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,,Nașterea Domnului este sărbătoarea credinței, adică a iubirii de semeni și a generozității, 
valori fundamentale care conectează umanitatea la sursa vieții!  

Cu cât vom fi mai buni și mai toleranți unii cu alții, cu atât vom fi mai solidari și mai 
puternici în schimbarea pe care ne-o dorim – comunitatea înseamnă să avem grijă unul de celălalt, 
iar Piteștiul poate fi un asemenea loc! Acasă la Pitești e mai bine ca oriunde! 

 

Dragi concetățeni, vă doresc un Crăciun Fericit, cu sănătate și bucurii în familie! 

 

La mulți ani! An Nou Fericit!” 

Primar Gentea Cristian 
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Din an în an sosesc  mereu … 

 

prof. ENE DORIN 

 

 E vremea colindelor  şi nicio altă sărbătoare nu poate fi mai frumoasă în anotimpul alb 

Din decât Naşterea  Domnului, o făgăduinţă a lui Dumnezeu şi o împlinire a Legii .  Cetele îngereşti 

cântă şi preamăresc evenimentul biblic ,, Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, 

între oameni bunăvoire’’( Luca II, 14). Păstorii se minunează  , cerul se luminează iar noaptea 

Naşterii Mântuitorului este una  

plină de lumină şi de taină. Nici 

lumea ştiinţei nu stă pasivă la acest 

eveniment.  Marii cititori în stele ai 

Persiei, Egiptului şi Babilonului sunt 

uimiţi de apariţia stelei prea 

strălucitoare pe care o urmăresc până 

la Ierusalim. Ajunşi la Betleem, 

oferă Pruncului, darurile pe care le-

au adus ꞉aur, tămâie şi smirnă. 

Crăciunul are  o importanţă deosebită , fiind sărbătoarea familiei, a părinţilor, a bunicilor, 

a rudelor şi în special a copiilor. De ce? Naşterea Domnului este mai uşor de înţeles decât Învierea. 

O dovedeşte folclorul românesc care este atât de bogat în zilele acestea , fiindcă angajează inima 

sinceră a copiilor şi înţelepciunea celor bătrâni. Scrisorile celor mici către Moş Crăciun sunt ticluite 

cu multă măiestrie şi timbrate cu dorinţe sincere. 

La gura sobei , focul arde mocnit, iar timpul  toarce din caierul vremii, amintiri din vremea 

bunicilor.  La fereastră se aud glasuri de colindători, porniţi cu,, Leru-i, Ler…,, să aducă  Vestea 

minunată în casele gazdelor, precum odinioară îngerii i-au vestit pe păstori.  
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Școala Gimnazială „Marin Preda” Pitești 

– O ȘCOALĂ DE NOTA 10 ! 

 

Director, 

prof. limba germană  Vasilescu Maria - Ramona 

 

Înființată în anul 1964, cu o clădire nouă și modernă și cu un număr mare de 

elevi, Școala Generală Numărul 10 din Pitești își începea o carieră care a aniversat 

în anul 2014: „50 de ani de performanță în învățământ”. Numele  actual al școlii, 

„Marin Preda“, a fost stabilit în anul 1999, după unele consultări, la sugestia 

directorului de atunci, Andrei Marin, profesor de limba română.  

În condițiile educației permanente și a unei societăți în continuă schimbare, 

ne dorim ca fiecare elev să fie pregătit să gândească critic, liber și creativ, să poată 

susține comunicarea interumană, să manifeste capacități de analiză și apreciere ale 

propriului comportament și al semenilor săi, să dezvolte o atitudine pozitivă de 

cooperare, toleranță și empatie. 

Cultivarea respectului față de valorile umane, libertate, democrații, instituții 

sociale, îl vor ajuta pe tânăr să se integreze în societate ca personalitate distinctă, 

capabilă de opinii personale, dialog, comportament dezirabil, acțiune, bun 

antreprenor, care să conștientizeze importanța învățării pe tot parcursul vieții în 

cadrul comunității europene. 

Școala trebuie să se constituie într-un climat pozitiv, favorabil dezvoltării 

complexe a elevului, care să conducă la creșterea motivației intrinsece a învățării 

permanente, conștiente, asigurând transmiterea valorilor culturale și sociale către 

tânăra generație. 
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Scopul școlii este plasarea elevului în centrul actului educațional, centrarea pe 

dezvoltarea competențelor necesare formării unei personalități armonioase, 

responsabilă cu propria formare, prin autoeducație, accentuând în același timp 

importanța lucrului/spiritului de echipă, adecvarea activităților la particularitățile și 

nevoile școlarului. 

Numeroasele proiecte, activități nonformale și concursuri desfășurate de-a 

lungul anilor de către Școala Gimnazială ”Marin Preda” -Târgurile A.B.C., proiectul 

AIESEC, clubul de lectură, “Școala de bani pe roți”, Proiectul de educație 

nonformală ”Școala Competențelor” Erasmus+ 2016-1- RO01-KA101-023724, 

programele “ Let’s Do It, Romania!” și ”LeaF”, activitățile de voluntariat etc.- au 

implicat atât preșcolarii și elevii unității școlare, cât și părinții și comunitatea locală. 

S-a pus accentul pe metodele interactive de predare, activități practice, dezvoltarea 

spiritului antreprenorial și de echipă, deschiderea de noi orizonturi. 

Educația este cel mai important factor al schimbărilor sociale. În acest scop, 

ne dorim ca elevii și preșcolarii noștri să beneficieze și în viitor de activități 

instructiv educative de calitate, într-un climat sigur și modern, care să satisfacă 

necesitățile specifice de învățare, să beneficieze de șansa de a fie educați ca bun 

cetăţeni europeni, creativi dar și cu spirit cristic și autocritic,  capabili să se integreze 

în orice ţară europeană. 
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Iarnă, sărbători și magie 

elev: Cojan Antonio Ionuț 

clasa: a VI-a C 

prof. îndrumător: Mihai Gabriela-Isabela 

A sosit iarna cea grea,  

Cu zăpadă după ea. 

Toți copiii ies afar’, 

Merg la săniuș pe deal. 

 

Uzi de parc-au fost plouați, 

Copilașii merg acas’ 

Fericiți că s-au jucat 

Dar triști ca s-a-ntunecat. 

 

Înăuntru mama coace 

Prăjituri și tot ce-mi place. 

Mă privește obosită  

Dar cu inima-mplinită. 

 

Tata vine de la muncă, 

Aduce un brad în cârcă 

Și cu mâinile crăpate,  

El spune că nu mai poate! 

 

Sub bradul cel maiestuos 

Moșul așază frumos 

Daruri, dulciuri, jucării, 

Pentru-acei cuminți copii. 
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Taina iernii, secretul din căsuță 
 

elev: Cotoman Ștefan 

Clasa: a VI-a C 

prof. îndrumător: Mihai Gabriela-Isabela 

 

Iarna a ajuns din nou în satele și casele din țara noastră. Aceasta aduce cu ea sărbători, 

fericire, frig și zăpadă, timp petrecut în armonie alături de cei dragi. 

 În prima parte a acestui anotimp, pe 

data de 6 Decembrie, este Sfântul 

Nicolae. Cu această ocazie, copiii își 

pregătesc sârguincios ghetuțele, 

lustruindu-le. Apoi, Moș Nicolae vine 

peste noapte, punând în ghetuțe dulciuri, 

jucării sau o nuielușă pentru cei mai 

năzdrăvani. Bradul de Crăciun se împodobește cu ornamente strălucitoare desprinse parcă dintr-

un tărâm de basm. În timpul serii dinspre 24 Decembrie către 25 Decembrie, alt moș, de data asta 

Moș Crăciun, își face apariția și pune cadouri copiilor sub brad.  

 În ziua de Ajun, văd copii cum ies afară, care se joacă în zăpada ce scârțâie metalic sub 

pașii lor mărunți și vioi. Aceștia sunt îmbrăcați gros, deoarece afară frigul e năprasnic și le înroșește 

obrăjorii bucălați numaidecât. Aceștia fac îngeri în 

zăpadă, se „luptă” cu bulgări de zăpadă, construiesc 

oameni de zăpadă și se dau cu sania. Afară ninge cu 

steluțe argintii de zăpadă. Ce mai distracție! Mă alătur 

și eu copiilor. Dintr-o dată vedem 2 case acoperite cu 

zăpadă. Când am intrat acolo, era o casă simplă, dar 

prietenul meu, Olaf, vede dintr-un colț că strălucește 

ceva. Nu știam ce, așa că am tras de covor și am găsit un tunel. Nu era foarte lung, dar am decis 

să mergem. Când am trecut de tunel, am zărit o siluetă măruntă: era un spiriduș. Nu ne-a venit să 

credem, eram șocați, dar spiridușul și mai speriat. Ne-a dat o poțiune și, când am băut-o, am devenit 

de mărimea acestuia. Eram uimiți. El ne-a introdus în atelierul lui Moș Crăciun. Nu ne venea să 
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credem ochilor! Ne-a arătat cum se fac 

jucăriile, cum le împachetează frumos, și 

ne-a invitat chiar la Petrecerea Spiridușilor! 

Dar noi voiam să îl întâlnim și pe Moș 

Crăciun, așa că ne-a dus la acesta. Moșul 

era surprins să ne vadă, dar a fost și bucuros 

în același timp. 

 Odată ajuns acasă, eram foarte 

fericit: știam că sunt unul dintre copiii norocoși care a văzut cu ochii săi atelierul magic. Era timpul 

cinei, iar în casă mirosea a cozonaci, a mâncare tradițională și a multă sărbătoare! Iar eu păstram 

în suflet un secret nemaipomenit 

 

Iarna în pădure  

elev: Dolofan Maria-Alina  

clasa a V-a A 

Prof. îndrumător: Nițu Felicia 

         Iarna geroasă iarăși a sosit și pune stăpânire pe pădurea parcă îmbătrânită. 

        Fulgi mari, ca niște steluțe căzătoare cad încet din cer și își fac loc printre crengile copacilor, 

apoi acoperă întreaga pădure într-o mantie albă și strălucitoare. Mici raze de soare transformă fulgii 

de nea în mici licurici care zboară haotic, parcă prevestesc gerul  care o să vină. 

       Liniștea pădurii parcă te transpune într-un basm cu mici zâne. Nici urmă de viețuitoare, cred 

că stau zgribulite, nu doresc să perturbe liniștea care a învăluit pădurea. 

       Copacii parcă sunt supărați, iar puținele frunze care se mai zăresc sunt poleite cu mici perle 

de gheață. 

       Toată natura hibernează, totu-i feeric și minunat, parcă te lasă să meditezi. 

       Iarna pune stăpânire peste tot, doar vântul șuieră sfios printre copaci, creează acorduri 

minunate, ca într-un cântec, cântec care se va sfârși când natura se va trezi din somnul lung. 

       Iarna-i minunată, te lasă să meditezi, apoi te lasă să te bucuri de multe daruri pe care ți le oferă, 

de neaua moale, de țurțurii groși, de micile steluțe fine. 

       Niciun anotimp nu-i mai minunat decât iarna! 
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Reîntoarcerea iernii 

 

elev: Flencheș Carmen Andreea 

clasa: a VI-a C 

prof. îndrumător: Mihai Gabriela-Isabela 

 

 Iarna s-a reașezat autoritară pe tronul anotimpurilor, lăsându-și mantia sa din mătase albă 

și strălucitoare să cadă peste orașe și sate. 

 Ca în fiecare an, se apucă serios de treabă. Împarte fel de fel de sarcini supușilor ei pentru 

a-și face prezența cât mai bine prezența.  

Vântului i-a ordonat să înlăture, firav, frunzele copacilor și să ajute norii la decorarea 

împrejurimilor. Pe când, spiridușilor, deaorece sunt mereu plini de energie, să decoreze pomii cu 

cristale argintii și să se asigure că copiii se distrează construind oameni de zăpadă. Pe lângă toate 

acestea, Măreața iarnă, ca să se convingă că brazii sunt în stare bună , a angajat cel mai bun 

grădinar.  Așa, noi oamenii, ne putem bucura în fiecare an de brazii pe care îi împodobim. Iar, de 

dragul zâmbetelor care luminează chipurile copiilor, tot ea l-a angajat și pe Moș Crăciun. 

Acum, vedeți voi? Pentru mulți, anotimpul iarna reprezintă doar un fenomen simplu, care 

nu are prea multă valoare, când, de fapt, acest anotimp magic are o poveste foarte interesantă în 

spate. De la apariția iernii pe tronul anotimpurilor, până la modul în care pregătește și se ocupă de 

tot doar ca noi să ne simțim bine, nimic nu este lăsat la voia întâmplării. 

Și ține minte! Toate anotimpurile sunt mirifice și au frumusețea lor. Trebuie doar să te lași 

cuprins de magie... 
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Magia școlii 
 

elev:  Radu Antonia-Elena 
clasa a V-a A 

                                                             Prof. îndrumător: Peleașe Simona Iuliana 
                                                                         

 

Pentru copii, școala înseamna încântare, joc, educație, socializare și mai ales prietenie. 

Orice copil merita sa aibă prieteni buni,de încredere. 

Fiecare carte primită le dă o stare de bucurie și le stârnește curiozitatea încă din clipa în 

care o zăresc pe 

bancă.  

Intrigați, acestia o cerceteaza cu atentie, sperând că le vor  șopti povești fantastice. 

Curiozitatea îi va conduce până când vor sări cu drag în caruselul  învățăturii, anual. 

 După uimitoarea călătorie, micuții culeg roadele propriilor eforturi și revin de fiecare dată 

bucuroși pe culoarele școlii să scrie un nou capitol în viața lor. 

 Minunată este școala noastră draga , împreună cu toate cărțile și amintirile ei de neuitat. 
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Eine Weihnachtsgeschichte 

 
Elev: Nedea Elena Valentina 

Clasa a 7-a B 
Prof. îndrumător: Vasilescu Maria Ramona 

 

 Es war einmal ein Mädchen, Emma, die auf Weihnachten wartete. Sie konnte sich Weihnachten 
ohne flauschige Schneeflocken nicht vorstellen. 

