurse umane: elevi de etnii diferite (romi, turci) 

Resurse materiale: cărți, fotografii, reviste, calculator, ecusoane, fișe, creioane colorate,hârtie 

glace etc  

Resurse procedurale  (Metode/ Tehnici de lucru): 

- Întâlniri, dialog, dezbateri,  expuneri; 

- Expoziţii,  vizionări  diapozitive; 

- Conversaţia, explicaţia, povestirea, expunerea; 

- Exerciţiul 

ACTIVITĂȚI: 

- Realizarea de colaje 

- Prezentarea unor momente tradiționale etniei din care fac parte elevii implicați în acest 

proiect 

- Schimbul de opinii- Argumente pro aduse etniei din care fac parte 

- Realizarea unor activități comune din care să rezulte importanța unei atitudini deschise, 

tolerante față de semeni, dar și importanța păstrării și transmiterii identității culturale și 

etnice. 

REZULTATE AȘTEPTATE:  

- Autocunoașterea 

- Eliminarea grupurilor care se consideră marginalizate și integrarea lor 

- Dobândirea de competențe interculturale care să permită elevilor să devină cetățeni 

responsabili și activi 

- Elevii sunt capabili să realizeze un echilibru între identitatea etnică și identitatea națională 

EVALUAREA: Se realizează pe tot parcursul proiectului, întrucât acest proiect urmăreşte să 

dezvolte valori şi atitudini, urmărește adaptarea copiilor romi/ turci alături de cei din comunitatea 

română. 

DISEMINAREA REZULTATELOR Realizarea și publicarea în revista școlii a unui proiect 

comun. 

Expoziții cu lucrările copiilor. 

 Imagini din cadrul activităţii extracurriculare ,,ROMÂNIA, ŢARĂ EUROPEANĂ”- 

activitate desfăşurată de elevii ciclului primar de la Liceul Teoretic, Comuna Filipeştii de Pădure, în 

calitate de oaspeţi, în colaborare cu elevii preşcolari de la Grădiniţa nr. 1 Diţeşti, jud. Prahova, în 

calitate de gazde. Activitatea este parte din parteneriatul educaţional ,,Suflet de copil’’ încheiat între 

cele două instituţii de învăţământ                        
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 PROIECT  DE  PARTENERIAT  

CU MIC, CU MARE, DIN NOU LA ȘCOALĂ 

 Autor proiect:  

Prof.înv.pr. Ivan Ana-Anca 

Liceul Teoretic Callatis, Mangalia 
 

ARGUMENT: 

Vorbim de ani buni despre calitate în educaţie, 

despre învăţământ performant şi despre căile prin care 

putem obţine cele mai bune rezultate şcolare. Vorbim, de asemenea, despre necesitatea 

modernizării şcolii româneşti, despre digitalizarea învăţământului, despre manualele digitale.  

Cu toate astea, la nivel național, în România, rata abandonului școlar este de 18,10% 

conform ultimelor date statistice. Acestor copii, de multe ori, nu li se permite frecventarea școlii 

deoarece se consideră că este mai important să rămână acasă și să îngrijească de frații mai mici, 

decât să meargă la școală, fără vreun avantaj imediat sau palpabil.  

De asemenea, se ajunge în situația în care chiar cei mici sunt trimiși la muncă, de obicei 

pentru alimente, acest fapt împiedicând accesul la educația instituțională. Consecința principală o 

constituie scăderea nivelului de instruire și implicit creșterea riscului de excludere socială a 

viitorilor adulți. 

SCOPUL PROIECTULUI 

Unele dintre cele mai frumoase amintiri din viața unui om sunt legate de anii de școală. 

Prieteniile legate în timpul școlii pot dura toată viața, întâmplările vor constitui povești de spus 

următoarelor generații de copii, iar joaca alături de colegi nu va fi uitată vreodată. Cu toate acestea, 

în România anului 2017 există copii care nu ajung la școală. Avem de-a face cu trei noțiuni: 

abandonul școlar, absenteismul de la ore și lipsa totală de școlarizare. 

Din punct de vedere psihologic, motivele principale ale unui tânăr care abandonează școala 

sau facultatea sunt ereditare, sociale și educaționale. Sărăcia este principalul motiv, urmat de lipsa 

de cunoaștere cu privire la beneficiile educației și neimplicarea părinților sau tutorilor. Educația 

contra abandonului școlar se face atât la nivel individual, cât și național, prin programe de educare a 

părinților cu privire la beneficiile școlii pentru copiii lor și prin programe de finanțare, în cazul 

familiilor lipsite de posibilități materiale. 

În vederea atingerii obiectivelor propuse, vom realiza și distribui materiale informative și 

materiale educaționale și vom susține logistica necesară desfăşurării activităţilor programate. De 

asemenea, vom asigura vizibilitatea proiectelor în derulare și a celor pe care urmează să le derulăm. 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 
 Să discute despre dreptul la educaţie 

 

 Să înţeleagă importanţa educaţiei pentru viitorul lor 
 

 Să descopere educaţia ca "meserie" a lor, iar şcoala este centrul activităţii lor sociale
 

 Dezvoltarea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale elevilor
 

 Acces la educație timpurie de calitate pentru toți copiii, cu precădere din categorii defavorizate
 

 Prevenirea comportamentelor de bullying în mediul școlar
 

 Realizarea de activități ce facilitează incluziunea școlară și socială a elevilor, prevenirea și 

reducerea părăsirii timpurii a școlii
 

 Stimularea și, implicit, creșterea semnificativă a nivelului stimei de sine a elevilor, a
 
conștiinței 

propriei identități, a comunicării interpersonale și a relaționării
 

 Dezvoltarea atitudinii civice active și implicarea/participarea copilului
 

GRUPUL ŢINTĂ: clasa  a IV-a B  și cursanții aparținând Programului A doua șansă 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de clasă 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: an școlar 2017-2018 
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DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT: 

 Limba şi literatura română 

 Educație civică 

 Muzică şi mişcare 

 Arte vizuale şi abilităţi practice 

METODE DE EVALUARE: 

 Expozitie cu lucrările specific activităților desfășurate 

 Realizarea unui film/ colaj foto cu secvențe din activitatea derulată 

MATERIALE, RESURSE: 

Resurse umane:  

 Elevii a IV- a B 

 cursanții aparținând Programului A doua șansă 

 părinți 

 cadre didactice 

Resurse materiale:      laptop, videoproiector, aparat foto, chestionare, coli de desen, creioane 

colorate, carioci, flipchart, PPT-uri 

POPULARIZAREA  PROIECTULUI: 

 Prezentarea proiectului în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor 

 Publicarea proiectului pe site-ul şcolii 

 Realizarea unui film/ colaj foto și promovarea activității pe didactic.ro, dar și pe blogul 

proiectului 

 

 

 

 PROIECT EDUCAȚIONAL 

ȘCOALA ȘI FAMILIA-PARTENERI ÎN EDUCAȚIE 

Prof.înv.primar Paven Gabriela 

Prof.înv.primar Stan Dorina 

Școala Gimnazială Darova, Jud.Timiș 
 

ARGUMENT 

       Şcoala şi familia sunt cei doi factori importanţi, cei doi stâlpi de rezistenţă ai procesului 

instructiv-educativ, iar între aceştia şi mediul extraşcolar sau extrafamilial, comunitatea pendulează 

copilul, obiect şi subiect al activităţii instructiv-educativ. O bună colaborare între şcoală şi familie 

este posibilă numai atunci când familia înţelege bine menirea şcolii, iar şcoala consideră familia un 

aliat, un colaborator sincer, permanent, direct interesat în procesul instructiv-educativ. 

      Participarea părinţilor la viaţa şcolii este un indicator al procesului de democratizare a educaţiei, 

în sensul unei creşteri a gradului de deschidere a instituţiei educative către comunitate, precum şi a 

creşterii vizibilităţii, transparenţei proceselor pedagogice pentru beneficiarii lor. În general, atât 

reprezentanţii şcolii, cât şi părinţii, conştientizează necesitatea dialogului şi văd efectul său benefic 

asupra rezultatelor şcolare.  

     Având în vedere că, în condiţiile economice actuale, eşecul şcolar depăşeşte cadrul strict al 

învăţământului şi se impune ca o problemă stringentă a societăţii, cele două instituţii fundamentale 

pentru educarea copilului- ŞCOALA ŞI FAMILIA- trebuie să-şi concentreze eforturile, acordând 

astfel copilului interesul pe care acesta îl merită, în comunitatea din care face parte.  

SCOPUL PROIECTULUI: 

 Prin derularea acestui proiect, încerc să accentuez rolul părinților de prim-educatori ai 

copiilor și voi încerca să-i determin să se  implice în activitățile școlare și extrașcolare. 
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PROIECTUL URMĂREȘTE: 

 Dobândirea de către părinți a unor abilități care să sprijine formarea de comportamente 

adecvate la copii, pentru relaționarea mai bună a acestora în cadrul grupurilor; 

 Aducerea la cunoștință părinților a strategiilor de cunoaștere a copilului; 

 Crearea de oportunități pentru valorificarea experiențelor pozitive dobândite de aceștia în 

educația copilului; 

 Acceptarea de către copii a regulilor după care funcționează microgrupurile sociale (familie, 

școală, grup de prieteni, anturaj de joacă, vecini, etc.). 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 
  realizarea unei comunicări optime între părinţi şi învăţător;  

 înlăturarea factorilor perturbatori in cadrul comunicării şcoală-familie;                                                             

 creşterea gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; 

  schimbarea mentalităţii neadecvate a unor părinţi faţă de şcoală; 

 cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice ale copiilor; 

 învăţarea unor deprinderi şi tehnici de lucru sub formă de activităţi comune elevi – părinţi – 

învăţători.  

GRUP TINTA 

-17 elevi  

- Părinți 

BENEFICIARI  DIRECȚI:  

 Direcți- elevi, părinți 

 Indirecți: grupul familial lărgit, anturajul social al copilului, societatea. 

REPERE TEMPORALE: 

Proiectul se deruleaza pe perioada anului scolar 2017/2018. 

LOCATIA: 

      Școala, Căminul Cultural și alte locații impuse de calendarul proiectului. 

RESURSE: 
a) Resurse umane: 17 elevi,  părinți, învățătoare. 

b) Resurse materiale: spațiile de învățământ, CD-uri, aparat foto, cărți, jurnalul proiectului, 

fișe de lucru, fotografii, lucrări ale copiiilor și părinților. 

c) Resurse financiare: din contribuția învățătoarei și a părinților. 

d) Resurse de informare: bibliografie, film, internet. 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

 Schimbarea comportamentului copiilor; 

 Schimbarea atitudinii părinților față de copii și față de școală; 

 Consolidarea abilităților de comunicare părinte-învățător; 

 Dezvoltarea relațiilor între părinți; 

TEHNICI DE MONITORIZARE: Consemnări în jurnal, înregistrare foto/video. 