 ”Ich muss mit dem Weihnachtsmann reden. Er kann mir bestimmt helfen.” 

 ”Keine Sorge, wir haben nächstes Jahr bestimmt Schnee”, sagte ihr die Mutter. 

 ”Aber, ich will, dass es jetzt schneit.” 

 ”Schreib dem Weihnachtsmann!“ 

 Ein paar Tage später, erreichte der Brief den Nordpol. Sofort machte sich der Weihnachtsmann 
auf den Weg in die Stadt. Er erreichte Emma und klopfte an die Tür. Emmas Mutter öffnete. Als 
die Mutter den Weihnachtsmann sah, blieb sie sprachlos. 

 ”Hallo, Frau Emmas Mutter, ich würde gerne Emma sehen.“ 

 Nachdem sich ihre Mutter beruhigte, ruf sie Emma. 

 Emma ging zum Weihnachtsmann und armt ihn um.  

   ‘‘Ich bin damit einverstanden, den Schnee zu bringen, aber hilf mir bitte, meine Katze zu 
finden.” 

  ‘‘Ich stimme zu”, antwortete Emma. 

  Emma bekam eine Idee aber: 

  ‘‘Ich möchte sie mit Lebkuchen anziehen.” 

 Eine Stunde später fand sie die Katze. Als der Weihnachtsmann sie sah, nahm er sie auf die 
Arme und gab er sie Emma. 

 ‘‘Das ist ein Weihnachtsgeschenk für dich und natürlich den Schnee. Hoo, Hoo, Hoo!” 
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 Emma und ihr neues Kätzchen hatten die schönsten Weihnachten.   

 

Christmas scent 

 

Mincu Rebeca 

Grade:7th 

Teacher: Peleașe Simona-Iuliana 

 

It’s Christmas Eve. Finally, I found time to decorate my house for tomorrow. I am pulling 

out the old box I’ve kept for many years. Tinsel garlands, glass globes with different winter 

models and the golden star, which I’ve had since I was a child. The multi-coloured light bulbs 

broke down last year and now I realized that I forgot to buy 

another one. But the Christmas-Tree will be lovely anyway. 

While I am searching for more decorations, I discover a 

very old photo. On its back it is written ”Christmas dinner, 

1996”. I turn it on the other side, and I quickly remember that 

day. Palmy days of youth, springtime of life...  

I haven’t had a Christmas with my family since I was 

eighteen. I thought that I was too big to spend my Christmas 

holiday with them, and now I kind of regret it. When I look at 

this picture, which was taken right in this room, I feel the smell of cinnamon and of the fir tree. 

Suddenly, I take the phone and call my mother. She was very happy to hear me. I talked 

to her about the photo and asked her if they would like to come to my house for celebrating 

Christmas together tomorrow. After she spoke with my father, she said that they accept to come, 

with my cousins and their parents. 

It’s Christmas! I am so excited that we are all together at dinner. We have made presents to each 

other after we ate, then we spent time telling stories about our lives. In the room I can feel again 

the cinnamon scent... 
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MY FAIRY TALE WINTER 
TREET 

 
Petrov Daria 

Grade:7th    

Teacher: Peleașe Simona-Iuliana 

 
The winter has showed up at our doorsteps,with it’s white little dancing stars falling on the 

ground and the cold and fresh air ruling over all of us.Now we are going to wavw much more 

to the moon than the weak sun. 

The atmosphere is like nothing else on this time of the year.Colourful lights form a festive 

passage for you to cross while the welcoming warmyh and light of the windows fills you up 

with joy.From the same windows,a lovely scent of home-made sweets and a symphony of 

people’s little laughs make this simple street feel like a home for the ones who adventure on it. 

It felt like you walked for some time in this snowy dream but you don’t think you are going 

to find a destination too soon.This tought isn’t disturbing ,quite contrary,you wouldn’t mind 

walking more but the tall buildings never seem to end,even so,you haven’t seen ywo that look 

the same.Some may have had similar features but they were never identical. 

The tiny snowflakes are still coming from the dark,mysterious sky.Everytime you look up 

it’s like the reality surrounding you stops. 

More time goes by and your feet are starting to get tired,still,somehow you are in a very 

calm and pleasant state. 

Suddenly a red spot starts flickering not too far away.It’s reveald that it is a sign that 

says:”Follow us to the shelter you’re looking for”. 

After you read the sign an arrow shows up exposing a narrow alleyway near you.Taking 

the corner just made you find another sign and then another sign.It keeps going like that until 

you are face to face with a very large sign that specifies:”Peak beside me and you’ll find the 

destination you were having in your mind”.And there you were,outside the hause you can 

recognize from a mile away,even your Teddy bear can be observed at the window of your room. 
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The next morning everything seems so normal.As you walk over to the lively road of last 

night in your face appears just disappointment;instead of the winter fairy tale you are welcomed 

by a normal neighboarhood.It’s fascinating how a dream can make you live a so realistic 

fantasy…or so you think before a red light catches the corner of your eye. 

 

 

 

THE FUTURE STARTS WITH US 

 

Dolofan Maria Alina 

Grade:5th    

Teacher: Peleașe Simona-Iuliana         

 

In the future, the world will be much more beautiful with happy children and good parents 

to take care of them. 

Houses, schools and all the buildings will have lots of windows to see if there is anybody 

in need. Grandparents will be with their grandchildren to read them bedtime stories, even if they 

have to use highspeed cars to travel long distances to be together. 

   Garbage will not stop you from walking on the streets, but there will be flowers and tress, 

people and their animals will breathe fresh air, enjoy the blue sky. 

There will be flying cars that use fuels without pollution and machineries that collect 

garbage on their own and clean the streets and air. 

   People will create special books that will be a great joy for children, they will have pleanty 

of time to work together in different projects to save our planet and galaxy. 

   The world of the future will be much more developed without war, sickness but with peace, 

kindness and happiness, I think that the future starts with us. 
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THE FUTURE STARTS WITH US 

 
Șerban George 

Grade:7th    

Teacher: Peleașe Simona-Iuliana 

 
 

There are various innovations and technologies that may shape our future and that 

will obviously see large improvements from now on, such as infrastructure, machines and 

many more. But creating and improving in those aspects starts with us, the future adults. 

Nowadays, our teachers and our ancestors teach us all we need to know about a 

range of subjects, and our job is to pick one subject that we are fond of, make it your job 

and turn our vision into reality. You never know who will be the next “Albert Einstein”, 

the next “Isaac Newton” and so on. Those  people  had  only  one thing in their mind: to 

be at the top and to inspire generations to come. And with hard work and perseverance, 

they pulled it off. Everybody is unique and special in their own way. Don’t let anybody 

hurt your feelings and keep going. All of us have bad days, it’s about how you bounce 

back from them. 

Each individual has a different passion and lives his own life, but we have to take 

into consideration that all of us live on this planet and we have to take care of it. In the 

future, we need to think about ways to reduce pollution: conserving water, planting trees, 

recycling, reusing and saving our resources. We can start this by volunteering and helping 

our smaller community. 

In conclusion, we are the future of this world and we have to make the most of it. 

We will try our best to improve the Earth in as many ways as possible. 
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Christmas magic 

 

elev: Nae Alexandra Ioana 

prof indrumator: Mihai Gabriela-Isabela 

clasa: a VIII-a 

Lucrare premiată cu locul al III-lea 

  la concursul de creație literară Povești de 

iarnă 

 

It was a beautiful winter day. About two weeks before Christmas, I decorated my Christmas 

tree, made all kinds of mouth-watering cakes and decorated the house. It was snowing outside at 

dawn, and I was looking thoughtfully outside the window. All sorts of positive and negative 

thoughts went through my head, especially since 2020 was a totally closed year because of the 

pandemic. I couldn't enjoy anything, I was sad, I always had to sit in front of the computer and 

talk to my teachers and classmates online, and this depressed me greatly. 

However, the winter landscape was beautiful, especially at night, when the lanterns lit up 

the dark streets and the bright snow. Huge icicles formed around the eaves of the houses. When 

the frost appeared, it slowly took over the whole of nature. The firs bent wearily, hanging on their 

branches the bright white carpet, and the sky was illuminated by many stars. I was only thinking : 

"can a miracle happen on Christmas Eve? Can it all go back to normal? ". And this thought did not 

give me peace for a few days. The miracle consists in the return of people's joy, the blushing of 

children’s cheeks playing in the snow, the happiness and generosity shared when unwrapping gifts 

on the Christmas morning with the whole family gathered around the table. I just wanted 

everything to return to normal! 

I remember how I would help my grandmother to make cakes, croissants and pretzels for 

the carol singers . The smell of goodies combined with the smell of resin from the fir tree and the 

smell of wood burned in the stove. On Christmas Eve, in normal times, the voices of children could 
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be heard wandering from door to door. Joy and enthusiasm could be felt among the snowflakes 

and the strong frost. The valleys resounded with the sound of sleighs sliding through the snow. 

But this year, the gorgeous winter landscape, was overshadowed by the unforgiving virus, 

which, unfortunately, has conquered the whole world, hiding smiles behind surgical masks. 

“ If only the world understood how to fight and help eliminate this threat…that would be 

real Christmas magic”, I thought to myself. Just then, my grandma rushed into the room saying 

the vaccine was now available for all vulnerable people. I smiled and said: “Now, my faith in 

Christmas magic has been restored.” 
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THE GIFT OF KINDNESS 

 

elev: Popescu Daliana Teodora 

clasa: a VIII-a 

prof. indrumator: Mihai Gabriela-Isabela 

Lucrare premiată cu locul al II-lea la 

concursul de creație literară Povești de iarnă 

 

 Have you ever thought about the people who have no one to share their Christmas with? 

The story I am about to tell happened on a lovely Christmas Eve. It was snowing just like in 

fairytales, lots of families were celebrating this beautiful winter day in the city center where there 

were cheerful songs, played by a street band. Many kids were dancing in the snow fall and it all 

felt like a dream. You could smell the gingerbread and the amazing cinnamon scent filled the icy 

air. 

I was walking with my sister, Sara, when we suddenly saw a young girl who was sitting 

alone on the curb. She seemed sad and we decided to sit next to her. She looked up at us and then 

looked away. ”Hi!” started I the conversation. She didn’t respond. ”What’s your name?”  Sara 

asked. ”Sally” she replied a few moments later. ”Where are your parents?” I asked. ” I don’t have 

any parents..” said Sally with tears filling her beautiful brown eyes. Me and my sister looked at 

each other then told her ”. We’re sorry to hear that…If you like, you can spend this Christmas with 

us! No one should spend Christmas alone!” “I would love to” she said joyfully. 

We took Sally to our house were our parents were baking their scrumptious traditional 

cookies. They looked at us in awe and asked” Who’s your new friend?” We told them the entire 

story and they happily agreed to accommodate our new friend for a few days. We played many 

games and we asked her more about her parents. She confessed that her parents had passed away 

in a car accident some years ago and now she doesn’t have a house or a place to stay because she 

doesn’t have any relatives alive. Our parents looked shook and they left the house some minutes 
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after. We continued playing and the night fell upon us really quickly. We gave Sally some new 

clean clothes that my parents bought that day for her and we all went to bed. 

In the morning we woke up really impatient to see what Santa has brought us this year. 

Sally almost burst into tears when she saw her name under the Christmas tree. She eagerly opened 

all her presents: some new clothes, a fluffy teddy bear, lots of candies and some money.” Are all 

these for me? Just for me?” She couldn’t believe her eyes.  “Of course, honey!” said our mom with 

a big smile on her face. ”Oh, my God…! I’m speechless…Thank you so much!”  

“We actually have another surprise for you, Sally!” both of my parents replied.  

”Really? What is it?” “We have decided to adopt you!” 

She remained speechless with tears rolling down her cheeks. We were all extremely happy. Sally 

thought she was dreaming, she couldn’t believe this but it was all true. She was going to be our 

sister. 

Now we’re the happiest family and we love our new life…so does Sally! Christmas will 

always remain a time of magic in our family. 
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Der Junge mit dem großen schwarzen Hund 

 

   Schülerinnen: Nicolaescu Catalina  

   Nechita Sara  

   Nechita Adela 

   Klasse: 7 A 

Prof. îndrumător: Budan Laura 

Ulf sah, dass der große Schwarze auf ihn zukam. Zuerst hatte er Angst und wollte 

weglaufen. Dann blieb er doch stehen. Der Schwarze stoppte direkt vor ihm. Ulf sagte: „Na, 

Alter?” Hunde können nicht reden. Aber er wedelte mit dem Schwanz. Vielleicht hieß das in der 

Hundesprache: „Na, Alter!” Aber vielleicht hieß es auch gar nichts. Vielleicht zeigte es nur die 

Freude des einsamen Hundes. „Na, komm schon, komm!” sagte Ulf und er streichelte den Hund. 

Das gefiel dem Schwarzen. Er leckte Ulfs Knie. Ulf störte es nicht. Er fragte den Hund: „Wie heißt 

du den?” Die Frage war natürlich sinnlos. Ein Hund ist aber nicht dumm. Er merkt, dass mit ihm 

gesprochen wird. Sofort wollte der Schwarze seine Dankbarkeit noch mehr zeigen. Er leckte noch 

stärker, jetzt aber Ulfs anderes Knie. 

    „Ist ja gut”, sagte Ulf und blinzelte dem Hund zu. Der Hund blinzelte zurück. Ulf legte 

ihm beide Arme um den Hals. Der Schwarze schmiegte sich an Ulf. Er war froh, weil er nicht mehr 

allein war. „Bist du auch neu hier?” fragte Ulf. Er erzählte, dass er erst vor drei Tagen mit seinen 

Eltern in das Neubaugebiet gezogen war. Lange hatten sie sich auf die neue Wohnung gefreut: 

„Junge, eine neue Wohnung! Immer warmes Wasser aus der Wand und Fernheizung! Und du, du 

kriegst ein eigenes Zimmer.” Aber so richtig konnte Ulf sich gar nicht freuen. Vielleicht waren die 

hohen hellen Häuser mit den langen Balkonreihen schuld. 