EVALUARE: Chestionare, expoziție foto, expoziție cu lucrări ale copiilor și părinților 

MEDIATIZARE: Internet, prin intermediul părinților, avizierul școlii. 

DISEMINAREA REZULTATELOR: Expuneri în comisia metodică, facebook-ul școlii,  

simpozioane, etc. 

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR 

Nr 

crt 

Tema Perioada Conținutul 

activității 

Materiale Evaluare Participanti 

1 Să lucrăm 

împreună! 

Septembrie 

2017 

Colectarea 

materialelor 

din natură 

Atelier de 

creație 

-frunze 

-foarfece 

-lipici 

-foi colorate 

-castane 

-scobitori 

-Plimbare 

în parc 

 

-Turul 

galeriei 

 

Elevi 

Parinti 

Învățătoare 
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2 Carnavalul 

Toamnei 

Octombrie 

2017 

-prezentare ppt 

-confecționa-

rea costumelor 

pentru 

carnaval 

-recitare poezii 

-proiector 

-laptop 

-poezii 

-hârtie 

colorată 

 

-Diplome 

pentru cel 

mai frumos 

costum 

Elevi 

Părinți 

Învățătoare 

 

 

 

 

3 Ne pregătim 

de sărbători 

Decembrie 

2017 

Confecționarea 

podoabelor 

pentru Târgul 

de Crăciun 

Concer de 

colinde 

-hârtie 

glasată 

-hărtie 

creponată 

-foarfece 

-colinde 

 

 

-Târg de 

Crăciun 

-Concert de 

colinde 

Elevi 

Părinți 

Învățătoare 

Comunitate 

4 Să ne 

bucurăm 

împreună 

Ianuarie -Concurs de 

săniuțe în 

perechi 

 

-săniuțe Diplome Elevi 

Părinți 

Învățătoare 

5 La 

bibliotecă 

Februarie 

2018 

- Povestea 

preferată 

-Lecturarea 

unui povești 

 

-culegeri de 

texte 

literare 

pentru copii 

-vizită la 

biblioteca 

școlii  

 

Chestionar Elevi 

Părinți 

Învățătoare 

Bibliotecară 

6 În 

întâmpinare

a primăverii 

Martie -confecționare 

de mărțișoare, 

felicitări și 

cadouri pentru 

mama 

-hârtie 

colorată 

-lipici 

-semințe 

-flori 

presate 

-creioane 

colorate 

 

Mărțișoare 

Felicitări 

Tablouri 

Diplome 

Târgul 

mărțișorulu 

Elevi 

Părinți 

Învățătoare 

Comunitate 

7 Gospodari 

mari și mici 

Mai 2018 -Acțiune de 

ecologizare a 

curții școlii 

-Plantare de 

flori și puieți 

-Văruirea 

pomilor 

-Săparea 

rondurilor 

 

-ustensile 

agricole 

-răsaduri 

flori 

-puieți 

-materiale 

curățenie 

Album foto Elevi 

Părinți 

Învățătoare 

 

8 Retrospectiv

a activității 

Iunie 2018 -prezentare ppt 

-analizarea 

rezultatelor 

-proiector 

-laptop 

Raport 

evaluare 

Elevi 

Părinți 

Învățătoare 
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 PROIECT  EDUCAŢIONAL  ,,ŞCOALA E ŞANSA TA!” 

Prof. înv. primar Cureleac Mirela Mariana 

Liceul Tehnologic Repedea Maramureș 
 

Argument: ,,Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câştigăm.(V.Hugo)     

                                                                                                                                 

Coordonatorii proiectului:  

Prof. înv. primar- Cureleac Mirela Mariana 

Prof. limba (ucr., rromani, maghiară)..........................................  

Discipline/arii curriculare: Comunicare în limba română / Comunicare în limba maternă / Arte 

vizuale şi abilităţi practice / Muzică şi mişcare / Dezvoltare personală 

Scop: 

• îmbunătăţirea rezultatelor elevilor din medii dezavantajate, cu risc de abandon şcolar, a celor cu 

cerinţe educaţionale speciale sau cu alte dificultăţi de învăţare;  

• stabilirea unor principii de bază ce trebuie respectate în formarea personalităţii copiilor, precum şi 

a unor procedee de corectare a unor devieri comportamentale; 

Obiective: 

• acceptarea  schimbărilor comportamentale ale oamenilor sub impactul normelor altor culturi; 

• integrarea și construirea unei identități multiculturale; 

• confecţionarea  accesoriilor  necesare  desfăşurării unor activităţi din cadrul proiectului; 

• dezvoltarea la părinţi/bunici a unor abilităţi de bază de care au nevoie pentru a influenţa pozitiv 

comportamentul copiilor; 

• dezvoltarea capacităţilor de intercunoaştere şi comunicare  între elevi; 

• conştientizarea  afectivităţii de grup ca suport al prieteniei; 

• stimularea imaginației copiilor și dezvoltarea potențialului artistic; 

• creşterea  implicării părinţilor şi a altor factori educaţionali din cadrul comunităţii în  

activităţile extraşcolare; 

• promovarea prieteniei şi a cooperării între copii din medii diferite şi a celor cu cerinţe 

educaţionale speciale/alte dificultăţi de învăţare; 

• implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile de la şcoală; 

• formarea unor deprinderi eficiente de studiu, în vederea îmbunătăţirii situaţiei la învăţătură. 

Capacități instrumentale: de comunicare (formulare de mesaje, analiza de mesaje şi texte); 

manuale (conturare, desenare, decupare, şnuruire, decorare etc.); de cântare în colectiv. 

Abilități: capacitatea de a învăța prin cooperare; capacitatea de analiză, sinteză, comparație; 

comunicare eficientă; abilități de gândire de ordin superior (critică, creativă, orientată către celălalt); 

Atitudini și valori: respect reciproc, empatie, cooperare, sentimentul identității și al apartenenței, 

acceptarea diversității. 

Resurse: 

• materiale: 

• texte în versuri/proză; planşe tematice; culegeri de ghicitori, jetoane, filme şi prezentări ppt.; CD-

uri; costume populare, fişe de lucru, poezii, rebusuri, chestionare, diplome; 

• aparate audio – video (casetofon, laptop, videoproiector), aparat foto; 

• hârtie creponată şi glasată, foarfece, lipici, pensoane, acuarele, culori; coli albe şi colorate. 

• procedurale: 

• activ-participative, inductiv-deductive, practic – aplicative, metode interactive centrate pe elev 

(brainstorming, ştiu-vreau să ştiu-am învăţat, proiectul, ciorchinele, investigaţia, cubul, turul 

galeriei, spargerea gheţii, metoda predării-învăţării reciproce, eseul, chestionarul); 

• conversaţia, explicaţia, demonstraţia, comparaţia, problematizarea, joc de rol, dramatizarea, 

învăţarea prin descoperire, dezbaterea, expunerea, studiul de caz, dialogul; 

•  pictura, munca pe grupe, munca în echipă, videoproiecţia, fotografia, excursia geografică, 

excursia-lecţie, filmul; 
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• umane: elevii clasei ( a IV-a,, A”, LTH Repedea)….; cadre didactice, părinţii şi bunicii copiilor; 

reprezentanți ai…..; 

• informaţionale: Internet, culegere de cântece, texte literare cu tematică adecvată; 

• temporale: perioada ..................................... 

• financiare: sponsorizări din partea părinţilor;  

Forme de organizare: frontal, pe grupe, în perechi, individual, în echipă. 

Rezultate așteptate: 

• dobândirea de competențe interculturale care să permită elevilor să devină cetățeni responsabili și 

activi; 

• eliminarea grupurilor care se consideră marginalizate și integrarea lor; 

• realizarea unui echilibru între identitatea etnică și  identitatea națională; 

• autocunoașterea; 

• reducerea acţiunilor discriminatorii şi a actelor de violenţă în şcoli;                                                                                                              

• valorificarea rezultatelor proiectului în diminuarea eşecului şcolar. 

Evaluarea: aprecieri verbale; expoziţie cu lucrările copiilor; album de fotografii; premierea şi 

acordarea de diplome în cadrul concursurilor organizate sau pentru lucrările, desenele, proiectele, 

eseurile rezultate din activităţile desfăşurate; întocmirea unui portofoliu electronic cu acţiunile 

comune desfăşurate în cadrul parteneriatului. 

Bibliografie: www.didactic.ro,  clipart. 

Activitatea / Modalităţi de realizare                                                                                                                                     
,,Şcoala e şansa ta!” 

- popularizare prin afişarea în sălile de clasă şi pe holurile şcolii; 

- prezentarea proiectului (ppt)- şedinţă cu părinţii;                                                           

- descoperirea şi enumerarea cauzelor care împiedică copiii să vină la şcoală (anxietatea despărţirii, 

situaţia materială şi financiară precară a familiei, nivelul scăzut de educaţie al părinţilor, dificultăţi 

de învăţare, cerinţe educaţionale speciale, atitudine negativă a 

membrilor familiei faţă de educaţia copiilor/şcoală, situaţii de abandon 

în cazul fraţilor mai mari, familie dezorganizată prin divorţ/deces, 

familie monoparentală, familie reorganizată, comportament 

deviant/violent faţă de colegi/profesori, situaţie de repetenţie 

repetată…);                                                                                                                                                                          

- informarea părinţilor asupra necesităţii derulării proiectului;                                                     

- stabilirea acţiunilor şi al modului de desfăşurare al acestuia; 

  ,,Hai la şcoală!”  

- program remedial – meditaţii oferite de profesorii colaboratori şi coordonatori- ,,Şcoală pentru 

toţi”;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- atelier interactiv de joacă - teatrul de umbre și povești- ,,Meseriile”; 

- - jocuri muzicale, distractive şi educative - petrecere pentru copii şi părinţi; 

- consiliere individuală şi de grup - abandonul şcolar; 

- ,,Suntem prieteni!”           

- ,,Ajută-mă să zâmbesc prin culoare !”- schimb de desene realizate de elevi;                                                                                                                  

- ,,Prietenii mei” - copii cu care mă joc, copii din cartier, relații între copii ( 

prietenie, amiciție, colegialitate);  

- ,,Felicitări pentru prietenii noştri”- confecționare; 

- ,,Cartea prieteniei”- carte uriașă;  

- plantarea unui pomişor al „prieteniei” în grădinița școlii; 

,,Copilărie liniştită’’ 

,,Copilărie fără violență” - conştientizarea şi prevenirea violenţei domestice 

(prezentare ppt);   

  ,, Eu și familia mea’’- istoria familiei, tradiții ale familiei, membrii familiei, arborele genealogic al 

familiei;                                                                                                                                           - 

http://www.didactic.ro/
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dezbatere - ,,Educarea prin iubire” - familiarizarea părinţilor cu metode, tehnici şi procedee  

necesare  menţinerii unui climat afectiv pozitiv în familie; 

- „De unde vin, unde doresc să locuiesc” - eseu; 

 - fotografii cu persoanele pe care copilul le consideră ca făcând parte din familie;  

- desen care să reprezinte blazonul familiei în reprezentarea copilului;  

- povestea  numelui membrilor familiei;        

- vizită la domiciliul copiilor - observarea mediului în care trăiesc copiii; 

,,Ne jucăm şi învăţăm! ” 

- expediție în împrejurimile localităţii- zona montană -  familiarizarea cu mediul natural, 

cunoaşterea  florei/ faunei existente, cunoaşterea ariei protejate și a componentelor fizico-geografice 

ale zonei;              

- picnic –activitate recreativă; 

- ,,Sănătate - în mijlocul naturii”- concursuri sportive şi jocuri dinamice cu şi fără 

minge, plimbări (cu bicicleta, trotineta, rolele şi hoverboard-urile);                                                                                   

,,Alege fericirea!’’ 

-,,Îmbrățișări gratuite”-împărțirea de îmbrățișări gratuite copiilor/colegilor din 

școală- în pauză; 

- ,,Oglinda”- joc de rol; 

-,,Cutia fericirii”-,,umplerea” cutiuței cu bilețele/momente triste/fericite sau lucruri 

rele/bune din viața de zi cu zi; 

- calităţile şi nevoile copiilor – lectorat cu părinţii; 

- exerciţii de autocunoaştere;                                                                                                                          

-,,Şcoala în... culori”- pictură pe diferite suporturi (piatră, lemn, sticlă, frunze, sticlă, asfalt, 

polistiren, hârtie, material textil… );                                                                                                                                       

,,Unitate în…diversitate ” 

- fotografii reprezentând costume populare aparținând diverselor grupuri etnice – românești, 

ucrainene și ……- părți componente ale unui costum popular; 

-  atelier de artă – desene/lucări combinate realizate de copii- frumuseţea diversităţii şi identităţile 

acestora, poveştile de viaţă şi istoriile famiilor lor;   

- atelier de gătit - rețete tradițonale (mâncăruri cu specific etnic);                                                                                                                  

,,Clinchet pentru bucuria muncii împlinite”  

- prezentare ppt cu imagini surprinse de-a lungul derulării proiectului; 

- schimburi de impresii legate de activităţile desfăşurate în această perioadă, în acest proiect; 

- expoziţie cu lucrări realizate de copii sau de copii şi părinţi, în colaborare; 

- acordarea de diplome și cărți elevilor/ părinţilor participanţi.   
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 PROIECT  EDUCAŢIONAL 

Prof.Cîrstescu Mariana, 

Grăd.cu P.P.,,Vis de Copil”,Tg-Jiu,Gorj 

COORDONATORI PROIECT: 

Grădinița cu P.P. ,,Vis de Copil”, Târgu Jiu, Muzeul Județean Gorj 

 
 SCOPUL PROIECTULUI: 

 Constituirea unui grup partenerial care să promoveze valori comune la nivelul partenerilor 

implicaţi: preșcolari,cadre didactice, reprezentanţi ai Muzeului de Istorie din Târgu Jiu; 

 Promovarea dialogului şi a comunicării între preșcolari şi reprezentanţi ai culturii gorjene; 

 Iniţierea preșcolarului în diverse domenii culturale, de a-i forma o personalitate complexă, 

de a-i ocupa timpul liber în mod util si plăcut. 

ARGUMENT: 

Aparteneţa copilului la o identitate locală şi naţională, trebuie să-l responsabilizeze în 

cunoaşterea, păstrarea şi promovarea tradiţiilor si valorilor culturale românesti. Concepută ca o 

prelungire a activităţii didactice ( de cunoaştere stiinţifică), activitatea extracurriculară poate avea 

efecte benefice asupra preșcolarilor care derulează activităţi de timp liber, de cunoaştere 

interdisciplinară şi transdisciplinară. 

Muzeul este considerat a fi o sursă de învăţare esenţială, o oportunitate de formare si 

dezvoltare a unei prietenii de durată între grădiniță si arealul înconjurător.Copiii ce vizitează un 

muzeu sunt implicit membrii unei comunităţi, aflaţi într-o etapă importantă a evoluţiei lor, marcată 

de dorinţa de a învăţa. Familiarizarea lor cu experienţele de tip cognitiv oferite de reţeaua muzeală, 

permite o constientizare a patrimoniului cultural local, naţional sau universal, o înţelegere estetică şi 

ştiinţifică, apartenenţa la o identitate locală. Învăţarea în muzeu pentru a fi eficientă trebuie sa fie 

centrată pe elevul vizitator si să fie activă.  

OBIECTIVE: 

- dezvoltarea abilităţilor de comunicare; 

- învăţare în ritm propriu; 

- conştientizarea şi responsabilizarea elevului la nivelul comunităţii locale prin implicare activă şi 

directă; 

- cunoaşterea interculturalităţii; 

- promovarea esteticului si autenticului în defavoarea inesteticului si a kitsch-lui. 

- ocuparea timpului liber cu activităţi de tip recreativ, informativ, competiţional, menite să valorifice 

disponibilităţile şi abilităţile elevilor în diverse domenii. 

GRUPURILE ŢINTĂ: 

 preșcolari și cadre didactice de la Grădinița cu P.P.,,Vis de Copil” 

-reprezentanţi ai Muzeului Județean Gorj; 

-preşcolari; 

-părinţi. 

RESPONSABILI:  

Prof. Cîrstescu Mariana 

RESURSE TEMPORALE: 

- an şcolar:2017/2018 
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EVENIMENTE ÎNSCRISE ÎN CALENDARUL PROIECTULUI: 

Circuitul de cunoaştere a patrimoniului a cuprins muzee, monumente , adevărate opere 

arhitectonice şi culturale. 

Printre activităţile propuse menţionăm:  

- Muzeul de Istorie – “Să fii român pentru o zi”(promovarea expoziţiei de arheologie); 

- Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj – istoria costumului tradiţional gorjean, tehnica încondeierii 

ouălor; 

MODALITĂŢI DE REALIZARE A OBIECTIVELOR: 

- antrenarea preșcolarilor; 

- elaborarea proiectelor, referatelor; 

MODALITĂŢI DE EVALUARE:; 

 Desene; 

 Portofolii; 

 Chestionarul; 

 Acordarea unor diplome pentru lucrările, desenele, portofoliile, proiectele ce se remarcă prin 

originalitate şi spirit civic; 

 Analiza activităţilor independente; 

 Programe 

artistice cu ocazia 

sărbătorilor de Paşte, 8 

Martie, 1 Iunie, în 

prezenţa părinţilor, a 

autorităţilor locale. 

RESURSE UMANE 

IMPLICATE: 

- directori; 

- cadre didactice; 

- preșcolari; 

- familiile preşcolarilor; 

- reprezentanţi ai 

autorităţilor locale; 

- reprezentanţi ai 

Muzeului Județean 

Gorj. 
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 PROIECT EDUCATIONAL 

                                  DIFERIŢI...DAR  EGALI 

  Prof. înv. primar Vişan Antoneta Ioana 

   Liceul. ,,Simion Stolnicu”, or. Comarnic, Prahova  
 

             ARGUMENT 

         Am ales acest proiect la clasa I după ce, cunoscând 

colectivul de elevi…şi părinţi am constatat că, venind de la 

patru grădiniţe, copiii au tendinţa de a se ,,eticheta”, tendinţă pe 

care o au şi părinţii acestora. Unii sunt…săraci, alţii nu sunt 

dotaţi intelectual… în timp ce unora li se cuvine totul, sunt puşi 

de către părinţii lor sub ,,un glob de sticlă” şi reacţionează la orice încercare a colegilor de a se 

împrieteni, de a colabora cu aceştia. 

 Avem în clasă şi copii cu CES, copii cu deficienţe logopedice, copii cu posibilităţi materiale 

minime… totuşi copii care trebuie ajutaţi, integraţi în colectivul clasei! 

 De asemenea câţiva colegi din clasa pregătitoare s-au mutat cu părinţii în străinătate, iar prin 

activităţile acestui proiect mi-am propus să luţm legătura cu ei, să schimbăm impresii referitoare la 

cum şi ce învaţă colegii lor în şcolile unde s-au încadrat. 

Scopul: 

1. Formarea capacităţilor de cooperare şi colaborare; 

2. Cultivarea sentimentelor de prietenie, toleranţă şi înţelegere.  

OBIECTIVE SPECIFICE: 

- Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de 

ceilalţi 

-  Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copiii  şi adulţii 

-  Explorarea caracteristicilor necesare pentru a fi bun prieten 

- . Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi 

- Dezvoltarea creativităţii, a îndemânării şi spiritului de grup  prin lucrările realizate individual şi 

în grup;  

- Informare elevilor  despre egalitatea de şanse şi despre ceea ce înseamnă cu adevărat 

discriminarea; 

- Identificarea consecinţelor discriminarii; 

-Desfiinţarea  blocajelor de comunicare care există între elevi datorită diferenţelor sociale, 

economice sau de orice altă natură    

BENEFICIARI DIRECŢI  

- elevii clasei IA  

- părinţii  

    BENEFICIARI INDIRECŢI 

- Şcoala organizatoare 

RESURSE UMANE – elevii clasei, părinţii, învăţătorul clasei 

RESURSE MATERIALE: calculator, imprimantă, fişe, coli de hârtie - albe şi colorate -, texte adecvate, 

internet , CD- uri 

RESURSE DE TIMP: un an şcolar 

 EVALUAREA. 

    Finalizarea proiectului se va concretiza cu: 

- CD-uri cu activităţile desfăşurate; 

-albume cu fotografii de la activităţile desfăşurate; 

-portofolii cu lucrările elevilor; 

- expoziţii cu lucrǎri ale elevilor realizate la orele de arte vizuale şi abilităţi practice  
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ACTIVITĂŢI PROPUSE  

Cu elevii: 

1 Toţi facem regulile, toţi le respectăm!- Regulile clasei 

 2.Copacul prieteniei 

3 Participare cu lucrări la concursurile /proiectele educaţionale din judeţ şi din ţară 

4 Toţi egali, toţi diferiţi - egalitatea de şanse pentru cei cu CES, pentru cei cu probleme materiale 

5 Corespondăm cu colegii noştri plecaţi în străinătate  

5. Lecturi adecvate tematicii proiectului  

Cu părinţii 

Teme adecvate la şedinţele cu părinţii: 

Toţi egali, toţi diferiţi - egalitatea de şanse pentru cei cu CES, 

pentru cei cu probleme materiale 

Fiecare copil este unic…dar nu singur 

Activităţi comune : 

     Activităţi caritabile 

     Excursie- formarea şi consolidarea relaţiilor de comunicare  

 

 

 

 FINALITĂŢILE ACTIVITĂŢII DE VOLUNTARIAT 

Prof. Paraschiva Căpriţă  

Colegiul Economic Buzău 

 

La începutul secolului XX, scriitorul francez Antoine de Saint-Exupery nota în cartea sa 

„Micul prinţ” o metaforă extrem de sugestivă – „Omul valorează exact ceea ce poate deveni” care 

repune în discuţie o serie de categorii filozofice, etice şi educaţionale de valoare unanim apreciate: 

existenţă, om, valoare, devenire. 