        Eins sah aus wie das andere. Man konnte Straße und Hausnummer verwechseln. Seinen 

Wohnblock kannte Ulf sofort. Es war der letzte vor der Baustelle. Dort wurde schon der nächste 

Block gebaut. Ulf konnte nicht sagen, dass es langweilig war. Über den Schwarzen freute er sich 
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sehr. Und plötzlich wusste er, was ihm fehlte. Seine Freunde André und Frank und Ralf fehlten 

ihm. Immer hatten sie zusammengehalten. Nachmittags waren sie im Wald gewesen oder mit den 

Rädern zum See gefahren. Ulf dachte auch an die kleine Stadt. Seine Freunde und er waren durch 

die schmalen Straßen gefahren. 

        Bei Eisenschmidt hatten sie die Räder geparkt und in das Schaufenster geguckt, ob neues 

Angelzeug oder Fahrradspiegel mit langem Stiel ausgestellt waren. Nebenan war eine Werkstatt, 

dort hatte der Vater gearbeitet. Eine Straße weiter war die Schule aus roten Backsteinen und mit 

Säulen vor dem Eingang. Ulf sehnte sich nicht nur nach seinen Freunden. Er sehnte sich auch nach 

der kleinen Stadt, die über zweihundert Kilometer weit weg war. „Ach, Schwarzer”, sagte Ulf und 

umarmte den Hund noch fester. So wurden die beiden Freunde. 

         „Ich heiße Ulf”, sagte Ulf. Der Schwarze wedelte mit dem Schwanz. „Und dir gebe ich einen 

Namen, der zu dir passt.” 

          Das war gar nicht so einfach. 

          Unmöglich konnte Ulf das große starke Tier „Mohrli” nennen. Vielleicht „Räuber?” Nein, 

es musste ein besonderer Name sein, den nicht jeder Hund hatte. 

         „Gefällt dir Simba?” 

          Der Schwarze schüttelte sich. „Du hast recht”, sagte Ulf. „Das ist ein Löwenname.” 

         Er ging los. Der Schwarze stupste ihn mit der Nase an. Ulf begann zu laufen. Der Schwarze 

rannte voraus, drehte sich um, raste zurück und sprang an Ulf hoch. Beinahe warf er ihn um. „Mein 

lieber Mann”, sagte Ulf, „bist du stark!” Im selben Moment fiel ihm ein Name ein, ein fremder 

und geheimnisvoller Name. „Nepomuk”, sagte Ulf, „du wirst Nepomuk heißen!” Der Schwarze 

bellte. Sein neuer Name gefiel ihm also. Jedes Mal,  wenn Ulf „Nepomuk!” rief, drehte sich der 

Hund um. Er guckte, raste zurück und ließ sich den Rücken klopfen. Ulf und Nepomuk liefen zur 

Baustelle, an der Baustelle vorbei, über die öde Fläche, bis zu den Bäumen. Sie spielten zusammen 

und Ulf vergaß die Zeit. Auf einmal merkte Ulf, dass es Abend wurde. Die Eltern liebten es nicht, 

wenn er so spät nach Hause kam. 

         Ulf begann zu laufen und Nepomuk blieb dicht hinter ihm. Schneller, schneller! Sie rannten 

auf den Wohnblock zu und noch vor Ulf stürmte Nepomuk durch die Haustüre. „Stopp, 

Nepomuk!” rief Ulf. Nepomuk drehte sich um und guckte. „Du”, sagte Ulf, „ich glaube, das geht 

nicht.” Nepomuk legte den Kopf schief. „Es geht wirklich nicht!” Da streckte sich Nepomuk lang 

aus. Wenn Ulf zur Treppe wollte, musste er über ihn hinwegsteigen. „Glaub mir! Die Eltern fallen 
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um, wenn ich dich mitbringe.” Warum lief der Hund nicht fort? Hatte er kein Zuhause? „Warum 

bist du kein kleiner Hund?” Ulf schloss die Augen und wünschte, dass Nepomuk ein ganz kleiner 

Hund wurde. Doch er wusste, dass es sinnlos war. 

          Solchen Zauber gab es nur im Märchen. Leider. „Ich muss Nepomuk fortjagen”, dachte Ulf. 

Aber dabei wurde er ganz traurig. Einen Freund darf man nicht im Stich lassen. Die Eltern mussten 

ihn aufnehmen. Eigentlich hatte Ulf ganz vernünftige Eltern. Aber manchmal konnten sie auch 

komisch sein. Er musste Nepomuk sagen, wie er sich verhalten sollte. „Hör zu”, sagte er zu 

Nepomuk, „benimm dich ordentlich und spring nicht an Mutter hoch! Sie erschrickt sich leicht!” 

         Nepomuk und Ulf stiegen die Treppe hinauf. „Und sei nicht neugierig! Mutter kann das nicht 

ertragen.” Im vierten Stock machte Ulf eine kleine Pause. „Und zu Vater musst du nett sein. Dann 

klappt es auch mit Mutter. Verstehst du?” Und Ulf dachte: „Sie werden einen Hund ohne Zuhause 

doch nicht hinauswerfen“. Dann klingelte er. Schritte. Ulf hörte die Mutter schon hinter der Tür. 

Dann öffnete sie die Tür. Mutter sah den Schwarzen und wurde stumm. Ja, sie schnappte nach Luft 

wie ein Fisch. „Das ist Nepomuk. Er ist mir nachgelaufen”, erklärte Ulf. Er fühlte sich nicht wohl 

dabei. 
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Rolul comunicării în mediul școlar 

 

Prof. Vasilescu  Maria - Ramona 

Școala Gimnazială ”Marin Preda”, Pitești 

 

Comunicarea reprezintă, în sens larg, un transfer de informație între un emițător si un 

receptor, în urma căruia, informația transmisa si captată este  înțeleasă si interpretată în același 

mod de către cele doua părți. Prin urmare, comunicarea se refera la transmisie și schimb de 

informații între oameni, la circulația de impresii, trăiri afective, judecăți de valoare, comenzi cu 

scopul de a obține modificări comportamentale la indivizi, manifestate, în reprezentările și 

cunoștințele acestora. 

Educației îi revine misiunea de a selecta, prelucra, transmite și evalua informațiile după 

criteriile flexibilității, continuității și coerenței. Orice act de comunicare înseamnă educație și orice 

educație este un act de comunicare. 

Comunicarea didactică reprezintă astfel o formă particulară de comunicare, specifică 

procesului didactic. Comunicarea  pedagogică este cea care mijlocește fenomenul educațional în 

ansamblul său, indiferent de conținuturile, nivelurile, formele sau partenerii implicați, se află la 

baza procesului de predare-învățare a cunoștințelor în cadrul instituționalizat al școlii și între 

parteneri cu roluri determinate: profesor, elevi. În comunicarea didactică trebuie să fim conciși, 

preciși și expresivi, în același timp, pentru a facilita transferul, dar și înțelegerea mesajului 

transmis. Toate informațiile pe care le transmitem trebuie adaptate scopului și obiectivelor 

didactice, precum și nivelului intelectual al cursanților. 

 La nivelul comunicării didactice interferează mai multe tipuri de comunicare: comunicare 

orală (dominantă) si comunicare scrisă, comunicare verbală, paraverbală si nonverbală; 

comunicare reverențială (prin care se transmit cunoștințe teoretice) si comunicare atitudinală (se 

transmit sisteme de valori, criterii de apreciere a valorilor). 

Cele trei tipuri de comunicare (verbală, nonverbală și paraverbală) pot aduce succesul unei 

relații didactice. Blocarea comunicării prin relații reci, conduce la scăderea randamentului 

comunicării și, implicit, al celui școlar. 

În comunicarea dintre profesor și elev o importanță deosebită îl are limbajul trupului, 

comunicarea nonverbală, care trebuie să fie în concordanță cu mesajele verbale. Știm că din 
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informațiile transmise 38% sunt paraverbale, iar  55% sunt nonverbale. 

Când ceea ce spunem nu este in concordanță cu ceea ce facem, elevul va crede ceea ce vede, 

adică semnalele nonverbale ale corpului nostru. Contactul vizual este deosebit de important. 

Este esențial să privim elevul în timp ce acesta comunică cu noi. Astfel, va vedea că-l 

ascultăm.  

  Profesorul trebuie să știe să asculte. Elevul conștientizează dacă partenerul lui de 

comunicare doar pare că-l ascultă și atunci refuză să mai comunice. În relația de comunicare, 

profesorul trebuie să creeze o situație favorabilă exprimării elevului care să nu se simtă judecat 

sau  manipulat prin întrebări. A ști să asculți este o știință și o artă. Din ce în ce mai mult observăm 

în relațiile cu ceilalți că foarte putini oameni știu să asculte. Chiar dacă dau această impresie, tot 

limbajul trupului lor atestă că de fapt informația nu ajunge la ei. Absența comunicării rezultă și din 

absența ascultării reale a interlocutorului 

Din perspectiva educației formale, comunicarea didactică constituie baza procesului de 

predare și asimilare a cunoștințelor în cadrul instituționalizat al școlii și între parteneri cu statusuri 

determinate: cadrele didactice ca principali agenți educaționali și cele ale elevilor, în subordonarea 

nemijlocită față de conducerea unei asemenea instituții.  

O problemă în comunicarea didactică constituie și formularea întrebărilor și acceptarea 

răspunsurilor. Profesorul, conform lui G. Leroy, poate formula întrebări limitate sau închise și 

întrebări cuprinzătoare sau deschise. Putem afirma că întrebările limitate adresate de către profesor 

în serie formează un lanț care încătușează gândirea elevului, stimulează doar să facă progrese în 

obținerea unor cunoștințe după o schema prestabilită iar întrebările deschise pot ajuta elevul să 

formeze deprinderile unei gândiri critice. De aceea, a comunica eficient și expresiv cu ceilalți și 

cu sine presupune: să informezi inteligibil și să facilitezi înțelegerea mesajului transmis; să dezvolți 

gândirea, afectivitatea, motivația, voința și personalitatea elevilor; să sesizezi și să conștientizezi 

reacțiile, atitudinile și manifestările comportamentale ale celor cu care comunici; să convingi pe 

cei cu care comunici. 

  Pentru perfecționarea comunicării didactice, este necesară cunoașterea respectarea unor 

reguli de către profesori, între care: vorbirea corectă, deschisă și directă (care previne sau reduce 

distorsiunea mesajelor); încurajarea feedback-ului din partea elevilor (pentru a cunoaște în ce 

măsură mesajele transmise au fost corect recepționate și înțelese); ascultarea atentă, răbdătoare și 

încurajatoare a mesajelor primite din partea elevilor, concomitent cu efortul de a înțelege exact 
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sensul acestor mesaje; folosirea mai multor forme de comunicare didactică pentru același tip de 

mesaje (de regulă, orală și vizuală, concomitent); repetarea mesajelor mai complexe. 

Orice cadru didactic trebuie să fie conștient de responsabilitatea față de cuvântul rostit într-

o societate în  care totul se petrece sub semnul rapidității, în care greșelile de exprimare sunt 

considerate fără importanță și în care nimeni nu răspunde pentru ce a spus, în care nimeni nu 

așteaptă răspuns la intervenția sa într-o conversație.  

 

Bibliografie: 

1.  C.  Cerghid, Sisteme de instruire alternative si complementare, București, Editura Arămise, 

2002; 

2.  Cucoș, Pedagogie, Iași, Editura Polirom, 2002; 

3. D. Mihai, Fundamentele comunicării interpersonale, București, Editura All, 2004 

4. I. O. Pânișoară. Comunicarea eficientă. Metode de interacțiune educațională (ediția a IV-a 

revăzută și adăugită), Iași, Editura Polirom, 2015; 

 

 

 

Calitatea în educație 

prof. Peleașe Simona Iuliana 

Coordonator CEAC 

 

Calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale 

furnizorului acestuia, prin care sunt satisfăcute aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de 

calitate. 

Este un deziderat al instituţiei şcolare, un ansamblu de acţiuni şi programe capabile să 

satisfacă aşteptările beneficiarilor şi standardele de calitate, în funcţie de realităţile complexe 

economice, politico-administrative şi culturale ale unei ţări în context european. 

A asigura calitatea educaţiei înseamnă a avea capacitatea de a oferi programe de educaţie, 

în conformitate cu standardele politicilor educaţionale naţionale şi europene. Acest proces 

complex presupune o bună planificare şi realizare efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţării, 

monitorizarea, autoevaluarea şi evaluarea rezultatelor precum şi îmbunătăţirea lor permanentă. 
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Asigurarea calității în educație presupune: 

1. Planificarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţării;  

2. Monitorizarea rezultatelor ; 

3. Evaluarea internă a rezultatelor; 

4.  Evaluarea externă a rezultatelor; 

5. Îmbunătăţirea continuă a rezultatelor în educaţie  ( Ordonanţa de Guvern nr. 75 / 2005) 

Organizaţia furnizoare de educaţie trebuie să asigure calitatea, să implementeze propriul 

sistem de management şi de asigurare a calităţii, să se autoevalueze continuu şi să propună măsuri 

ameliorative.  

Şcoala este responsabilă de asigurarea internă a calităţii, dar calitatea se asigură prin dialog 

şi pe bază de parteneriat cu toţi actorii implicaţi. 

 

Unitătile de învățământ au nevoie de calitate în educație pentru: 

A face față concurenței din mediul educațional; 

A se bucura de prestigiu crescut, în plan local; 

A revigora încrederea în școală și în educația din România, ca mijloc de promovare socială. 

Cadrele didactice trebuie să furnizeze educație de calitate pentru: 

A-și consolida recunoașterea socială și statutul profesional; 

A se bucura de încrederea beneficiarilor direcți și indirecți; 

A revigora  valoarea ”Respect”. 