Studiile de psihologie socială au ajuns la concluzia că societatea, pentru a putea rezista în 

forma sa actuală, trebuie să genereze în mod constant, un sentiment de comunitate. Comunitatea 

este cel mai bun remediu împotriva singurătăţii, oferind oamenilor sentimentul necesar al 

apartenenţei la ceva. Or, societatea prezentă a condus la erodarea şi prăbuşirea instituţiilor 

tradiţionale de care depindea comunitatea. Tineretul, debusolat şi fără perspectiva viitorului 

comunitar, rupe legăturile cu familia de la vârste fragede, preferă şomajul activităţii cotidiene, 

acceptă izolarea socială, leacul iluzoriu al discotecilor, visul distrugător al drogurilor şi protecţia 

negativă a bandelor de cartier. Într-un cuvânt, singurătatea individuală creează suferinţă, iar 

suferinţa provoacă distrugerea mediului social. 

Includerea mai activă în comunităţile locale a copiilor proveniţi din familii vulnerabile din 

punct de vedere social şi a celor cu posibile nevoi speciale, implicarea acestora în programe de 

activităţi educative reprezintă scopuri ale Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară 

(S.N.A.C.). 

Acest program se desfăşoară în Colegiul Economic Buzău  în colaborare cu Liceul 

Tehnologic pentru Deficienţe Auditive Buzău, din anul şcolar 2009/2010 şi până în prezent. 

Grupul ţintă a fost format din 41 elevi ai Liceul Tehnologic pentru Deficienţe Auditive 

Buzău şi 106 de elevi din Colegiul Economic Buzău – voluntari. Echipa de proiect a Colegiului 

Economic Buzău a fost condusă de prof. Paraschiva Căpriţă, iar echipa de proiect a Liceul 

Tehnologic pentru Deficienţe Auditive Buzău, de prof. Doina Andrei. 
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Prin activităţile desfăşurate elevii cu deficienţe au fost încurajaţi în sensul dobândirii şi 

dezvoltării unor calităţi cum ar fi: iniţiativa, implicarea, răbdarea, devotamentul şi inventivitatea. 

De asemenea, elevii Colegiului Economic au avut prilejul să-şi formeze şi să-şi dezvolte 

abilităţile de comunicare cu copiii defavorizaţi în vederea susţinerii unui proces de integrare socială 

şi dezvoltare educativă. 

S-au dezvoltat relaţii de prietenie între elevii celor două şcoli şi un comportament 

participativ, responsabil eliminând prejudecăţile 

sociale şi ignoranţa. 

Printre activităţile desfăşurate amintim: 

vizita desfăşurată la Complexul de Servicii 

Comunitare pentru Persoane Vârstnice „Alexandru 

Marghiloman”, Buzău – activitate care a făcut 

parte din campania „Săptămâna legumelor 

donate”; „Nonviolenţa – expresia omului 

civilizat”; „Universul copilăriei”; „Cartea, 

comoară de înţelepciune”; „Vine Moş Crăciun”; 

„Micii actori”; „Să învăţăm să dansăm”; „De ziua 

mamei”; „Hristos a înviat”; „Sport, mişcare, sănătate”. 

Prin aceste activităţi s-au înregistrat progrese 

în planul formării personalităţii elevilor sub diferite 

aspecte, al dezvoltării capacităţii de comunicare a 

elevilor cu deficienţe auditive, dar şi stimularea 

mentală, provocarea fizică, dezvoltarea abilităţilor 

copiilor din ambele şcoli. 

Succesul desfăşurării acestor activităţi se poate 

observa din următoarele fotografii: 

 

                                      

 

 

 

 LIMBAJUL GRAFIC – ATU ÎN COMUNICARE – proiect educaţional 

Prof. Lavinia Buşcă şi prof. Carmen Cristea 

Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron”, Bacău 

 

Proiectul judeţean "Limbajul grafic, atu în comunicare", derulat în perioada februarie – 

septembrie 2017, a oferit un plus de educaţie tehnică prin iniţierea şi formarea populaţiei tinere în 

domeniul limbajului grafic. Mai mult decât atât, proiectul a deschis oportunităţi de dezvoltare 

personală şi profesională. Prin activităţile sale, proiectul şi-a atins scopurile prin creşterea relevanţei 

educaţiei şi a formării profesionale pentru piaţa muncii şi prin îmbunătăţirea nivelului de calificare a 

actualilor elevi, viitori angajaţi ai agenţilor economici parteneri.  

Proiectul "Limbajul grafic, atu în comunicare", a continuat iniţiative anterioare ale 

colegiului nostru, şi în anii şcolari precedenţi fiind derulate activităţi de orientare şi consiliere 

profesională, workshop-uri în parteneriat cu instituţii de învăţământ superior şi cu agenţi economici 
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ce îşi desfăşoară activitatea în municipiul Bacău, încurajându-se implicarea activă a elevilor, spiritul 

competitiv, în scopul formării unor competenţe superioare. 

În contextul  în care o prioritate a învăţământului românesc o reprezintă formarea unor tineri 

care să corespundă cerinţelor actuale şi de perspectivă ale societăţii, societate care nu se limitează la 

a fi doar una naţională, ci o comunitate europeană, dezvoltarea unor competenţe personale, 

ocupaţionale, antreprenoriale şi sociale prin învăţarea pe tot parcursul vieţii devine o prioritate, bază 

şi cadru de formare al cetăţeanului european de mâine. Este mai mult decât prioritară abordarea 

individului, finalitate a educaţiei, ca cetăţean european, posesor al unor competenţe de lucru 

superioare, care permit schimbarea şi deschiderea spre nou, într-o lume a diversităţii culturale, 

bazată pe cunoaştere. Elevul, ca participant activ al societăţii de mâine, trebuie să demonstreze nu 

doar deţinerea unui bagaj de cunoştinţe, ci, mai ales, disponibilitatea aplicării acestora pe o piaţă 

europeană a muncii. Astfel, educaţia şi formarea profesională sunt factori decisivi pentru realizarea 

acestor deziderate. 

Se remarcă activităţile deosebite ale proiectului, coordonate de profesorii implicaţi în 

proiect: 

 Concursul judeţean „Desen tehnic şi infografică” – ediţia a VI-a, 2017; 

 

 Workshop la Facultatea de Inginerie a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău; 

 Organizarea unei întâlniri cu absolvenţi ai colegiului din promoţiile anterioare, premiaţi la 

olimpiadele tehnice naţionale şi judeţene. 

Competiţia a reprezentat o provocare pentru toţi concurenţii, ieşind din tiparele programei 

şcolare şi oferind posibilitatea participanţilor de a găsi soluţii individuale unor situaţii problemă. La 

finele perioadei de lucru, reprezentările au fost evaluate de un juriu format din cadre didactice 

tehnice de la  şcolile partenere, elevii fiind premiaţi. 

Atât reprezentanţii şcolii gazdă, cât şi elevii şi cadrele didactice de la şcolile partenere şi-au 

manifestat dorinţa de a participa la activităţi similare, dorind ca acest concurs de desen tehnic şi 

infografică să devină o tradiţie, urmând a fi organizate alte etape în anii următori. 

În realizarea scopului şi a obiectivelor proiectului au fost valorificate mijloace de învăţare 

proprii – softuri 

educaţionale specifice 

disciplinelor tehnice din 

domeniul mecanic, desene 

şi lucrări de atestat 

realizate de absolvenţi ai 

promoţiilor anterioare, 

respectiv materiale de 

prezentare a oportunităţilor 

de dezvoltare profesională 

dobândite printr-o bună 

cunoaştere a limbajului 

grafic şi a unor deprinderi 

de lucru specifice. 

De asemenea, a 

fost încurajat spiritul de 

competiţie şi a fost 
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stimulat potenţialul creativ al elevilor prin formarea unor deprinderi de lucru superioare, în cadrul 

întâlnirilor Cercului tehnic de CAD "Proiectarea viitorului", dar şi prin participarea la alte 

competiţii şi concursuri şcolare de specialitate.  

Prin activităţile sale, proiectul „LIMBAJUL GRAFIC, ATU ÎN COMUNICARE ”  îşi 

propune crearea unui mediu favorabil pentru continuitatea procesului instructiv-educativ, atât în 

ceea ce priveşte trecerea de la ciclul gimnazial la cel liceal, respectiv între ciclul inferior şi cel 

superior al liceului, cu posibilitatea de orientare a tânărului către instituţii de învăţământ superior, 

oferindu-se posibilitatea continuării şi perfecţionării abilităţilor şi deprinderilor de lucru acumulate. 

O altă activitate a proiectului, a constituit-o workshopul realizat în colaborare cu Facultatea 

de Inginerie a Universităţii 

„Vasile Alecsandri” din 

Bacău, unde s-au  desfăşurat 

activităţi practice pentru 

formarea de abilităţi tehnice, 

de proiectare tehnologică 

asistată folosind NX. Elevii 

din ciclul superior al liceului, 

domeniul mecanic, au vizitat 

laboratoarele şi dotările 

Facultăţii de Inginerie, 

beneficiind astfel de 

informare, orientare şi 

consiliere în carieră.  

 

 

 

 EDUCAȚIE PENTRU O VIAȚĂ – PROIECT DIN CADRUL  

PROGRAMULUI DE GRANTURI ȘCOALĂ-COMUNITATE 

Prof. Moraru Ana Luiza, Școala Gimnazială Tichilești 

Prof. Micu Ionuț Dorel, Școala Gimnazială Tichilești 

 

    Scopul proiectului: Întărirea relațiilor cu părinții, responsabilizarea lor pentru a susține direcțiile 

educației moderne. 

    Durata proiectului: 9 luni 

    Sursa de finanțare: BIRD, MEDC 

    Activități: 1. Îmreună vom reuși 

                     2. Află și vei câștiga 

                     3. Ziua porților deschise 

    Rezultate: -schimbare în mentalitatea comunității în ceea ce privește școala, ca centru de 

educație; 

                       -implicări responsabile și efective ale părinților în viața școlii. 

     Activitatea nr. 1 

Titlul activității: Împreună vom reuși 

Tipul activității: informare, comunicare, colaborare 
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Nr. participanți: 25 părinți, 20 elevi 

Beneficiari: părinți, elevi 

Descrierea activității: În cadrul acestei activități au avut loc patru întâlniri între părinți-profesori-

elevi având ca scop: 

1.Prezentarea școlii ca parte integrantă a comunității 

2. Elaborarea Regulamentului de ordine interioară pe secțiunea elevi-parinți. Echipele formate din 

părinți-profesori-elevi au stabilit reguli și îndatoriri față de școală. Părinții au dezbătut pe grupe 

sisteme de învățământ din 8 țări europene precizând rolul acestora în educația copiilor. 