 

Educabilii au nevoie de calitate în educație pentru: 

A juca un rol activ pe piața forței de muncă , prin competențele dobândite; 

A se integra cu succes în societatea cunoașterii și a face față schimbării. 

 

Părinții au nevoie de calitate în educație pentru: 

A avea încredere că școala aleasă pentru copilul lor determină progresul acestuia; 

A se asigura că educația oferită este relevantă pentru viitorul copiilor lor 

Remus China aminteste în  studiul  “Asigurarea calității în învățământul secundar, un pod 

prea indepartat” faptul că în literatura de specialitate se găsesc patru concepte cheie: 
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1.Planificarea calităţii ( implicând stabilirea obiectivelor şi politicilor referitoare la calitate);  

 – reflectă capacitatea unei organizaţii de a-şi stabili/planifica obiectivele şi politicile 

referitoare la calitate. Implicit, trebuie stabilite resursele  şi procesele care vor fi implicate în 

atingerea acestor obiective. Planificarea calităţii se realizează în corelaţie cu trei factori 

fundamentali: ce anume doresc clienţii; cerinţele/specificaţiile produselor/serviciilor 

(standarde); capabilitatea organizaţiei de a realiza primii doi factori; 

2. Controlul calităţii ( implicând satisfacerea cerinţelor pentru calitate) 

- reprezintă ansamblul acţiunilor desfăşurate de organizaţie în managementul proceselor din 

interior pentru a reuşi să realizeze cei trei factori menţionaţi anterior; 

3. Asigurarea calităţii  (implicând generarea încrederii în satisfacerea cerinţelor calităţii); 

– reprezintă capabilitatea organizaţiei de a furniza încredere părţilor interesate că cei trei factori 

menţionaţi anterior pot fi realizaţi; 

4. Îmbunătăţirea calităţii  ( implicând creşterea capacităţii de satisfacere a cerinţelor calităţii); 

-reprezintă ansamblul acţiunilor desfăşurate de organizaţie cu scopul îmbunătăţirii capacităţii 

organizaţiei de a satisface cerinţelor referitoare la calitate. 

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este formată din 3 - 9 membri.  

Conducerea ei operativă este asigurată de conducătorul organizaţiei sau de un coordonator 

desemnat de acesta. 

 

Componenţa comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile din învăţământul 

preuniversitar cuprinde, conform legii 87/2006: 

1-3 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret de consiliul profesoral;  

un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta; 

un reprezentant al părinţilor, în cazul învăţământului preşcolar, primar, gimnazial sau liceal; 

1 reprezentant al consiliului local. 

un reprezentant al minorităţilor naţionale, după caz, provenind din corpul profesoral, 

reprezentanţii părinţilor sau ai elevilor. 

 

 

Activitatea comisiei  

1.Hotărarea, în cadrul Consiliului de Administrație al școlii, înființării comisiei CEAC; 
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2.Elaborarea și adoptarea Regulamentului de funcționare și a strategiei de evaluare internă , 

ca documente reglatoare a activității comisiei CEAC, de către consiliul de Administrație; 

3.Stabilirea de către Consiliului de Administrație a perioadei de alegere a membrilor comisiei 

CEAC, conform criteriilor stabilite prin regulament, prin respectarea cadrului formal de alegerea 

a acestora, din rândul cadrelor didactice, prin vot secret, în urma analizei propunerilor și 

autopropunerilor din partea Consiliului profesoral; 

4.Solicitarea de către Consiliului de Administrație, partenerilor implicați (comitetul de părinți, 

consiliul local), a desemnării membrilor acestora în CEAC; 

5.Emiterea Deciziei de înființare a comisiei CEAC la nivelul unității de învățământ de către 

directorul acesteia. 

6.Analiza documentelor esențiale privind funcționarea unității școlare: 

     -verificarea preliminară a documentelor școlii; 

     -formularea, de către CEAC a unui Plan de îmbunătățire, înaintat spre aprobare 

Consiliului de Administrație; 

-stabilirea de către Consiliului de Administrație a măsurilor remediale, a responsabilităților și 

termenelor;  

1. Elaborarea Planului operațional anual , ce cuprinde proceduri și activități de    

evaluare și îmbunătățire a calității, de către CEAC; 

2. Aprobarea Planului de îmbunătățire propus , de către Consiliului de administrație ; 

3. Realizarea activităților stabilite conform planificării 

4. Monitorizarea și evaluarea de către membrii CEAC, în funcție de responsabilitățile  

specifice, a modului de realizare a activităților de   evaluare și îmbunătățire a calității; 

5. Realizarea , de către CEAC , a Raportului anual de evaluare internă a calității; 

6. Aprobarea , de către Consiliului de administrație a Raportului anual de evaluare 

internă  a calității, cu revizuirea documentelor pragmatice și a strategiilor de dezvoltare; 

7. Publicarea Raportului anual de evaluare internă a calității, transmiterea acestuia către  

ISJ și, la cerere către ARACIP (care confruntă cu propriile sale evaluãri ale institutiei 

respective. În urma comparatiei, va fi obtinutã o clasificare calitativă a școlilor în funcție 

de care ministerul va acorda finanțare.) 
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Activități de evaluare internă a calității (planificarea , realizarea evaluarea și  

revizuirea activităților specifice de evaluare și îmbunătațire a calității) 

1. Elaborarea Planului operațional anual , ce cuprinde proceduri și activități de    

evaluare și îmbunătățire a calității, de către CEAC; 

2. Aprobarea Planului de îmbunătățire propus , de către Consiliului de administrație ; 

3. Realizarea activităților stabilite conform planificării 

4. Monitorizarea și evaluarea de către membrii CEAC, în funcție de responsabilitățile  

specifice, a modului de realizare a activităților de   evaluare și îmbunătățire a calității; 

5. Realizarea , de către CEAC , a Raportului anual de evaluare internă a calității; 

6. Aprobarea , de către Consiliului de administrație a Raportului anual de evaluare 

internă  a calității, cu revizuirea documentelor pragmatice și a strategiilor de dezvoltare; 

7. Publicarea Raportului anual de evaluare internă a calității, transmiterea acestuia către  

ISJ și, la cerere către ARACIP (care confruntă cu propriile sale evaluãri ale institutiei 

respective. În urma comparatiei, va fi obtinutã o clasificare calitativă a școlilor în funcție 

de care ministerul va acorda finanțare.) 
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Evaluarea calității 

 

prof. Chirca Gabriela 

 

Calitatea se produce, se generează permanent, se măsoară și se îmbunătățeste continuu, iar 

organizația furnizoare de educație trebuie să asigure calitatea, să implementeze propriul sistem 

de management și de asigurare a calitătii, să se autoevalueze continuu și să propună măsuri 

ameliorative. Școala este responsabilă de asigurarea internă a calității, iar calitatea se asigură 

prin dialog și pe bază de parteneriat cu toți actorii implicați.  

Calitatea serviciilor educaționale este asigurată prin: 

 a) Planificarea activitătilor de prestare a serviciilor educaţionale;  

b) Monitorizarea proceselor didactice;  

c) Evaluarea internă a rezultatelor proceselor didactice;  

 d) Evaluarea externă a rezultatelor proceselor didactice;  

e) Îmbunătățirea continuă a rezultatelor în educație oferite. 

Evaluarea calităţii se face prin raportare la standarde. Standardul reprezintă descrierea 

cerinţelor  formulate în termeni de reguli sau rezultate, care definesc nivelul minim obligatoriu de 

realizare a unei activităţi de educaţie. 

Standardele naţionale de evaluare pentru unităţile de învăţământ preuniversitar din România: 

 Pentru autorizare; 

 Pentru acreditare şi evaluare periodică;  

 De calitate ,de referinta – cu trei niveluri: minimal, optimal (de referinţă), de excelenţă 

Standardele de referinta reprezinta descrierea cerintelor care definesc un nivel optimal de 

realizare a unei activitati de catre o organizatie furnizoare de educatie , pe baza bunelor practici 

existente la nivel national, european sau mondial.” 

Metodologia asigurării calității în educație se bazează pe relațiile ce se stabilesc între 

următoarele componente: 

 a) criterii;  

b) standarde de referință; 

 c) indicatori performanță;  
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d) calificări.  

  Evaluarea, monitorizarea şi îmbunătățirea rezultatelor proceselor didactice se realizează, 

potrivit documentației sistemului de management al calității adoptate, astfel:  

a) evaluarea satisfacției beneficiarilor şi a celorlalte părți interesate de serviciile educaționale 

oferite de unitatea școlară;  

b) auditul intern al sistemului de management al calității;  

c) monitorizarea si evaluarea proceselor didactice; 

 d) ținerea sub control a neconformităţilor; 

 e) acțiuni corective şi preventive. 

Asigurarea calitaţii educaţiei este centrată preponderent pe rezultatele învăţării. Rezultatele 

învăţării sunt exprimate în termeni de cunoștinţe, competenţe, valori și atitudini care se obţin prin 

parcurgerea și finalizarea unui nivel de învăţământ sau program de studii. 

Evaluarea calității educaţiei constă în examinarea multicriterială a măsurii în care o 

organizaţie furnizoare de educaţie și programele acesteia îndeplinesc standardele de referință. 
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METODA ALTERNATIVĂ DE EDUCAȚIE - STEP BY STEP –  

 

prof. învățământ preșcolar Cicu Mirela 

 

 1.GENERALITĂȚI 

 Alternativa educațională Step by Step este o metodă alternativă de educație a copiilor, 

de la naștere și până în adolescență. Această metodă este bazată pe date științifice ale psihologiei 

dezvoltării copilului, concret – așează personalitatea și abilitatea copilului în centrul procesului 

de predare –învățare, educația fiind una individualizată. 

 Alternativa educațională Step by Step a fost elaborată în SUA în urmă cu peste 30 de ani 

și aplicată în peste 31 de țări, inclusiv în țara noastră. În România alternativa educațională a debutat 

în 1994 sub numele de HEAD START, la inițiativa Fundației Soros pentru o Societate Deschisă. 

Din 1995 a luat numele de Step by Step, nume utilizat în toată Europa de Est. 

 Metoda respectă programele școlare tradiționale aprobate de Ministerul Educației și 

Cercetării, diferența față de învățământul tradițional este că nu există teme pentru acasă, copiii nu 

sunt puși în situația de a concura unul cu celălalt pentru a evita efectele psihologice negative, iar 

evaluarea este continuă și ține cont de capacitatea fiecărui copil în parte. 

În sistemul Step by Step copilul învață prin descoperire și prin interacțiunea sa cu mediul, 

cunoștințele teoretice dobândite sunt similare celor din învățământul tradițional, în schimb este 

cultivată capacitatea de adaptare în societate sau în oricare alt mediu educațional ulterior;copiii 

sunt încurajați să facă alegeri, să iși exprime liber ideile, să se ajute reciproc și să iși dezvolte 

gândirea critică, unul dintre cele mai importante aspecte din punctul meu de vedere. Familia și 

comunitatea sunt încurajate permanent să fie parte din acest proces educațional. 

 Valorile insuflate copiilor sunt următoarele:încredere, curiozitate, talent, ascultare, gândire 

critică, stima de sine, creativitate, diversitate, bucurie, responsabilitate, spirit de învingător și lider. 

 

 2.AMENAJAREA UNEI CLASE STEP BY STEP 

 Într-o clasă Step by Step se vor găsi mese mobile cu scăunele de jur împrejur. Anumite 

activităţi se desfăşoară cu copiii aşezaţi pe podea / pe pernuțe. Mesele sunt delimitate între ele de 

rafturi cu materiale didactice specifice unei activităţi (matematică, ştiinţe, arte, citire, construcţii, 
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scriere), constituind astfel CENTRELE DE ACTIVITATE. Pe pereţi se află diferite materiale care 

personalizează copiii (poze sau semne proprii fiecăruia, date de naştere, etc) şi care planifică – în 

conformitate cu alegerea fiecăruia, activităţile elevilor pe ziua sau saptamâna în curs, precum şi 

responsabilităţile lor, regulile clasei, care sunt stabilite şi discutate pentru a fi înţelese de comun 

acord. De asemenea se pot vedea, calendarul personalizat al zilelor scurse şi viitoare, cu 

evenimentele ce interesează (cum a fost ziua din punct de vedere al vremii, evenimente petrecute, 

aniversări, celebrări, serbări, termene) consemnate în dreptul fiecărei zile. Se mai întâlnesc 

materiale vizuale tematice, dar şi producţia copiilor din ultimele zile – rezolvarea sarcinilor 

tematice ale acestora. În mijlocul clasei, un spaţiu cât mai larg posibil este dominat de un scaun cu 

înscripţia “Scaunul autorului”; este locul din care, fiecare copil îşi expune rezolvările, experienţele, 

ideile proprii, în faţa celorlalţi colegi, în diferite momente ale zilei de activitate. Această postură îl 

face pe copil responsabil în faţa celorlalţi copii, dar îi acordă fiecăruia, la momentul respectiv, 

atenţia şi respectul cuvenite. 