3.”Dreptate și speranță” – întâlnirea dintre părinți, cadre didactice, elevi și reprezentanți ai 

comunității locale (poliție, biserică, primărie) a avut ca temă probleme referitore la drepturile 

omului și drepturile copilului. La această întâlnire elevii au realizat o expoziție cu desene pe această 

temă, iar cele mai bune lucrări au fost premiate. 

4.”Cetățean în Uniunea Europeană” 

Părinții au primit informații despre ceea ce reprezintă UE în vederea pregătirii tinerilor pentru o 

viață europeană. Informațiile au fost transmise prin pliante realizate de profesorii din școală, prin 

vizionarea unui material Ppt cu imagini din Europa evidențiind diversitatea culturală. Părinții au 

aflat care sunt instituțiile subordonate Uniunii Europene și domeniul lor de activitate. Elevii au 

inițiat o campanie de distrubuire în comunitate a cestor informații prin fluturași realizați de ei. 

     Activitatea nr. 2 

Titlul activității: Află și vei câștiga 

Tipul activității: team-building 

Beneficiari: părinți, elevi 

Descrierea activității: 

 În cadrul acestei activități au avut loc 2 întâniri ce au avut ca temă: -Sănătatea alimentației 

                                                                                                             -Atitudini despre mediu 

 Părinții au urmărit un material despre problemele actuale ale alimentației sănătoase, s-au 

documentat din pliantele realizate de profesorii din școală, după care antrenași pe echipe au lucrat 

pe flipchart evidențiind factorii de perturbare a alimentației sănătoase. 

Fiecare participant a urmărit implicarea celorlalți în activitate, astfel încât fiecare a înmânat câte o 

diplomă de participare unui coleg pentru identificarea factorilor de perturbare a alimentației. 

Din chestionarele date a reieșit că părinții își verifică starea de sănătate: 

-de 2 ori pe an (1) 

-1 dată pe an (10) 

-la doi ani (2) 

-când este o urgență (3). 

Sunt de acord cu toții că este importantă respectarea igienei personale, consumului de fructe și 

legume , a 2 litri de apă pe zi. 

Subactivitatea ”Atitudini despre mediu” a avut ca scop formarea unei atitudini pozitive față de 

mediul înconjurător, dezvoltarea capacităților de identificare a surselor de poluare în localitatea 

Tichilești, stimularea implicării în protejarea mediului. Părinții implicați au manifestat interes față 

de problemele ecologice ale ecosistemului dunărean de pe raza comunei cât și ale comunității, astfel 

încît au venit cu soluții de atenuare a acestora (strângerea gunoaielor de pe malul dunărean, raza 

comunei – 29 iunie Ziua Dunării, colaje realizate de elevi din elemente naturale luate din 

ecosistemul dunărean (nisip, pietre, crengi etc)). 

     Activitatea nr. 3 



 

                                                                                286 
 

Titlul activității: Ziua porților deschise 

Tipul activității: team-work 

Nr. participanți: 35 părinți, toți elevii din școală, cadre didactice, reprezentanți ai comunității locale 

(primar, polițist, preot) 

Descrierea activității: 

Activitatea a avut ca scop pregătirea pentru o viață mai într-o comunitate europeană, dezvoltarea 

conștiinței interculturale, cunoașterea obiceiurilor și modului de viață a altor popoare. Acest lucru s-

a făcut simțit în ziua de 9 mai – Ziua Europei când membrii comunității locale, invitați ai ISJ Brăila, 

cadre didactice, elevi, au participat la o excursie imaginară sub numele ”Pași prin Europa” vizitând 

7 săli de clasă amenajate de 7 echipe formate din elevi, părinți și profesori în specificul a 7 țări 

europene (Anglia, Cehia, România, Olanda, Italia, Franța Austria). 

Produse și activități realizate de 9 mai au fost: 

-hărți geografice ale celor 7 țări, confecționate de elevi; 

-stegulețe ale țărilor Europei confecționate de elevi; 

-expoziție de materiale informative (vederi, obiecte populare specifice, pliante, fotografii); 

-CD-uri cu muzică tradițională; 

-preparate gastronomice tradiționale țărilor respective; 

-vitralii și concurs de desene jurizate de participanți, 

-Parada costumelor ciudate – parada elevilor în costume din materiale refolosibile; 

-competiție sportivă: handbal fete, fotbal băieți; 

-concurs ”Pași prin Europa” la care trei echipe au răspuns la o serie de întrebări bazate pe 

informațiile acumulate din excursia imaginară. 

Impactul ”vizitatorilor” a fost unul de succes deoarece s-au simțit pentru câteva clipe în: Veneția, 

Viena, Paris, Londra facând o adevărată promenadă pe meleagurile țărilor Uniunii Europene. 

Părinții, prin abilitățile dobândite, și-au câștigat încrederea de sine în susținerea ideilor și părerilor 

proprii astfel încât vor fi receptivi la nou și vor reuși să atragă și alți părinți către școală. 

         Concluzii 

       Atât elevii cât și părinții au învățat: 

-să devină responsabili; 

-să lucreze în echipă; 

-să comunice; 

-să împărtășească experiențe; 

-sa fie ei înșiși; 

-să fie exemăple de urmat; 

-să facă planuri pentru viitor; 

-să câștige respectul comunității. 

       Pentru cadrele didactice implicate în proiect a însemnat: 

-valorificareaexperienței la orele de studiu; 

-încurajarea de a continua derularea de noi proiecte; 

-dezvoltarea personală și diversificarea activității educative la nivelul școlii. 

         Pentru școală derularea acestui proiect a însemnat: 

-creșterea prestigiului în comunitate; 

-îmbunătățirea relației profesor-elev; 

-creșterea numărului de elevi implicați în desfășurarea activităților extrașcolare; 

-diversificarea activității educative; 
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-încheierea de parteneriate cu biserica, poliția, agenți economici de pe raza comunei; 

-experiență în derulare de noi proiecte. 

           Pentru comunitate a însemnat: 

-dezvoltarea relațiilor cu școala; 

-trezirea spiritului comunitar; 

-creșterea calității vieții; 

-o experiență plină de învățăminte pentru toți care au contribuit la o bună desfășurare a activităților 

în cadrul proiectului; 

-o impresie foarte bună a activităților desfășurate surprinzând prin rezultatele lor. 

 

 

 

 PROIECT EDUCAȚIONAL PENTRU ELEVII CU  CES 

Profesor: Amariei Mihaela 

Liceul Tehnologic ,, Arh. Chiriac Nicolau”, Vînători-Neamţ, jud. Neamţ 

 

TITLUL PROIECTULUI: ,,O șansă pentru educația mea!” 

COORDONATOR PROIECT: prof. Amariei Mihaela 

DURATA PROIECTULUI: septembrie 2016 – iunie2017 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

ARGUMENTUL 

Despre educaţie se vorbeşte foarte mult în toate mediile şi situaţiile sociale. Instituţiile, 

organizaţiile sociale, comunităţile umane, dar şi fiecare om, în numeroase contexte de viaţă, 

individuale şi colective, evocă puterea sau slăbiciunea educaţiei în faţa unor rezultate în activităţi 

care duc la satisfacţii sau insatisfacţii, la succes sau insucces. 

La Liceul Tehnologic ,,Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vînători-Neamț sunt înscriși și elevi 

care trăiesc într-un mediu defavorizat, cu o populație dezavantajată din punct de vedere socio-

economic. Acest lucru se răsfrânge asupra tinerilor și elevilor din comunitate. Părinții elevilor școlii 

sunt români, dar și de etnie rromă. Nivelul acestora este unul subcultural, școala având misiunea să 

suplinească și educația și afecțiunea din familie. Prin activitățile proiectului ne-am propus să 

asigurăm elevilor din grupul țintă nevoi educative obligatorii și un plus de civism, de dorință pentru 

studiu și chiar de educație ecologică. Ne preocupă permanent grija pentru viitorul lor, pentru 

dezvoltarea comunității în care trăiesc. O populație mai educată își pune amprenta asupra mediului 

comunității. 

SCOPUL PROIECTULUI 

Proiectul își propune prevenirea și diminuarea absenteismului și abandonului școlar, prin 

realizarea unui program școlar și extrașcolar, care să cuprindă: remediere școlară, activități de 

consiliere, activități inter-și multiculturale și de protejare a mediului înconjurător. 

OBIECTIVELE PROIECTULUI 

1. Îmbunătățirea frecvenței și a rezultatelor mai bune la învățătură ale elevilor din grupul țintă până la 

20 iunie 2017; 

2. Integrarea elevilor cu CES și participarea lor la cel puțin 8 activități extrașcolare; 

3. Dezvoltarea și crearea unui climat familial pentru elevii cu părinții migrați, prin organizarea și 

desfășurarea unor activități educaționale atractive; 
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4. Diminuarea fenomenului violenței pentru elevii cu probleme de comportament prin activități 

ecologice și sociale; 

5. Formarea intelectuală a elevilor, deprinderea de a fi cooperanți, toleranți, de a avea inițiative și de a-

și crea relații de prietenie, colaborare și competiție. 

BENEFICIARI 

 Grupul țintă – elevi ai claselor primare, gimnaziale și  profesionale din liceu; 

 Cadre didactice, părinți, comunitatea; 

ECHIPA DE PROIECT 

1. Coordonator proiect: profesor de limba și literatura română: prof. Amariei Mihaela 

2. Directorul liceului; 

3. Învățătorii și profesorii diriginți din liceu care au în clase copii cu CES; 

RESURSELE PROIECTULUI 

Resurse umane: 

 Echipa de proiect; 

 Elevi; 

 Părinți; 

Resurse materiale: 

 Sălile de clasă;  

  sala CDI a liceului;  

 Biblioteca școlii; 

 Materiale auxiliare; 

 Consumabile; jurnalul activităților 

 Aparat foto; casetofon; CD-uri 

 Videoproiector. 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 

1. ,,Cu creionul pe hârtie”; 

2. ,,Fiecare om are un har”; 

3. ,,Respectul se câștigă!”; 

4. ,,SOS-ul naturii”; 

5. ,,Lăsați copiii să vină la Mine!” 

6. ,,Sunt un copil conștiincios?” 

7. ,,Cât am progresat?!”; 

8. ,,Ne mai vedem și anul viitor!” 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR 

Activitatea numărul 1 

Tipul activității ,,Cu creionul pe hârtie” 

Durata: 10 luni 

Număr participanți 25 

Responsabili Învățătorii și profesorii de lb. Română, de 

matematică, de istorie și de geografie 

Beneficiari Elevii cu CES 

Mijloace Curricule adaptate, fișe de lucru pentru 

progres, auxiliare 

Bugetul alocat Consumabile: 50 lei 
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Materiale didactice: 100 lei 

Modalități de evaluare Diplome, aprecieri verbale și prin 

calificative/note 

Descrierea activității: În programul de remediere școlară se vor desfășura activități teoretice și de 

formare de priceperi și deprinderi, conform unor curricule propuse de cadrele didactice, folosindu-se 

de metode activ-participative pentru a le da elevilor încredere în forțele proprii, posibilitatea de a-și 

exprima deschis opiniile. Astfel elevii devin mai activi, înregistrând un progres real și având o stimă 

de sine ridicată. 

 

Activitatea numărul: 2 

Tipul activității ,,Fiecare om are un har” 

Durata: 10 luni 

Număr participanți 25 

Responsabili 

 

Învățătorii și profesorii de lb. română, 

muzică, sport și desen 

Beneficiari Elevii cu CES, părinții, cadrele didactice 

Mijloace CD-uri, casetofon, texte dramatice, 

ustensile din domeniul artei 

Bugetul alocat Consumabile: 50 lei 

Costumații(închiriate) 

Modalități de evaluare Desene, fotografii, expoziții, moment 

artistic, jurnalul activităților 

Descrierea activității: Elevii sunt selectați în echipe în funcție de abilitățile lor: teatru, dans, 

interpretare vocală și abilitate plastică sau decorativă. Lucrările lor vor face obiectul unor expoziții 

cu anumite teme: toamna, iarna, primăvara, vara. Ceilalți vor participa la momente literar-artistice la 

care vor fi invitați profesorii școlii și părinții elevilor. 

 

Activitatea numărul: 3 

Tipul activității ,,Respectul se câștigă!” 

Durata: 10 luni 

Număr participanți 25 

Responsabili 

 

Învățătorii și profesorii diriginți ai elevilor, 

profesorul de sprijin 

Beneficiari Elevi cu CES, părinți 

Mijloace Prezentări PPT, videoproiectorul, 

consiliere, întâlniri cu părinții elevilor 

Bugetul alocat Consumabile: 50 lei 

Modalități de evaluare Pliante, afișe, filme, fotografii etc. 

Descrierea activității: Elevii vor fi consiliați pe diverse probleme care au fost identificate înainte de 

profesorii diriginți și de învățători. Aceștia încearcă prin diverse mijloace( filmulețe, PPT-uri, 

articole de specialitate) să atragă atenția asupra comportamentelor inadecvate și propun totodată 

modalități de deviere a unor astfel de comportamente. De asemenea se discută în particular cu 

fiecare dintre elevi. 
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Activitatea numărul: 4 

Tipul activității ,,SOS-ul naturii” 

Durata: 4 luni 

Număr participanți 25 

Responsabili 

 

Învățătorii, profesorul de educație 

tehnologică 

Beneficiari Elevii din grupul țintă 

Mijloace Mănuși, saci, pubele, răsaduri de flori 

Bugetul alocat Consumabile: 20 lei 

Modalități de evaluare Afișe, plăcuțe de avertizare, mediul fizic 

primitor din curtea școlii 

Descrierea activității: Întreținerea spațiului verde din curtea școlii și din imediata apropiere va fi un 

pas și în educarea adulților din comunitate. De asemenea se vor efectua sondaje de opinie, se vor 

instala plăcuțe de avertizare și se vor lipi afișe. Elevii vor avea grijă de grădina lor ,,de la școală” pe 

care nu o au acasă. 

 

Activitatea numărul: 5 

Tipul activității ,,Lăsați copiii să vină la Mine!” 

Durata: 4 luni 

Număr participanți 25 

Responsabil Profesorul de religie 

Beneficiari Elevii din grupul țintă, părinții, 

comunitatea 

Mijloace PPT-uri, filme, videoproiector, exemplul 

personal, vizita la biserică, întâlniri cu 

părinții elevilor și cu preotul din 

comunitate 

Bugetul alocat - 

Modalități de evaluare Fotografii, diplome 

Descrierea activității: Modelul lui Iisus, bunătatea, smerenia, iubirea față de semeni trebuie 

cultivate în orice spirit. Este de un real folos o asemenea activitate pentru întreaga comunitate. De 

asemenea un rol important îl au întâlnirile cu părinții elevilor și cu preotul din comunitate, pentru a 

se pune bazele unei bune comunicări și a unor acte de caritate din partea comunității. 

 

Activitatea numărul: 6 

Tipul activității ,,Sunt un copil conștiincios?” 

Durata: 10 luni 

Număr participanți 25 

Responsabili 

Beneficiari 

Învățătorii și profesorii diriginți 

Elevii din grupul țintă 

Mijloace Fișe de lucru, desene, afișe, diplome 
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Bugetul alocat Consumabile: 30 lei 

Modalități de evaluare Portofoliul 

 

Descrierea activității: Fiecare elev din grupul țintă își va întocmi un portofoliu care va conține 

toate materialele lucrate de el în timpul tuturor activităților. Va lucra la acest portofoliu încă de la 

prima activitate, în final responsabilii activităților îi vor acorda un calificativ/o notă. De asemenea 

responsabiliii activității vor evidenția în fața întregului grup țintă cele mai bune portofolii, acordând 

și diplome. 

 

Activitatea numărul: 7 

Tipul activității ,,Cât am progresat?!” 

Durata: 8 luni 

Număr participanți 25 

Responsabil Amariei Mihaela 

Beneficiari Elevii din grupul țintă; cadrele diactice 

implicate 

Mijloace Videoproiector, copii xerox 

Bugetul alocat Consumabile  

Modalități de evaluare Chestionare, rapoarte săptămânale, 

jurnalul proiectului, fotografii, discuții cu 

levii și părinții acestora 

Descrierea activității: Săptămânal se va consemna în caietul de ședințe stadiul derulării 

activităților, calitatea și progresul obținut de elevi. Se va deschide un jurnal al proiectului în care vor 

apărea toate activitățile, impresiile participanților, articole de promovare. 

 

Activitatea numărul: 8 

Tipul activității ,,Ne mai vedem și anul viitor!” 

Durata: 2 luni 

Număr participanți 25 

Responsabil Amariei Mihaela 

Beneficiari Elevii din grupul țintă; cadrele diactice 

implicate, comunitatea 

Mijloace Cataloage, articole 

Bugetul alocat Consumabile  

Modalități de evaluare Chestionare, fotografii, jurnalul 

proiectului, revista școlii, invitați din 

cadrul comunității, articole în presa locală, 

diplome 

Descrierea activității: Se va evalua performanța proiectului în atingerea obiectivelor și asigurarea 

calității dorite, performanța echipei de proiect, impactul proiectului asupra grupului țintă și a 

beneficiarilor direcți și indirecți. Se vor disemina rezultatele lui ca exemple de bună practică. De 

asemenea în revista școlii și pe pagina de facebook a școlii se vor afișa rezultatele proiectului. 
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EVALUAREA PROIECTULUI 

 Fotografii, expoziții, concursuri, portofoliile elevilor, articole în revista ,, Vânătorii de idei”, 

chestionare etc. 

REZULTATELE PROIECTULUI 

 Frecvența școlară și rezultatele mai bune  la învățătură; 

 Dezvoltarea unor abilități practice și integrarea în colectivele de elevi; 

 Comportament civilizat. 

IMPACTUL PROIECTULUI 

 Asupra elevilor: datorită programului de remediere școlară și a utilizării eficiente a auxiliarelor 

școlare, a tehnologiei moderne, a metodelor și procedeelor inovative, elevii au prins drag de școală, 

au un comportament civilizat și comunică eficient în cadrul grupului și nu numai; 

 Asupra cadrelor didactice: au cunoscut îndeaproape structura sufletească a fiecărui elev, reușind să 

se facă înțeleși și aplice  cu succes metodele școlii incluzive; 

 Aupra părinților: au devenit mai implicați în viața școlii, participă cu interes la activitățile 

extracurriculare( serbare de Crăciun,  de sfârșit de an); 

 Asupra autorităților locale: membrii cominității sunt mai apreciați datorită faptului că apreciază 

educația, se mândresc cu rezultatele elevilor și profesorilor școlii din comunitate. 

 

 

 

 PROIECT EDUCAŢIONAL Şi eu sunt copil  martie-iunie 2017 

Prof. Elena şi Marius Cătălin Nechifor 

Liceul Tehnologic Petricani, Judeţul Neamţ 

 

 
 

Liceul Tehnologic 

Petricani, Judeţul Neamţ 

Nr_______din ________________ 

Dir., prof. Ionuţ Rotaru-Popa 

 

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ  

Insp. Şcolar Gen., prof. Viorel Stan 

 

 

 

 

 

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţa 

Socială Neamţ 

Nr _______din _________________  

Dir. Melania Pleşa 

 

 

Primăria Petricani, Neamţ 

Nr _______din _________________ 

Primar, Ioan Ticuşor Vasiliu 

 

 

COORDONATORI: 

 prof. Elena şi Marius Cătălin Nechifor 

ECHIPA DE PROIECT: 
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 dir. prof. Ionuţ Rotaru Popa 

 prof. Carmen Adiaconiţei 

 prof. Anca Salomia 

 prof. înv. primar Gina Cozma 

 înv. Domnica Nechifor 

 educ. Aneta Sechelariu 

 educ. Alexandra Burdulia 

 asistent social Dana Rogin 

PARTENERI : 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ 

 Primăria Petricani, Neamţ 

 CJRAE Neamţ 

TIPUL PROIECTULUI: Incluziunea copiilor cu CES.  

TITLUL PROIECTULUI:   Şi eu sunt copil 

 

ARGUMENT: 

Acest proiect a plecat de la ideea că toţi copiii au dreptul de a fi educaţi împreună, oricare ar fi 

dizabilitatea/ handicapul sau dificultăţile de învăţare. Educaţia integrată este un drept pentru 

respectarea căruia este nevoie de o educaţie bună şi de bunul simţ social. Conferinţa Mondială 

asupra Educaţiei pentru persoane cu Cerinţe Speciale, de la Salamanca, precum şi Congresul 

Internaţional al educaţiei Speciale au evidenţiat necesitatea asigurării unui nou concept în atingerea 

obiectivului 

Educaţie pentru toţi. Acest nou cadru vine să întâmpine cerinţele societăţii: 

- fiecare copil are dreptul fundamental la educaţie ; 

- persoanele cu dizabilităţi trebuie să aibă acces la educaţie; 

- persoanele cu deviaţii comportamentale trebuie monitorizate; 

- orice persoană are dreptul la ,,o a doua şansă”.  