 

    3.PROGRAMUL ZILNIC  

 Dimineaţa copiii sosesc la şcoală. Unul dintre învăţători îi primeşte, copiii îşi pregătesc 

ţinuta confortabilă (sau se şi descalţă, şi încalţă pantofi lejeri, ori rămân în ciorapi, clasa fiind 

prevazută cu mochetă). Programului propriu zis începe cu ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ care 

porneşte cu prezentarea AGENDEI ZILEI. Ea reprezintă planificarea activitaţilor zilei de azi. Au 

loc întrebări şi precizări până când se constată că planul de activităţi a fost însuşit şi acceptat. Un 

alt moment este calendarul zilei de azi. Precizarea zilei, a datei, a evenimentelor sociale şi 

personale legate de ziua de azi, înclusiv aspectul vremii, comentariile şi întrebările.Urmează apoi 

MESAJUL ZILEI – un mesaj conceput de învăţător pentru a introduce cunostinţele sau 

deprinderile noi de achiziţionat şi de prelucrat pe Centrele de activităţi. Mesajul dă prilejul de 

introducere a noţiunilor noi şi reamintirea celor anterioare, prin dirijarea întrebărilor şi abilităţilor 

copiilor. Un alt moment important este acela al NOUTĂŢILOR. Copiii se înscriu, în special prin 

scrierea numelor lor pe şevaletul de prezentare, pentru a comunica celorlalţi noutăţile sau 

experienţele personale deosebite. (De la ce i s-a întimplat ieri, la ce a visat, ori ce a citit nou, ce 

experienţe de cunoaştere ori emoţionale a avut, orice este posibil). Noutăţile sunt comunicate 

celorlalţi din “Scaunul Autorului”, unde copilul va fi valorizat, dar va avea şi responsabilitatea 

comunicării, întrucât urmează întrebările şi comentariile colegilor. 



34 
 

Când aceste lucruri au fost valorificate se trece la lucrul pe CENTRE DE ACTIVITATE. Pe masa 

fiecărui centru sunt scrise activitaţile tematice specifice. După alegerea centrelor de activitate, 

preferenţial, dar şi prin împlinirea unor reguli uşor de înţeles şi de respectat, copiii îşi citesc 

activităţile de urmat. Fiecare centru are pregatite pe masă sarcinile, specifice pentru scriere, citire, 

stiinţe, arte, construcţii sau matematică. Concepute de învăţător pentru a exersa abilităţile de 

dobândit sau combinarea lor cu altele asimilate, sarcinile sunt progresive, astfel încât să permită 

tuturor să-şi poată rezolva sarcinile în ritmul şi la nivelul său. Când învăţătorii  

s-au convins că sarcinile au fost înţelese de către toţi copiii, ei devin colaboratori ai demersurilor 

de cunoaştere ale fiecăruia. După un timp, necesar celor mai mulţi să împlineasca o parte din 

sarcini (să-şi exerseze abilităţile specifice) se face o evaluare. Fiecare grup – şi fiecare individ – 

prezintă în faţa celorlalţi rezolvarea sarcinilor la centrul respectiv. Este un moment al EVALUĂRII 

– la care iau parte colegii, cu întrebări, sugestii, etc. dar şi învăţătorul. Lucrările care s-au efectuat 

sunt afişate în clasă câteva zile. Ele reprezintă prilej de comparaţie şi oglindire a demersurilor 

mintale, a deprinderilor şi dexterităţilor achiziţionate la acel moment. 

Ulterior ele trec în MAPA CU LUCRĂRI a fiecarui copil, care se păstrează în clasă şi este la 

îndemâna copilului sau părintelui. La un moment dat, dupa câteva rotaţii şi evaluări, se ia masa de 

prânz, dupa care continuă lucrul pe centre de activitate. Activitaţile tematice sunt legate de lumea 

înconjuratoare şi pe cât posibil integrate. 

(Exemplu: La piaţă. Piaţa poate constitui obiectul unei vizite şi observaţii. Observarea poate fi 

subiect de povestire, orală sau scrisă, pretext de evaluare şi măsurare a cantităţilor, de cunoaştere 

a schimbului, evaluarea şi manipularea banilor, calcul aritmetic, construcţii, reprezentare grafică 

sau modelaj. Interesul pe care îl poate suscita este individual –unul vede florile, pe altul îl 

interesează mecanismul cântăririi sau altul poate fi atras de creşterea legumelor şi aşa mai departe.) 

 Centrele de activitate sunt folosite adecvat pentru a susţine interesul pentru rezolvarea unor 

activităţi specifice (scriere, citire, înţelegerea stiinţifică, exprimarea prin mijloace artistice, etc.) şi 

pentru dobândirea ori consolidarea de abilitaţi specifice.. Lucrul în grup, copiatul chiar, nu este 

strict descurajat. Un copil care “copiază” o temă liberă de la colegul lui, o va face în stil propriu, 

îşi va exersa capacităţile proprii de lucru şi va adauga desigur ceva personal. Interdicţia copiatului 

sau a temei colective ar bloca mai mult tendinţa copilului de-a descoperi tainele sarcinii. 

Colaborarea este cultivată în locul concurenţei. 
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Datorită activităţii pe centre, colaborării şi nevoii de comunicare, în clasa Step by Step nu este şi 

nici nu se cere o linişte “să se audă musca”. Este un zumzăit uşor, un zgomot de activitate continuu. 

     

    4.EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

 PROIECTAREA UNUI DEMERS DIDACTIC  

AGENDA ZILEI 

8,00 – 9,00 ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ (mesajul zilei, calendare, agenda zilei) 

9,00 – 13,00 ACTIVITĂŢI EDUCATIVE 

 CITIRE: „Bunica”, după Ștefan Octavian Iosif - lectură 

             SCRIERE: „Bunica”, după Ștefan Octavian Iosif – transcriere/exerciții aplicative  

             MATEMATICĂ: Adunarea numerelor naturale mai mici decât 1000,cu trecere peste 

ordin, recapitulare 

  ARTE: „Bunica”-colaj 

12,30 – 13,00 PAUZA DE MASĂ 

13,00 – 15,00 CONTINUAREA ACTIVITĂŢILOR PE CENTRE 

15,00 – 16,00 EVALUAREA FINALĂ A ZILEI 

 

CENTRUL DE CITIRE 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 

DISCIPLINA: Comunicare în limba română 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Familia, leagănul copilăriei 

ELEMENTE DE CONŢINUT: „Bunica”, după Ștefan Octavian Iosif 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1 – să citească corect, conştient, fluent şi expresiv textul; 

O2 – să scrie cuvinte cu înţeles opus/asemănător celor date; 

O3 – să formuleze câte o întrebare pentru fiecare strofă; 

O4 – să ordoneze cuvintele pentru a forma propoziții înțeles; 

O5 – să îşi exprime punctul de vedere în legătură cu mesajul poeziei; 

Sarcini de lucru 

☺Citiţi textul „Bunica”, de Ștefan Octavian Iosif ( conform indicaţiilor). 
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☺ Găsește  o însușire a bunicii  şi scrie-o în Copacul ideilor(însușirilor)(la continuarea 

activităților). 

☺ Recitiţi textul şi completaţi cerinţele Fişei de lucru. 

☺  Reciteşte înainte de a decide că ai termina 

TEMA HĂRNICUȚILOR 

☺ Găsește  cuvântul preferat din strofe. 

☺Formulează întrebarea potrivită răspunsului notat. 

☺ Realizează un desen reprezentativ pentru fiecare strofă/idee. 

Evaluare 

 Citesc textul în diferite moduri (în lanţ, ştafeta greşelilor, conform indicaţiilor), formulează 

întrebări şi răspunsuri legate de conţinut;  îşi exprimă punctul de vedere în legătură cu conţinutul 

textului; completează cu atenție exercițiile din fișă. (Evaluarea se realizează la centru, doar 

desenele din fișa hărnicuților sunt prezentate la Scaunul autorului). 

CENTRUL DE SCRIERE 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 

DISCIPLINA: Comunicare în limba  română 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Familia, leagănul copilăriei 

ELEMENTE DE CONŢINUT: „Bunica”, după Ștefan Octavian Iosif 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1 – să identifice substantivele dintr-un text dat; 

O2 – să găsească cuvinte cu înţeles asemănător sau opus pentru substantivele date; 

O3 – să exemplifice omonimia unor substantive construind enunţuri adecvate; 

O4 – să construiască enunţuri ce îndeplinesc condiţii date; 

O5 – să analizeze gramatical substantive, precizând felul, genul şi numărul acestora; 

O6 - să compună oral un scurt text, folosind substantive date; 

Sarcini de lucru 

☺ Rezolv cerinţele Fişei de lucru  

☺ Răspundem la întrebări(în scris, în caietul  mic, tip II):  

- Care este titlul poeziei? 

- Cine este autorul acesteia? 

- Câte strofe are poezia? 
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-  Câte versuri are o strofă? 

☺ Transcrie strofa preferată. 

☺ Formulează câte un enunț, folosind cuvintele ”duioșie”, ”firav”, ”suspina”. 

☺Corectăm împreună cu doamna învăţătoare. 

TEMA HĂRNICUȚILOR 

☺ Compune o strofă în care să folosești cuvintele ”bunica”, ”torcea”, ”suspina” și ”venea”. Dă un 

titlu poeziei 

Evaluare 

 Citesc în gând  şi identifică strofa preferată , rezolvă cerinţele din fişă, iar cei care reuşesc 

să termine sarcinile obligatorii rezolvă şi TEMA HĂRNICUȚILOR. (Evaluarea se realizează la 

centru, doar enunțurile şi textele alcătuite se citesc la Scaunul autorului). 

 

CENTRUL DE MATEMATICĂ 

ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi științe ale naturii 

DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Viețuitoarele și nevoile lor 

ELEMENTE DE CONŢINUT: Adunarea numerelor naturale de la 0 la 1000, cu trecere peste 

ordin, recapitulare. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1 – să efectueze operaţii de adunare a numerelor naturale 0-1000, utilizând algoritmii de calcul 

corespunzător; 

O2 – să utilizeze terminologia specifică operaţiei de adunare, în rezolvarea unor exerciţii;  

O3 – să efectueze exerciţii de adunare, utilizând proprietăţile acestei operaţii; 

O4 – să folosească modalităţi variate de rezolvare a  unei adunări cu cel puțin trei termeni; 

O5 – să rezolve probleme, urmărind etapele de lucru corespunzătoare;  

O6 – să compună probleme după formule numerice date; 

Sarcini de lucru 

☺ Judecaţi şi descoperiţi ce cuvinte ar trebui scrise în locul căsuțelor, în rebus: 

☺ Rezolvăm exercițiile( ex nr. 4 și 5 de la pag. 34 din manual) ( pe caietul mic) 

TEMA HĂRNICUȚILOR 

 Rezolvă exercițiile din fișa hărnicuților propusă. 
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Evaluare 

 Rezolvă, oral şi în scris, exerciţii de adunare, aplică proprietăţile adunării învăţate, 

utilizează terminologia specifică, rezolvă şi compun probleme care presupun aplicarea 

terminologiei specifice operaţiilor matematice învăţate. (Evaluarea se realizează la centru, doar 

problema compusă şi rezolvată la Tema hărnicuților se citeşte la Scaunul autorului). 

 

  CENTRUL DE ARTE 

ARIA CURRICULARĂ: Arte/Tehnologii 

DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități practice 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Activităţi cu materiale sintetice - Hârtia 

ELEMENTE DE CONŢINUT: Bunica 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1 – să precizeze instrumentele şi etapele de lucru precum şi regulile ce trebuie respectate în 

vederea realizării produsului finit; 

O2 - să mânuiască instrumentele de lucru; 

O3 - să decupeze după contur; 

O4 – să realizeze o compoziţie originală, aplicând modele cu motive tradiționale; 

O5 – să aprecieze calitatea produselor finite, în funcţie de criterii simple date, prin raportare la 

model; 

Sarcini de lucru 

☺ Citesc ghicitoarea scrisă pe panou( în gând). 

        ,,A venit  din munţi 

        Peste râuri trecând punţi 

        Şi a prins spunând poveşti 

        Când le-asculți, le îndrăgești.      

 Nasu-i cârn, ușor, pufos 

Ochi-s calzi și luminoși, 

Mătura sub braţ o ține  

Și face clătite bune. 

 Și în zi de sărbătoare, 

 Mergând mândră pe cărare, 
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 Poartă portul popular 

 De la mama ei, primit în dar”( ”Mănțica” de Ionela Toth)                                                                 

☺ Pregătesc materialele de lucru. 

☺ Analizează planşa model primită şi şablonul. 

☺ Realizează colajul. 

TEMA HĂRNICUȚILOR 

          ☺ Realizăm tabloul final(Bunicuța clasei), asamblând toate produsele realizate la centru, la 

tema hărnicuților 

 ☺☺Imaginează un dialog cu bunica ta. 

Evaluare 

 Decupează pe contur, realizează produsul, apoi asamblează împreună cu colegii colajul 

”Bunicuța clasei”. (Evaluarea se face după fiecare rotire, la Scaunul autorului). 
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“LET’S DO IT ROMÂNIA” 2019 

sau o altfel de educație (amintiri) 

 

prof. Petreanu Ecaterina Carmen 

 
 
 În cadrul proiectului naţional de implicare socială „ROMÂNIA FĂRĂ DE GUNOAIE” pe 

plan local, elevii clasei a V-a C din cadrul Şcolii Gimnaziale "Marin Preda" au participat în număr 

mare, cu entuziasmul caracteristic vârstei, pentru a da un exemplu civic de comportament şi 

atitudine ecologică.  

Au fost alese trasee de ecologizare ce reprezintă embleme ale cartierului, cum ar fi zona 

Expo parc  şi drumul ce duce la arena sportivӑ - Sansiro. 

Cei 25 de elevi, pe parcursul celor 2 ore, au reuşit să adune un număr de 20 de saci cu cele 

mai diverse gunoaie aruncate de locuitorii cartierului Ceair, care degradau şi poluau  frumuseţea 

peisajului citadin. 

Pe lîngă acest exemplu de bună practică şi de cetăţeni responsabili ai comunităţii din care 

fac şi ei parte, elevii şi-au format deprinderi şi comportamente de ecologişti, de respect faţă de un 

mediu curat care să le asigure lor şi urmaşilor lor un mediu de viaţă sănătos. 

Deși ne-am propus să continuăm şi pe viitor astfel de proiecte de  voluntariat care să 

mobilizeze un număr cât mai mare de participanţi, pandemia de Covid ne-a ținut departe de 

activitatea de strângere a deșeurilor. Avem ȋnsӑ un plan: de a desfӑșura  acţiuni de reîmpăduriri şi 

de protecţie a faunei şi florei ce este în pericol de extincţie, prin obținerea de semințe din conuri 

de brad și ghinde, cu atât mai mult cu cât beneficiem de sprijinul substanţial al naturii, pӑdurea 

Trivale. 