Integrarea şcolară reprezintă procesul de includere în şcolile de masă sau în clasele 

obişnuite, la activităţile educative formale şi nonformale, a copiilor consideraţi ca având cerinţe 

educative speciale. Accesul acestora în învăţământul de masa reprezintă pentru cadrele didactice o 

provocare şi totodată o mare responsabilitate. Integrarea şcolară reprezintă o particularizare a 

procesului de integrare socială a acestei categorii de copii, proces care are o importanţă 

fundamentală în facilitatea integrării ulterioare în viaţa comunitară prin formarea unor conduite şi 

atitudini, a unor aptitudini şi capacităţi favorabile acestui proces. Într-un colectiv de elevi din şcoala 

publică, copilul cu nevoi speciale va trebui să depăşească cel puţin două bariere: propria sa 

timiditate, inhibiţie socială coroborată cu un complex de inferioritate care se manifestă prin izolare 

şi respingerea de către ceilalţi, datorate de cele mai multe ori ignoranţei şi prejudecăţilor. 

Cerinţele educative speciale derivă din dizabilităţi, deficienţe, boli sau deprivări de ordin 

socio-cultural: 

 Dificultăţi/ dizabilităţi de învăţare; 

  Întârziere/deficienţă mintală; 

 Tulburări de limbaj; 

 Deficienţe fizice/motorii; 

 Deficienţe vizuale; 
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 Deficienţe auditive; 

 Tulburări emoţionale şi de comportament; 

 Delincvențele; 

 Copiii străzii; 

 Grupuri etnice şi religioase minoritare; 

 Copiii bolnavi de boli cronice sau SIDA; 

 Copii exploataţi, maltrataţi sau abuzaţi; 

         De aceea, riscurile care îi vizează pe copiii cu dizabilităţi, asupra cărora se indică, sunt 

discriminarea în general, violența verbală, psihologică, dificultăți în însușirea programului, 

dificultăți din cauza lipsei condițiilor speciale în cadrul instituțiilor de învățământ de masă. 

Conştient de această realitate, învăţătorul/profesorul integrator va avea în vedere  încurajarea 

relaţiilor naturale de sprijin, promovarea interacţiunilor copiilor de aceeaşi vârstă prin strategii de 

tipul „învăţarea în cooperare şi parteneriat între elevi”, dezvoltarea prieteniei prin cunoaştere 

reciprocă, consilierea părinţilor copiilor. 

Acest proiect a plecat de la ideea că toţi copiii au dreptul de a fi educaţi împreună, oricare ar fi 

dizabilitatea/ handicapul sau dificultăţile de învăţare. Educaţia integrată este un drept pentru 

respectarea căruia este nevoie de o educaţie bună şi de bunul simţ social. Conferinţa Mondială 

asupra Educaţiei pentru persoane cu Cerinţe Speciale, de la Salamanca, precum şi Congresul 

Internaţional al educaţiei Speciale au evidenţiat necesitatea asigurării unui nou concept în atingerea 

obiectivului Educaţie pentru toţi. Acest nou cadru vine să întâmpine cerinţele societăţii: 

- fiecare copil are dreptul fundamental la educaţie ; 

- persoanele cu dizabilităţi trebuie să aibă acces la educaţie; 

- persoanele cu deviaţii comportamentale trebuie monitorizate; 

- orice persoană are dreptul la ,,o a doua şansă”.  

Integrarea şcolară reprezintă procesul de includere în şcolile de masă sau în clasele 

obişnuite, la activităţile educative formale şi nonformale, a copiilor consideraţi ca având cerinţe 

educative speciale. Accesul acestora în învăţământul de masa reprezintă pentru cadrele didactice o 

provocare şi totodată o mare responsabilitate. Integrarea şcolară reprezintă o particularizare a 

procesului de integrare socială a acestei categorii de copii, proces care are o importanţă 

fundamentală în facilitatea integrării ulterioare în viaţa comunitară prin formarea unor conduite şi 

atitudini, a unor aptitudini şi capacităţi favorabile acestui proces. Într-un colectiv de elevi din şcoala 

publică, copilul cu nevoi speciale va trebui să depăşească cel puţin două bariere: propria sa 

timiditate, inhibiţie socială coroborată cu un complex de inferioritate care se manifestă prin izolare 

şi respingerea de către ceilalţi, datorate de cele mai multe ori ignoranţei şi prejudecăţilor. 

Cerinţele educative speciale derivă din dizabilităţi, deficienţe, boli sau deprivări de ordin 

socio-cultural: 

 Dificultăţi/ dizabilităţi de învăţare; 

  Întârziere/deficienţă mintală; 

 Tulburări de limbaj; 

 Deficienţe fizice/motorii; 

 Deficienţe vizuale; 

 Deficienţe auditive; 

 Tulburări emoţionale şi de comportament; 

 Delincvențele; 
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 Copiii străzii; 

 Grupuri etnice şi religioase minoritare; 

 Copiii bolnavi de boli cronice sau SIDA; 

 Copii exploataţi, maltrataţi sau abuzaţi; 

Conştient de această realitate, învăţătorul/profesorul integrator va avea în vedere  încurajarea 

relaţiilor naturale de sprijin, promovarea interacţiunilor copiilor de aceeaşi vârstă prin strategii de 

tipul „învăţarea în cooperare şi parteneriat între elevi”, dezvoltarea prieteniei prin cunoaştere 

reciprocă, consilierea părinţilor copiilor. 

      Calendarul proiectului defineşte progresia activităţilor descrise. Beneficiarii direcţi  ai 

proiectului sunt copii cu CES implicaţi în proiecte de integrare şi reabilitare şi familiile lor, iar cei 

indirecţi sunt formatorii şi consilierii experţi implicaţi în proiecte.  

SCOPUL PROIECTULUI: 

         Contribuţia la reducerea marginalizării copiilor cu CES, cu dificultăţi de învăţare, precum şi la 

schimbarea mentalităţilor şi atitudinii elevilor, cadrelor didactice faţă de aceştia; mijlocirea de către 

elevii din şcoala de masă a unei bune integrări sociale a elevilor cu CES prin implicare directă în 

formarea autonomiei personale a acestora. 

OBIECTIVE: 

 Stimularea mentală, antrenarea fizică, integrarea socială şi dezvoltarea mai amplă a 

abilităţilor copiilor cu nevoi speciale prin activităţi creative de imaginaţie, sportive, cultural-

artistice şi de abilitate practică; 

 Realizarea educaţiei pentru toleranţă, promovarea înţelegerii şi a receptivităţii faţă de 

calităţile şi defectele celorlalţi, formarea calităţilor de cooperare, filantropie; 

 Includerea, în mod direct, a copiilor cu nevoi speciale în comunitatea locală; 

 Realizarea incluziunii şi implicării prin angajarea tuturor factorilor interesaţi în programul  

educaţional de activităţi ce promovează intens, printre altele, integrarea socială; 

 Stabilirea unor raporturi afective, pozitive între membrii grupurilor de elevi proveniţi de la 

şcoala de masă cu programe şcolare diferite şi cei din învăţământul special, pentru ai ajuta 

pe cei din urmă în procesul de formare a autonomiei personale; 

 Încurajarea elevilor din învăţământul de masă şi a cadrelor didactice de a se dedica 

activităţilor de voluntariat desfăşurate cu copii cu nevoi speciale şi în afara prezentului 

program partenerial, în scopul susţinerii procesului de integrare socială şi dezvoltare 

educaţională. 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: martie-iunie 2017 

GRUP ŢINTĂ: 

  Elevii cu CES integraţi în învăţământul de masă; 

  Elevi ai Liceului Tehnologic Petricani, Neamţ;  

  Cadre didactice ale Liceului Tehnologic Petricani, Neamţ; 

  Părinţi; 

  Reprezentanţi ai comunităţii locale. 

PARTENERI : 

 Primăria Petricani, Neamţ 

 CJRAE Neamţ 



 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

Activitatea Tipuri de activităţi Perioada Responsabil 

1. Etapa de 

documentare 

Întocmirea evidenţei copiilor cu un 

comportament care să-i încadreze în 

categoria celor cu CES ; 

Analiza situaţiei copiilor cu dizabilităţi. 

Martie 2017 Echipa de proiect 

2.Şi eu sunt 

copil 

Informarea elevilor despre ce  înseamnă 

CES; 

Eliminarea fenomenului de agresivitate şi 

violenţă în cadrul colectivelor de copii prin 

desfăşurarea unor discuţii educative despre 

fenomenul de agresivitate între colegi, mai 

ales între cei cu CES; 

Activităţi cu elevii prin care se prelucrează 

drepturilor copilului prevăzute în 

Convenţia privind drepturile copilului; 

- Cum să fii prieten cu un copil cu CES? 

Aprilie 2017 

Reprezentanţii 

echipei din fiecare 

structură 

3.Educaţia 

părinţilor 

Întâlnirea cu părinţii şi prezentarea unui 

ghid al copilului cu CES; 

Aplicarea de chestionare; 

Discuţii libere; 

Mai 2017 

Reprezentanţii 

echipei din fiecare 

structură 

4. Şcoala este 

a tuturor 

Consilierea individuală şi de grup; 

Introducerea de activităţi individualizate 

care să facă posibilă implicarea elevilor în 

activităţi artistice, creşterea gradului de 

încredere în sine; 

Organizarea unor activităţi de voluntariat 

care să le dezvolte aptitudinea de 

comunicare, altruismul, dezvoltarea 

reciprocităţii afective; 

Organizarea unui concurs literar-artistic pe 

această temă. 

Mai-Iunie 

2017 

Reprezentanţii 

echipei din fiecare 

structură 

5.Analiza 

rezultatelor 

Diseminarea proiectului 
Iunie 2017 

Coordonatorii de 

proiect 

 

TEME PENTRU ACTIVITĂŢILE ELEVILOR 

 Clasa mea 

 Cum mă comport cu colegii mei  

 Solicitarea sprijinului  

 Evitarea unor probleme de comportament 

 Şcoala este a tuturor 

EVALUAREA PROIECTULUI: IUNIE 2017 
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REZULTATE AŞTEPTATE 

 Sporirea gradului de conştientizare - profesorii să inițieze și să sprijine campaniile de 

informare în legătură cu elevii cu CES, astfel încât să se încurajeze o reprezentare și o 

atitudine pozitivă față de imaginea persoanelor cu handicap; 

 Acceptarea elevilor cu cerinţe speciale şi diminuarea marginalizării lor; 

 Implicarea familiilor în educarea propriilor copii; 

 Afişe, desene, albume. 

DISEMINAREA PROIECTULUI 

 Realizarea unui panou cu fotografii şi desene care să reflecte tema proiectului; 

 Păstrarea materialelor în portofolii; 

 Publicarea în revista şcolii a raportului final. 