Orașul Pitești se bucurӑ de poziția sa deosebitӑ, fiind o zonă cu un mare potenţial economic 

pentru locuitorii argeșeni, dar pentru aceasta trebuie să ştim să punem în valoare şi să protejăm 

frumuseţile peisajelor naturale pe care le gӑsim ȋn Lunca Argeșului, Ștrand, pӑdurea Trivale. 

Este bine ca pe lângă cunoştinţele asimilate în şcoală, elevii și pӑrinții lor să pună în practică 

acel cod de comportament civilizat şi ecologic, de protecţie a mediului, în sensul de colectare 

selectivă a reziduurilor în vederea reciclării, reutilizării şi revalorificării.  
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Suntem pe un drum anevoios pentru a forma o conştiinţă ecologică, dar să nu uităm că 

putem profita de fonduri europene pentru a pune în practică proiecte prietenoase cu natura.  

  

Ce au câștigat elevii mei prin activitӑțile de voluntariat?  

Ȋn primul rând experiențӑ, cunoaștere și implicare. Au fӑcut cunoștințӑ cu o altӑ perspectivӑ 

asupra vieții, au muncit și s-au organizat, au ȋnțeles ce ȋnseamnӑ responsabilitatea. 

Au ȋnvӑțat cum se câștigӑ timpul liber de calitate, pentru cӑ timpul petrecut ȋmpreunӑ i-a 

unit, au avut experiențe care au adӑugat un plus de valoare personalitӑții lor, chiar și-au descoperit 

rostul. 

Munca de voluntariat a dat la ivealӑ altruismul, grija, sensibilitatea și conștientizarea fӑrӑ 

de care nu poți trӑi sentimentul de ȋmplinire. Au câștigat fericirea! 

Acestea au fost amintirile mele dintr-un an fericit, implicat și liniștit și, pentru cӑ urmeazӑ 

o frumoasӑ perioadӑ a anului, cu sӑrbӑtori minunate, eu vӑ trimit un gand bun tuturor 

voluntarilor pro natura !  
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Comenius-promotorul organizării sistemului de învățământ modern 

-studiu de caz- 

prof. Stoica Nicolae 

 

,,Urmând calea pe care ne-o arată natura considerăm că instruirea tineretului se poate face 

ușor dacă: 

 va începe de timpuriu, înainte ca mintea să fie coruptă; 

 se va face cu pregătirea corespunzatoare a spiritului; 

  se va proceda de la general la special și de la ușor la greu; 

  mințile nu vor fi constrânse la nimic, ci singure vor solicita în funcție de vârstă și 

metodă; etc.”  (Didactica Magna, Capitolul XVIII -„Principiile predării și învățării 

lesnicioase”, p.77). 

 

Jan Amos Komensky, cunoscut sub numele latinizat, Comenius, a fost gânditorul care a reușit 

să exprime, în plan pedagogic, în cel mai înalt grad cerințele de dezvoltare ale societății din prima 

jumătate a secolului al XVII-lea. Comenius a trăit într-o epocă de tranziție și acest fapt s-a putut 

constata chiar din conținutul lucrărilor sale (tranziția între evul mediu și epoca modernă). 

  Pornind de la constatarea că societatea în care traiește este nedreaptă, Comenius considera 

ca fiind absolut necesară o schimbare a societății care, la rândul ei, nu se putea realiza decât printr-

o schimbare, o transformare a omului, iar această transformare era posibilă doar prin educație, prin 

cultivarea la fiecare individ a înțelepciunii și a dragostei pentru adevăr. 

Primul scop al educației îl constituie dobândirea de noi cunoștințe, creșterea nivelului de 

cultură (erudiție) a fiecărui individ. Cel de-al doilea scop îl constituie dobândirea virtuții, iar cel 

de-al treilea presupune cultivarea sentimentului de religiozitate (pietatea). Împreună, cele trei 

scopuri fundamentale ale educației alcătuiesc temelia vieții, în timp ce sănătatea, bogația sau 

frumusețea sunt doar aspecte exterioare, cu rol secundar. 

Unul dintre principiile educației pe care Comenius îl argumenta în lucrarea sa, îl reprezintă 

principiul conformității educației cu natura, altfel spus, al desfășurării acțiunii educative pe baza 

respectării legilor specifice naturii exterioare omului. 
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Pentru a argumenta acest principiu, Comenius realizează o periodizare a vieții omului în 

funcție de care se poate constitui un anumit sistem de educație. Întrucât aceste perioade au durata 

de 6 ani, el considera că pentru prima perioadă, a primei copilării (0-6 ani), răspunzătoare pentru 

educația copilului este familia, iar următoarele (a doua copilărie; pubertatea și adolescența; 

tinerețea) se realizează în școli (colegii /academii).  

Fundamentarea sistemului de învățământ pe clase și lecții a constituit unul dintre meritele 

incontestabile ale marelui pedagog. Comenius considera mult mai avantajos un astfel de sistem de 

instruire atât pentru profesor întrucât era mai placut să lucrezi cu mai mulți școlari (credea că se 

poate preda concomitent la câteva sute de școlari folosindu-se și de ajutorul monitorilor), cât și 

pentru elevi întrucât astfel ei se puteau stimula reciproc și vor profita de momentul în care se vor 

repeta cunoștințele predate de profesor.  

Marea contribuție a lui Comenius la dezvoltarea gândirii și a practicii pedagogice o constituie 

însă dezvoltarea teoriei didacticii. În conceptia sa, există trei metode principale de învățare: 

intuiția, explicația și exercițiul.  

Așadar, învățarea era menită să evidențieze corelația ce trebuie realizată în actul instructiv 

între analiză, sinteză și sincriză (comparație). În capitolul XIV al Marii didactici intitulat în mod 

sugestiv „Cerințele generale ale predării și învățării în așa fel încât efectul să fie sigur”, Comenius 

își exprima convingerea că metoda utilizată de dascal trebuie sa fie conformă cu natura celui educat 

și să se fundamenteze pe  arta cultivării spiritului.  

 

Bibliografie 
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Rolul educaţiei plastice în formarea tinerii generaţii  

 

prof. Toaca Raluca Ioana 

 

Istoria ne învață că arta este o parte integrantă a activității umane, că personalitatea omului 

poate fi pe deplin descoperită și formată numai cu ajutorul și prin intermediul artei. În educarea 

omului contemporan, alături de știință, arta ocupă un loc important. Aceasta ajută la formarea 

sentimentelor sale în spiritul umanismului și comunităţii umane, dezvoltă abilitățile sale creative. 

În efortul de a educa omul modern, trebuie să ținem cont și de dezvoltarea sensibilității sale 

estetice, de faptul ca el să fie capabil a utiliza în viața şi activitatea sa, experiențele, retrăirile 

obținute de la comunicarea cu arta. Prin urmare, educația estetică este o parte integrantă a 

sistemului de educație a tinerei generații. 

 Anume din acest motiv, nu se poate vorbi despre educația estetică a întregului popor, 

neluând în consideraţie dezvoltarea vârstnică a omului. Încă din copilărie, omului i se educă 

capacitatea de a percepe, a simți, a înțelege frumusețea în viață și artă, dorința de a participa la 

crearea frumosului. Copilul se alătură activităţii artistice. La el se formează o anumită relație cu 

natura, locul de muncă, viața socială, viața de familie, copilul învață să vadă în ele frumosul şi să-

l creeze independent. O latură a educației estetice este educația artistică, realizată prin intermediul 

artei.  

Astfel, arta, pe de o parte, servește ca mijloc de cunoaştere a lumii înconjurătoare, iar, pe de 

altă parte, reprezintă un mijloc de educație.  Disciplinele artistice includ: artele vizuale (arta 

bidimensională, cum ar fi pictura, desenul, şi cele tridimensionale, cum ar fi sculptura), muzica 

(interpretare muzicală, compoziţia şi evaluarea muzicală), teatrul (interpretarea dramatică, scriere 

de scenariu şi evaluare teatrală), dansul (interpretarea dansului, coregrafie şi evaluarea dansului), 

artele media (elemente artistice şi expresive ale media – fotografia, filmul, animaţia video şi pe 

computer), artizanat (elemente artistice şi culturale ale artizanatului – artele textile, ţesutul şi 

producerea de bijuterii), arhitectura (arta creării clădirilor, observarea, planificarea şi construirea 

spaţiului). Pe măsură ce elevii citesc note, compun muzică, cântă la un instrument, memorează 

pași de dans, creează o pictură sau joacă într-o dramă, ei învață și să dezvolte noi concepte, să 

construiască un vocabular și să înțeleagă o limbă nouă. 
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Arta cere măsurare, manipularea numerelor și gândirea proporțională, toate acestea 

promovând o gândire matematică. Elevii învață și tipare (tipare de ritmuri muzicale sau de dans), 

relații spațiale și geometrice (tipare de arte vizuale) și abilități tridimensionale (realizarea 

modelelor din lut). Elevii care studiază artă, în special muzică, își depășesc colegii neartistici la 

evaluările matematice. Arta care integrează instrucția matematică facilitează și stăpânirea 

calculelor, estimărilor și a conceptelor mai dificile precum fracțiile. 

Practicarea artei dă voie elevilor să experimenteze cum se simte să fi un membru activ al 

unei comunități și să lucrezi ca o echipă pentru a determina și atinge un țel comun. În dezvoltarea 

unei producții teatrale, a unei reprezentații de grup sau orice alt tip de efort artistic realizat prin 

colaborare, elevii exersează arta fină a muncii în echipă. În timp ce ei lucrează împreună, învață 

să înțeleagă diferențele și diversitatea și realizează felul în care munca în echipă contribuie la o 

performanță minunată. De asemenea, prin învățarea elevilor cum să trăiască și să lucreze împreună, 

arta contribuie la facerea școlilor medii mai sigure și mai pașnice de învățare. În artă, elevii învață 

să-și articuleze intențiile, să primească și să ofere critică constructivă și să asculte activ ideile 

altora. 

Cultura artistică reprezintă, cu siguranţă, rezultatul educaţiei artistice şi este importantă nu 

doar pentru individ în parte, ci pentru întreaga societate. Suntem cert convinşi că un popor cultivat 

îşi dă întotdeauna aportul la perpetuarea valorilor autentice ale unei societăți și la promovarea 

principiilor de bază și a integrității valorice a culturii. În plus, prin intermediul educaţiei artistice 

se contribuie, în permanenţă, la îmbogățirea tezaurului valoric al societății şi anume educația 

artistică oferă acces la cele mai profunde bunuri. Or, doar prin promovarea valorilor în societatea 

de azi, vom putea asigura un viitor promițător în societatea de mâine. 
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EXEMPLU DE DEMERS DIDACTIC CENTRAT PE COMPETENȚE 

PROIECT PENTRU CLASA a VI-a 

,,MISTERELE FIZICII" 

 

        prof. BADEA IOLANDA 

 

 După cum bine ṣtim, ȋnvăṭământul modern este bazat pe opt competenṭe cheie, fiecare 

având o importanṭă deosebită. Profesorul are sarcina de a dirija ȋnvăṭarea, ajutându-l pe elev să 

atingă competenṭele propuse. 

 Profesorul de fizică are un rol foarte important ȋn dezvoltarea spiritultui de initiativă ṣi 

antreprenoriat. Ȋn acest sens am realizat un proiect cu titlul ,,Misterele fizicii", ȋn care am prezentat 

diferite invenṭii ṣi inventatori, am ȋncurajat elevii să realizeze ei ȋnṣiṣi propriile experimente, 

aparate ṣi dispozitive ṣi să explice funcṭionarea lor , colegilor din clasele mai mici. 

 Consider că implicarea elevilor ȋn realizarea experimentelor ṣi ȋn construcṭia unor 

dispozitive, de exemplu: maṣina care merge cu aer; moriṣca magnetică ;sticluṭele muzicale, etc. le 

dezvoltă spiritul de iniṭiativă, deoarece se desprind să lucreze singuri, să fie independenṭi, ȋṣi 

dezvoltă creativitatea, gândirea, ȋndemânarea, voinṭa, calităṭi necesare unui antreprenor. Ȋn acest 

proiect elevii au lucrat pe grupe, au fost responsabilizaṭi, motivaṭi să-ṣi realizeze fiecare 

experimentul ,dispozitivul , ca ȋn final să demonstreze ṣi să explice funcṭionarea lui ṣi altor colegi 

ȋn cadrul unui Târg educaṭional cu sigla ,,Experimentăm, aplicăm, ȋmpreună ȋnvăṭăm". Astfel, ei 

si-au dezvoltat capacitatea de comunicare, relaṭionare, imaginaṭia. 

 Problematizarea i-ar putea pune pe elevi ȋn situaṭia să ȋncerce să găsească răspunsuri, soluṭii 

pentru diferite situaṭii. Consider că cele opt competenṭe se ȋntrepătrund ṣi nu se realizează separat 

ci le implică ṣi pe celelalte. Nu poṭi avea spirit de antreprenor daca nu ȋnveṭi cum să ȋnveṭi, dacă 

nu ai competenṭe de comunicare, dacă nu ai competenṭe digitale, dacă nu ai competenṭe sociale ṣi 

civice, etc. 

 Spiritul de iniṭiativă ṣi antreprenoriat trebuie format la copii ȋncă de la vârste mici ṣi ȋn 

acest sens ṣcoala ṣi familia au un rol foarte important. 
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 Finalul proiectului s-a concretizat cu prezentarea tuturor machetelor , cu demonstraṭie  ȋn 

cadrul unui Târg educaṭional , cu invitaṭi părinṭi, profesori ṣi colegi, cu multă bucurie ṣi implicare 

ṣi cu cele mai spectaculoase fotografii care rămân ȋn inimile tuturor. 
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                                                          Prof. Badea Iolanda 

FLASH – PUZZLE 

 

S A S T A T I N O F 

X E N O N O O R X O 

I S E T E Z D A I S 

M U O L P A E D G F 

R I N C L O R O E O 

C A R B O N O N N R 

B O R B R O M D I C 

 

Dupa ce veti incercui numele celor 12 nemetale din tabelul de mai sus literele ramase,citite in 

ordine vor alcatui numele tabelului in care se gasesc aceste nemetale. 

Cuvintele se cauta citindu-se de la stanga la dreapta,de la dreapta la stanga pe orizontala si de 

sus in jos,de jos in sus pe verticala.Aceasi litera poate fi intalnita in doua cuvinte. 

 

1.Simbolul fosforului 

2.Mijloc de Poloniu 

3.Metal folosit in aliajele pentru industria aeronautica 

4.Simboluri pentru beriliu,aur.iridiu 

5.Sfarsit de bismut/sistem de referinta 

6.Coada de astatin 

7.Element radioactiv folosit in reactiile nucleare. 
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- Care este diferenta dintre chimie,biologie si fizica  

- Daca misca e biologie,daca miroase este chimie,daca nu functioneaza este fizica. 

 

- De ce este heliul asa antisocial 

- Pentru ca nu vrea sa se ,,combine,, cu nimeni………. 

 

- Ce este apa chioara 

- Apa cu ochelari. 

 

- Copile,spune-mi ce este apa 

- Apa este un lichid incolor,care devine negru,cand ne spalam pe maini. 

 

  Ce ii spune fluorul hidrogenului 

- Sunt atras de tine…… 

- Da  Atunci sa formam o molecula. 

 

Ce spun dipolii in trecere 

- Ai un moment 

Ce spun dipolii la despartire 

- De-bye                                          

 

O substanta plutitoare,                                         Daca vrei sa fii ,,beton,, 

E de-a dreptul uimitoare.                                     Este-o vorba din jargon. 

Umfla un balon mare.                                          Invata-te ca sa sudezi 

Care zboara-n departare.                                     Si in ,,mediu de…………. 

                    (Hidrogenul)                                                         (Argon) 

Sunt singurul din lume,                                       Metal usor,alb-argintiu 

Galben si stralucitor                                            In industrie mult folosit 

La bijuterii folosit                                                Din bauxite se obtine 

Dar e greu de gasit.                                              Dar curent mult el mananca. 
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                  (Aur)                                                                            (Aluminiu) 

Târgul educațional- o experiență extrașcolară valoroasă 

-studiu-  

prof. Peleașe Simona Iuliana 

 

1.Introducere 

Scriitorul Mihail Sadoveanu a hotărât să transmită cititorilor săi chipul celor ce i-au luminat 

copilăria, între aceștia a fost și învățătorul său, Mihai Busuioc, personaj real care devine „domnu 

Trandafir” din opera cu același titlu, publicată mai întâi în revista „Albina” (1905) și apoi în 

volumul La noi în Viișoara (1907). 

Domnu Trandafir este dascălul care își iubește meseria și o face cu pasiune și 

responsabilitate, cu dragoste față de copii. Îi aprecia dar și mustra dacă era cazul, îi învăța cu toată 

dedicarea gramatică și aritmetică, să recite poezii patriotice, să cânte și le citea din poveștile lui 

Ion Creangă.  Dar cea mai importantă trăsătura a învățătorului Trandafir a fost capacitatea lui 

extraordinară de a modela viețile acestor copii, de a transmite valori ce au rămas în viețile adulților 

de mai târziu, a schimbat viața satului! În momentul în care se aude un zvon că învățătorul ar pleca 

în alt sat, copiii sunt hotărâți să plece cu el deși acest dascăl de la începutul secolului XX nu fusese 

la cursuri de managementul clasei, nici de marketing educațional dar a cucerit pe viață inimile 

elevilor săi.  Când a venit monitorizarea de la minister, acest învățător, fără să știe cine sunt cei 

doi străini, face o lecție „cum o facea el totdeauna” și drept rezultat  acei străini „îl priveau cu ochii 

dintr-o dată încălziți” și au schimbat tonul adresării. Cum a reușit acest lucru?   

În epoca postmodernă, chiar post-truth după unii sociologi și gânditori, în epoca gageturilor 

cu oferte tot mai ieftine, a tot ceea ce este cu fast  (rapid) în față, educația trebuie să-și apere cetatea 

ce este de mult în asediu. Actorii principali, dascălii și elevii au nevoie de para-cursuri pentru că 

nu-și mai știu rolurile.  Pe acest fond, consider, învățământul a „împrumutat” termeni și felul de a 

fi al industriei, comerțului, educația a devenit produs, profesorii sunt furnizori, iar elevii în cel mai 

fericit caz beneficiari și se aleargă între cerere și ofertă. 

Și nu poate fi altfel într-o societate de consum în care cuvântul cheie este „rentabil”, suntem 

siliți să luăm chipul ce ni se dă, ca pe pilula amară care totuși, sperăm că ne va face bine. În acest 
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context marketingul educational ca ramură a marketingului general abordează eficiența 

economică, prin utilizarea metodelor, tehnicilor de studiere a cerințelor pieței dar și de livrare și 

promovare. 

Prin marketing educational se înțelege „un ansamblu de metode și tehnici utilizate de către 

un ofertant de programe educaționale, organizație sau un sistem de educație pentru a determina: 

receptivitatea (adică nevoile și motivațiile) potențialilor clienți față de un anumit produs sau 

serviciu educational și promovarea unui produs/ pachet educașțional pe o anumită piață” 

(Iosifescu. S., 2000, pag 30)    

2. Târgul educațional ca fapt de marketing 

Târgul educațional este un eveniment organizat cu scopul de a facilita posibilitatea 

organizațiilor care au ca activitate principală educația să prezinte oferta/ produsul lor celor 

interesați, respectiv beneficiarii direcți și indirecți ai oricărei forme de educație. În funcție de 

amploarea târgului acesta poate fi organizat la nivel local, național sau chiar internațional. 

Târgul reunește un număr de expozanți care sunt pregătiți să răspundă la întrebările legate 

de programele de studiu din țară și străinătate. Pentru a atrage cât mai mulți vizitatori, organizatorii 

sau organizațiile participante : 

 pot oferi consiliere educațională și de orientare în carieră gratuită în timpul 

evenimentului 

 prezența unei palete cât mai largi de ofertanți  

 realizarea unui traseul educațional peersonalizat 

 interacțiune directă cu reprezentanții celor mai cunoscute și apreciate branduri 

românești sau internaționale 

 participarea unor invitați care pot ține prelegeri motivatoare, de dezvoltare 

personală 

 ateliere practice despre cum se construiește un CV creativ, IT&gaming, medicina, 

turism, business, creative writing și web design 

 sesiuni de discuții despre cum se poate alege școala/colegiul/ facultatea potrivită, 

avantajele voluntariatului, creative thinking, learning versus doing 

 pot oferi premii 
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 inregistrarea se poate face telefonic sau prin e-mail 

Târgurile educaționale sunt rezultatul conștietizării importanţei marketing-ului 

educaţional. Acesta tinde să crească datorită unei serii de factori, dintre care se pot enumera:  

 factorii demografici - scăderea efectivelor şcolare şi îmbătrânirea populaţiei;  

 nevoia creşterii eficienţei generale a educaţiei şcolare;  

 multiplicarea ofertanţilor de educaţie şi a produselor / serviciilor educaţionale oferite;  

 restructurarea sistemului public de educaţie pentru a face faţă nevoilor unei societăţi în 

schimbare;  

 reculul culturii occidentale şi globalizarea problemelor economice şi sociali 

 

Marketingul educațional reprezintă un ansamblu de metode şi tehnici utilizate de către un 

ofertant de programe educaţionale, o organizaţie sau un sistem de educaţie pentru a determina: 

(Iosifescu, 2000 pag 28) 

 receptivitatea (adică nevoile şi motivaţiile) potenţialilor clienţi faţă de un anumit produs 

sau serviciu educaţional;  

  promovarea unui produs/pachet educaţional pe o anumită piaţă.):  

  apariţia concurenţei, atât între,sistemele de educaţie, pe de o parte şi mass-media sau 

agenţii economici/ sociali  

  deconcentrarea şi descentralizarea majorităţii sistemelor şcolare, care sunt nevoite să se 

deschidă tot mai mult nevoilor reale individuale şi comunitare;  

  modificările din cultura organizaţională (în direcţia profesionalizării specifice şi 

deschiderii la inovaţie);  

  impunerea pregătirii manageriale, inclusiv la nivelul profesorilor 

   apropierea dintre educaţie şi „lumea muncii", prin profesionalizarea tot mai timpurie a 

studiilor şi prin asumarea, de către întreprinderi a unor funcţii educative;  

  redescoperirea (şi redefinirea) culturii generale;  

  prelungirea duratei studiilor;  

  „consumerismul" educaţional;  

  creşterea costurilor (directe şi indirecte) necesare unei educaţii de calitate;  

  internaţionalizarea formării, mai ales în învăţământul  
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  diminuarea încrederii în conceptul şi politicile relative la educaţia permanentă din cauza 

costurilor extrem de mari şi eficacităţii îndoielnice, întrucât efectele de mobilitate socială 

au fost nule şi chiar inverse celor scontate: cei care au. beneficiat de o formare continuă de 

calitate sunt tot cei care au avut şi o formare iniţială de înalt nivel; ca urmare, tot mai multe 

persoane caută, de la bun început, o formare iniţială de calitate şi nu se mai bazează pe o 

ipotetică reluare sau completare a studiilor.  

Sunt diferite metode și tehnici ale marketing-ului educaţional:  

 Studiile de nevoi care au ca obiectiv stabilirea serviciilor educaţionale cele mai adecvate 

pentru a răspunde, cât se poate de eficient, problemelor şi proiectelor de ordin economic şi 

social al comunităţilor, grupurilor sociale sau organizaţiilor economice.  

 Studiile de poziţionare au ca finalitate determinarea părţii din piaţa deja ocupată şi 

specificul regional al ofertei de educaţie existente.  

 Studiul (calitativ) al nevoilor, motivaţiilor, atitudinilor, reprezentărilor, barierelor, 

concurenţei e 

 Studiul (cantitativ) al puterii de cumpărare şi al solvabilităţii potenţialilor clienţi - dacă 

aceştia pot suporta costurile directe şi indirecte ale formării - al volumului de operaţii 

realizate/ realizabile pe piaţă - în general sau detaliat (pe produs, segment al clientelei sau 

piaţă etc.).  

  Studiile de piaţă constau în:  

• identificarea organizaţiilor/instituţiilor care normează, reglează şi consolează domeniul;  

• identificarea furnizorilor de servicii educaţionale şi a clienţilor actuali şi potenţiali 

Ca instrumente şi procedee de marketing utilizabile pentru aceste studii, se pot enumera:  

 observarea concretă a sectorului de activitate sau a zonei geografice;  

 sondajele de opinie şi anchetele; 

 interviurile individuale sau în grup, ocazionale sau periodice;  

 chestionarele  

 consultarea experţilor în domeniu;  

 utilizarea diverselor metode statistice şi prelucrarea datelor obţinute la nivel naţional şi/sau local 

(anuarele statistice, buletinele informative etc.),  
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Târgul educațional poate fi considerat un act de participare la marketing educațional 

deoarece prin acesta organizațiile din educație participante își prezintă oferta școlară în forma cea 

mai atractivă, rezultatele deosebite, proiectele și parteneriatele ce aduc un plus de valoare și sunt 

în interesul beneficiarilor direcți. 

Organizarea ofertei  prezentate la târgul educațional are următoarele componente: 

 serviciul oferit care se concretizează prin serviciul educaţional care trebuie să cuprindă:  

• potenţialii beneficiari şi condiţiile de înscriere 

• obiectivele sub forma de competenţe şi capacităţi ce vor fi formate sau dezvoltate;  

• conţinutul formării propuse - domeniu, specialitate, rezultate aşteptate, situaţii de formare e 

       • metodologia utilizată; • formatorii - calificare, experienţă, nivel în ierarhia organizaţiei etc 

       • atestarea sau acreditarea, prin acte oficiale sau nu (procedură care, în foarte multe sisteme 

educaţionale, este încă monopol de stat), precum şi natura probelor/examenelor care conduc la 

obţinerea lor;  

       • durata formării propuse;  

       • locul formarii care poate fi un avantaj dar şi un handicap.  

 Preţul – chiar şi în cazul în care serviciul respectiv este oferit gratuit, trebuie luate în calcul 

și cheltuielile indirecte, cum ar fi cele pentru materiale, rechizite, echipamente, care 

trebuie cunoscute de către beneficiar. În acest sens, este necesară identificarea marilor 

categorii de potenţiali clienţi care pot beneficia de un anumit serviciu educaţional, având 

în vedere şi posibilităţile de plată.  

 Distribuirea serviciului respectiv, aplică modul în care acesta ajunge la grupurile-ţintă: 

locul şi posibilităţile de acces.agenţii de relaţii publice etc. Ca un caz specific, menţionăm 

învăţământul la distanţă, prin corespondenţă, prin internet sau televiziunea educaţională, 

unde problema distribuţiei este esenţială.  

 Promovarea, publicitatea şi „ambalarea"  serviciului educaţional, adică aducerea lui la 

cunoştinţă şi prezentarea în faţa potenţialilor clienţi, prin diferite mijloace: direct (poştă, 

telefon, E-mail) sau indirect (mai ales prin mass-media). Promovarea se referă atât la 

instituţia educaţională care furnizează un anumit serviciu educaţional cât şi la fiecare 

serviciu în parte. Importante sunt atât alegerea suportului promoţional adecvat (broşuri, 

afişe, pliante, cataloage, răspunsuri telefonice preînregistrate, internet, anunţuri în ziare, 
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„clipuri'' la posturi de radio şi TV), prin care se realizează comunicarea cu potenţialii 

clienţi, cât şi valorizarea la maximum a calităţilor serviciului oferit.  