 

 

 

 PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

Prof. Mateşică  Eugenia- Ionela 

Liceul Tehnologic Izvoarele, jud. Olt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDONATOR PROIECT      COLABORATORI 

Prof. MATEŞICĂ  EUGENIA- IONELA                      Compartimentul de analiză şi prevenire   

                                                                                            criminalităţii 

LICEUL TEHNOLOGIC IZVOARELE           Agent sef adj.  NICU IOANA- RAMONA                            

JUD. OLT 

ARGUMENT 

Activităţile propuse în cadrul proiectului urmăresc conştientizarea în rândul elevilor 

faptul că într-o comunitate mediul educaţional nu se rezumă doar la mediul şcolar. Astfel mediul 

educaţional comunitar are posibilitatea să se cristalizeze şi să coalizeze procesul de educaţie 

continuă a cetăţenilor prin parteneriatul acesta cu Poliţia care va dovedi că valenţe educative găsim 

şi la alte instituţii. 

Având în vedere evoluţia societăţii româneşti în care ne desfăşurăm activitatea şi felul 

cum s-a înţeles noţiunea de liberatate, atât de către unii dintre elevi cât şi de unii părinţii, pentru a 

preveni apariţia unor tendinţe ale elevilor de a tulbura orele de curs, pentru a preveni apariţia unor 

fenomene de violenţă, precum şi pentru a preveni atragerea lor  către săvărşirea de fapte prin acte de 

teribilism, ne propunem o colaborare mai strânsă între şcoală şi poliţie, luând în considerare faptul 

că un element de convingere şi educaţie deloc neglijabil îl constituie şi poliţia.  
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Şcoala şi Poliţia sunt în măsură să realizeze consilierea şi informarea elevilor cu privire 

la cunoaşterea prevederilor legale, la procedeele de evitare a victimizării, în scopul constientizării 

riscurilor şi consecinţelor pe care le presupune săvărşirea de fapte antisociale, punăndu-se accent pe 

necesitatea contribuţiei la consolidarea climatului de siguranţă şi diminuarea fenomenului 

infracţional. 

Profesorii şi reprezentanţii poliţiei pot contribui, împreună la formarea în rândul elevilor 

a deprinderilor de comportare civilizată, la prevenirea apariţiei unor 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Acest proiect işi propune să conştientizeze în rândul comunităţii, nu numai al elevilor,  

rolul important pe care sistemele de educaţie şi formare oferite de Şcoală şi Poliţie îl au în 

dezvoltarea personală a oamenilor pentru o viaţa mai bună şi pentru a deveni cetăţeni activi în 

societăţi democratice, respectând diversitatea culturală şi lingvistică. 

Proiectul intenţionează să promoveze o cultură a cooperarii, a participării şi a dialogului 

prin activităţile propuse şi să formeze deprinderi de comportare civilizată şi deprinderi de evitare a 

victimizării. 

Scopul proiectului este şi prevenirea infracţiunilor şi reducerea riscului victimal în 

rândul elevilor, prevenirea şi intervenţia primară în cazul absenteismului şcolar. 

OBIECTIVE 

1. Informarea elevilor cu privire la fenomenul delicvenţei juvenile, 

2. Prevenirea şi combaterea absenteismului şi abandonului şcolar, 

3. Conştientizarea elevilora supra consecinţelor care decurg din săvârşirea unor fapte 

antisociale, 

4. Prevenirea victimizării elevilor, 

5. Promovarea acţiunilor pozitive şi activităţilor extraşcolare, 

6. Transformarea comunităţii locale într-un mediu educaţional. 

GRUP ŢINTĂ 

 elevii din clasele I-XII, cadrele didactice care predau la grupurile-clasă problematice 

 Părinţii elevilor, membrii comunităţii. 

DURATA DE DESFĂŞURARE 

 1 octombrie 2017 – 15 iunie 2018. 

PARTENERI 

 Inspectoratul de Poliţie al Judeţuilui Olt 

 Cadrele didactice 

 Comitetul Reprezentativ al Părinţilor 

 Comunitatea locală 

METODE ŞI TEHNICI DE LUCRU 

 Intâlniri în cadrul orelor de dirigenţie, 

 Intâlniri între elevi – cadre didactice – părinţi – reprezentanţi ai Poliţiei, 

 Discuţii individuale, 

 Dezbateri pe teme specifice, 

 Activităţi comune Şcoală – Postul de Poliţie 

 Vizite tematice, 

 Chestionare, 

 Interviuri. 
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RESURSE 

1. UMANE – cadrele didactice ale Liceului Tehnologic Izvoarele, elevii şi părinţii acestora. 

2. MATERIALE – consumabile, copiator, latop, videoproiector, CD-uri cu filme educaţionale. 

3. INFORMAŢIONALE – prezentarea activitaţilor proiectului în revista şcolii, material 

suport.  

REZULTATE AŞTEPTATE 

 Mecanisme funcţionale de cooperare şi comunicare între şcoală şi poliţie, 

 Conştientizarea elevilor cu privire la consecinţele care decurg din săvărşirea de fapte 

antisociale, 

 Însuşirea de către elevi a unor măsuri antivictimizare, 

 Locuitori mai bine informaţi cu privire la legislaţia în vigoare, 

 Materiale informative distribuite în comunitate cu privire la măsurile de siguranţă, a 

traficului de fiinţe umane , a violenţei în şcoli şi în familie. 

MODALITĂŢI DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A EFECTELOR PROIECTULUI 

 Chestionare, 

 Discuţii cu elevii, părinţii şi cadrele didactice pe temele propuse, 

 Portofoliul proiectului, 

 CD cu imagini de la activităţile desfăşurate, 

 Referate, eseuri, desene. 

EVALUARE ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE 

1. Evaluare internă – se va face în urmă fiecărei întălniri, fotografii şi materaile rezultate în 

timpul întălnirilor, 

2. Evaluare externă – se va viza măsurarea efectului aspura grupului ţintă (elevi, părinţi 

implicaţi în activităţi de creere a unui climat de siguranţă în comunitate, familie şi şcoală,  în 

activităţi de combatere a fenomenului de violenţă în comunitate, familie şi şcoală ). 

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

 Posibilitatea continuării acţiunilor iniţiate şi pe viitor. 

DISEMINAREA PROIECTULUI 

 Articole în revista şcolii 

 Site-ul şcolii, 

 Festivitatea de închidere a proiectului. 

 

PLANUL DE ACTIVITĂŢI 

 

Nr 

crt 

Activitatea  Data  Locul de 

desfăşurare 

Responsabil  Participanţi   

1 Lansarea 

proiectului 

Oct.2017 Liceul 

Tehnologic 

Izvoarele 

Prof. Mateșică 

Eugenia Ionela, 

Ag.şef adj. Nicu 

Ionela Ramona 

Elevii claselor I-XII, 

cadre didatice,  

agent de proximitate 

2 „ Spune NU 

discriminării ! ” 

Oct.2017 Liceul 

Tehnologic 

Izvoarele 

Învăţători, Diriginţi 

Ag.şef adj. Nicu 

Ionela Ramona 

Elevii claselor I-XII, 

cadre didatice, agent 

de proximitate 
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3 Strada şi 

capcanele ei 

Nov2017 Liceul 

Tehnologic 

Izvoarele 

Învăţători 

Diriginţi 

Ag.şef adj. Nicu 

Ionela Ramona 

Elevii claselor I-XII,  

cadre didatice 

4. Cum ? Unde ?      

Cu cine ne 

petrecem timpul 

liber ? 

Cine şi de ce 

absentează? 

   Dec. 

2017 

Liceul 

Tehnologic 

Izvoarele 

Învăţători 

Diriginţi 

Ag.şef adj. Nicu 

Ionela Ramona 

Elevii claselor I-XII, 

cadre didatice, agent 

de proximitate  

5 Delicvenţa 

juvenilă –cauze şi 

consecinţe -

dezbatere 

Februarie 

2018 

Liceul 

Tehnologic 

Izvoarele 

Diriginţi 

Ag.şef adj. Nicu 

Ionela Ramona 

Elevii claselor V-XII, 

cadre didatice,  

agent de proximitate 

6 Violenţa în 

comunitate, 

familie şi şcoală 

Martie 

2018 

Liceul 

Tehnologic 

Izvoarele 

Diriginţii claselor V-

VI, Ag.şef adj. Nicu 

Ionela Ramona 

Elevii claselor V-VI 

7 Traficul de fiinţe 

umane 

Aprilie 

2018 

Liceul 

Tehnologic 

Izvoarele 

Diriginţii claselor VII-

XII, Ag.şef adj. Nicu 

Ionela Ramona 

Elevii claselor VII-

XIII 

8 Siguranţa publică 

– siguranţa ta 

Mai 

2018 

Liceul 

Tehnologic 

Izvoarele 

Învăţători, agent 

poliţie  

Elevii claselor I-IV 

9 Împreună pentru 

comunitate 

Realizarea 

portofoliului final 

Festivitatea de 

închidere a 

proiectului 

Iunie 

2018 

Liceul 

Tehnologic 

Izvoarele 

Învăţători 

Diriginţii claselor V-

XII, Ag.şef adj. Nicu 

Ionela Ramona 

Elevi claselor  

I-XII, cadre didatice,  

agent de proximitate 
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CUPRINS 
SECŢIUNEA I  

Referate/ lucrări ştiinţifice 

3 

 

A. PREVENIREA ȘI REDUCEREA  ACŢIUNILOR 

DISCRIMINATORII, ABSENTEISM. 

4 

 PREVENIREA ŞI CORECTAREA PĂRĂSIRII TIMPURII A ŞCOLII,  Prof. 

Pîrvuică Daniela, Școala Gimnazială Carpen, Jud. Dolj 

4 

 FACTORI DETERMINAȚI ÎN APARIȚIA VIOLENȚEI ȘI IMPLICIT A 

COMPORTAMENTULUI DELINCVENT, Profesor pentru învățământul 

primar:  Ion Ștefania Loredana, Profesor pentru învățământul primar: Ghiocel 

Nicoleta,  Școala Gimnazială „Sfinții Constantin și Elena”, București, Sector 6. 

6 

 VIOLENȚA ÎN DEZVOLTAREA EMOȚIONALĂ A ELEVILOR, Prof. înv. 

primar Roman Laura Lilioara - Șc.Gimnazială ”Ciprian Porumbescu”, 

Comănești, Prof. Ungurașu Ina Vasilica - Școala Gimnazială Plopu, Dărmănești. 

9 

 VIOLENȚA ÎN ȘCOLI, prof. înv primar Docan Elena Caselia, prof. înv primar 

Petrea Lacrămioara, Școala  Gimnazială  „Ciprian Porumbescu”, localitatea 

Comănești, jud Bacău 

11 

 REDUCEREA ACȚIUNILOR DISCRIMINATORII  ÎN ȘCOLI, Profesor 

David Fănica, Școala Gimnazială ,,Emil Atanasiu” Garoafa,Vrancea. 

13 

 BULLYING VS CEARTĂ, Prof. înv. primar Chiru Alina, Şcoala Gimnazială 
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