Există trei mari etape promoţionale ale târgului educațional: 

 anunţul (existenţei respectivului produs / serviciu),  

 informarea (care îl descrie),  

 informarea pentru vânzare (care cuprinde, pe lângă informaţiile mai detaliate şi 

condiţiile de furnizare).  

Foarte importantă este formarea şi păstrarea, prin tehnicile promoţionale, a unei „imagini 

de marcă" adecvate şi individualizate. 

 

3.Studiu de caz- Târgul ABC 

Studiu de caz – Târgul ABC ca formă de activitate de  marketing educational. 

Elevii și școlari au posibilități mai pușine și poate interes mai mic de aparticipa la 

evenimente, târguri educaționale de o asemenea anvergură. În aceste condiții echipa managerială 

a Școlii Gimnaziale Marin Preda, Pitești a organizat Târgul ABC – Antreprenoriat, Bucurie, 

Creativitate ca proiect educațional.  

Instituțiile partenere au fost Inspectoratul Școlar Argeș, Primăria Pitești, Școala 

Gimnazială "Marin Preda", Muzeul Viticulturii și Pomiculturii. Echipa de implementare fiind 

formată din toate cadrele didactice care au dorit să se implici, să coordoneze elevi în realizare de 

obiecte, decorațiuni handmade. 

Proiectul s-a adresat următoarelor grupuri ţintă:  

 - cadre didactice din ciclul preșcolar și școlar cuprinse în cadrul acţiunilor extracurriculare ale 

proiectului, numărul beneficiarilor direcţi din această categorie este de 60 cadre didactice 

- preșcolarii de la G.P.P.,  G.P.N. și elevii din cadrul Scolii Gimnaziale ,,Marin Preda”, Pitești - 

numărul beneficiarilor direcţi din această categorie este de cca 930 preșcolari și scolari; 

-  părinți, bunici, comunitatea locală. 

 

Obiectivele  acestui proiect au fost următoarele:  

 de a acorda mai multă atenție preșcolarilor și elevilor care au înclinaţii artistice, 
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 formarea unor competențe antreprenoriale,  

 formarea spiritului de cooperare, munca în echipă în vederea realizării unui produs; 

 strângerea de fonduri pentru achiziționarea  unor bunuri necesare modernizării 

unității școlare 

 creșterea prestigiului școlii în comunitatea locală prin modul în care s-a organizat, 

s-au realizat produse sub coordonarea profesorilor școlii, modernizarea bazei 

materiale 

Argumentul Târgului ABC 

 Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. De-a lungul anilor, 

activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea nonformală și 

petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind domenii și arii foarte 

diferite, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune dezvoltări 

armonioase pentru o integrare mai bună în societate. Competența antreprenorială este una din cele 

opt competențe cheie în formarea profilului elevului timpurilor noastre în spațiul european.   

Resurse ( umane, materiale, financiare, de timp) 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Argeș va sprijini proiectul și va oferiri consultanţă de 

specialitate  

           Școala organizatoare va stabili relații de colaborare cu comunitatea locală și va oferi 

exemple de bune practici. 

          Școala Gimnazială "Marin Preda " va pune la dispozitie spațiile necesare (sala de sport, 

curtea școlii), iar organizatorii concursului  vor suporta cheltuieleile legate de desfășurarea 

concursului.  

Organizatorii  alocă timp pentru pregatirea târgului:  

- pregătirea spațiilor, afișarea listei cu participanții pe site-ul școlii, la avizier, pe ușa sălii de sport; 

- pregătesc documentația (adeverințe, decizii, parteneriate); 

-elaborează și verifică corectitudinea desfășurării  proiectului. 

Activități (denumire, loc, perioadă, responsabili, rezultate așteptate) 

Activitatea nr. 1: Lansarea proiectului  

Activitatea nr. 2 Primirea și centralizarea înscrierilor 
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Activitatea nr. 3 Târgul ABC 

Activitatea nr. 4 Evaluare 

Activitatea nr. 5 Prezentarea raportului ediției curente 

 

Rezultate așteptate 

Prin acest proiect dorim să implicăm un număr cât mai  mare de copii din comunitatea 

locală care să atragă implicare parinților, prietenilor.Realizarea unui schimb de experiență util între 

profesorii participanți la acest proiect  

Pot fi promovate în cadrul comunității resursele umane cu vârste cuprinse între 3-15 ani, 

cu preocupări în domeniul artistic, cultural-tradițional și antreprenorial. Se urmărește acordarea 

unei atenții mai mari  preșcolarilor și elevilor care au înclinaţii artistice, formarea unor competențe 

antreprenoriale, formarea spiritului de echipă în vederea realizării unui produs,educație incluzivă. 

Evaluare  

Proiectul sub forma a două activități : 18 octombrie 2019  (Târgul Toamnei ) și 28 

februarie 2020 (Târgul Mărțișorului) 

Evaluarea iniţială se realizează prin fişele de înscriere la activităţile proiectului. 

Evaluarea intermediară va consta în numărul de participanți la activități şi numărul de 

persoane implicate în proiect. 

Evaluarea va consta în: 

- realizarea raportului privind numărul de participanți și numărul de diplome/adeverințe acordate  

- monitorizarea impactului avut asupra preșcolarilor și școlarilor participanți- dezbatere 

- realizarea unei expoziții cu fotografii din timpul activităților 

- analiza modului de desfășurare a activității propriu-zise (organizare eficientă, evaluare corectă ) 

- feed-back-ul primit pe face-book-ul școlii în urma postării activității târgului. 

 

  Mediatizare 

Activităţile proiectului vor fi mediatizate în mass-media locală, prin realizarea unor 

rubrici ce vor anunța și populariza desfășurarea festivalului și a rezultatelor acestuia şi la nivelul 

şcolii cu ajutorul cadrelor didactice implicate în proiect, prin site-ul școlii. 
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 Diseminare 

 Publicarea unui articol  cu privire la activitățile desfășurate , în reviste de specialitate 

 Realizarea unui portofoliu ( poze din timpul desfășurării târgurilor, cu lucrările prezentate) 

 Prezentarea rezultatelor în cadrul cercului pedagogic. 

 

  Sustenabilitatea proiectului 

          Derularea unui astfel de proiect educativ local  reprezintă o șansă pentru acumularea de 

noi experiențe și implică responsabilizarea școlii în promovarea și îmbunătățirea comunicării 

cu comunitatea locală. Continuarea proiectului va fi asigurată prin valorificarea potențialului 

creator și inovativ în demersul educațional de către cadrele didactice participante. 

 

 

4. Chestionar elevi și părinți 
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5. Concluzie 

În urma chestionarelor aplicate  se constată că organizarea și desfășurarea Târgurilor ABC  

de către școală este apreciată de elevi ca fiind o experință utilă pentru 92,3 % , apreciază școala 

pentru acest eveniment 88,5% și au împărtășit experiența lor de la târg cu alții 92,3%. 

Din chestionarele aplicate părinților, aceștia consideră ca fiind utilă participarea la 

dezvoltarea copilului lor în procent de 100% și s-a modificat favorabil percepția despre școală la 

84,6%. 

Aceste procente sunt raportate la numărul chestionarelor completate în data de 15.05.2020. 

Ele demonstrază că organizarea unor astfel de activități este benefică prestigiului și imaginii școlii. 

Aceste târguri demonstrează implicarea, dedicarea, spiritul de inițiativă și asumarea 
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responsabilității profesorilor organizatori. Coeziunea și etosul ce au fost transmise elevilor și 

părinților au creat un mediu favorabil învățării, educației pentru viață.  

Consider că Târgul ABC de-a lungul edițiilor desfășurate au fost o forma de târg 

educațional, prin el a fost  prezentată practic oferta școlii, activitatea și rezultatele echipei profesor-

elev-familie au fost evidente. Obiectivul de creștere a prestigiului școlii a fost atins, astfel Târgul 

ABC poate fi considerat un fapt de marketing educațional. 

Închiderea arcului peste timp, Domnul Trandafir, personajul lui Sadoveanu după chipul 

unui învățător real, este preocupat ca elevii lui să-și însușească acele cunoștințe școlare dar mai 

ales „învățătura cealaltă, sufletească” (Sadoveanu, M.,2016 pag 17), elevii au văzut și experimentat 

bunătatea lui, căldura sufletescă, grija părintească de a le dărui fiecăruia câte două pere din părul 

ce era în curtea școlii. Și așa a reușit să fie un învățător de succes, autorul încheie amintirea lui cu 

„în locul acela odată a trăit un om”, evaluarea peste timp ar fi evidențiat că finalitățile obținute au 

rezonat cu obiectivele propuse, a avut succes deplin în școala sa. 

Managementul educațional modern, marketingul educațional prezintă și argumentează 

tehnici și metode  foarte importante, prin care o școală poate rămâne pe piața ofertelor 

educaționale, dar ca totul să nu ajungă doar inteligență artificială trebuie acordată atenția cuvenită 

calității resursei umane, pentru a avea valorile dorite în adulții de mâine.  
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Aplicații utile pentru predarea și evaluarea online 

 

prof. lb română și lb. engleză Gabriela-Isabela Mihai   

 

Noul context de învățare generat de pandemie a schimbat radical  paradigmele clasice ale 

procesului de predare-învățare-evaluare. Așadar, noi, profesorii, am fost determinați să ne 

reinventăm și să găsim soluții pentru a preda continuturile intr-un mod atractiv, dar si pentru cea 

mai spinoasă componentă a procesului educativ online: EVALUAREA. În domeniul predării 

limbilor străine, problema este și mai complexă, întrucât este necesar să se urmărească progresul 

înregistrat de elevi atat în privința competențelor de receptare a mesajului (citit, audiție), cat si a 

celor de exprimare scrisă și orală. Lucrarea de față își propune să treacă în revistă câteva strategii 

de evaluare eficiente ce pot fi adaptate mediului online, precum și o serie de instrumente digitale 

menite să ne sprijine în demersul de predare și evaluare a competențelor de comunicare în cadrul 

orelor de  limba română și limbi moderne, unele instrumente putând fi adaptate și pentru alte 

discipline. 

Utilizarea unor instrumente digitale poate transforma testarea cunoștințelor într-o activitate 

distractivă și interactivă, reducând anxietatea pe care mulți elevi o resimt atunci când aud cuvântul 

„test”. Aceste aplicații sunt folositoare mai ales pentru recapitulări sau învățarea prin joc. Cateva 

exemple de acest fel sunt: 

Kahoot! este un instrument foarte bun pentru testarea cunoștințelor tuturor elevilor, în timp 

real, la curs. Este nevoie de prezența profesorului pentru ca elevii să vadă întrebările. Alte aplicații, 

precum Educaplay, Quizizz sau LearningApps, pot fi utilizate atât la curs, cât și în afara lui (de 

exemplu, ca temă de casă), deoarece pot fi accesate oricând printr-un link oferit de 

profesor. Quizlet permite crearea de flashcards, niște cartonașe foarte utile pentru procesul de 

învățare, deoarece elevii se pot autoevalua și pot decide ce informații necesită aprofundare. 

Padlet le oferă elevilor posibilitatea de a lucra în echipă și de a aduna idei în timp real, 

eliminând unele probleme care apar, de obicei, în mediul fizic (inhibiția sau frica de a fi judecat, 

nevoia de a aștepta să ne vină rândul să vorbim). Fiind o aplicație pentru gândire creativă, poate fi 

utilizată în diferite moduri, scopul depinzând doar de creativitatea profesorului. În mod similar se 
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poate folosi și Mentimeter, care oferă posibilitatea unor statistici care analizează răspunsurile 

elevilor. 

Acest tip de aplicații poate fi folosit în diferite momente ale cursului. 

De exemplu, la începutul cursului, pot fi utile pentru a afla care sunt așteptările elevilor, 

care este nivelul actual de cunoștințe despre o anumită temă, ce concepte asociază cu un anumit 

cuvânt sau în ce măsură sunt de acord cu o afirmație, pe o scală de la 0 la 10, de exemplu. 

Personal, prefer sa folosesc Padlet la inceputul lectiei, in activitati de genul warm-up- 

ghicitori la care elevii trebuie sa raspunda, intrebari deschise etc, pentru a oferi tuturor elevilor 

sansa de a își face vocea auzită. Faptul că pot alege să raspundă anonim înlatură anxietatea și 

permite tuturor să se implice, să își spună părerea. 

Instrumentul cel mai apropiat de o tablă obișnuită este Classroomscreen – o tablă digitală 

care va permite, pe lângă adăugarea de texte, să faceți cursurile mai interactive. Include un 

cronometru util, precum și o ruletă a răspunsurilor, elevii putând fi numiți aleator pentru a 

răspunde. 

.Ca o alternativă la prezentările PowerPoint,  se poate folosi platforma Prezi. Cu ajutorul 

instrumentului MindMup puteți crea mind maps (hărți mentale care ilustrează modul în care sunt 

relaționate diferite concepte), iar platforma Textfixer poate fi utilizată (și) pentru a genera liste 

aleatorii – utile, de exemplu, când vrem să împărțim elevii pe echipe. 

O altă aplicație extrem de utilă este și Liveworksheets.com. Aceasta permite crearea unor 

fișe de lucru interactive, punând la dispoziție o bază variată de materiale grupate pe nivel de 

vârstă/nivel de limbă, dar și posibilitatea creării unor fișe de lucru/teste proprii, folosind inclusiv 

fișiere de tip imagine sau video. Software-ul poate chiar corecta automat și oferi feedback elevilor. 

Acestia pot trimite raspunsurile catre profesor completand adresa de e-mail a acestuia in formularul 

standard Send answers to my teacher. 

Predarea online sau in system hybrid a devenit parte a realității cotidiene și este clar că va 

juca un rol important și dincolo de pandemia care a forțat instalarea acestei realități. Asadar, cu 

toții trebuie săne adaptăm  și să învățăm  permanent,  să aplicăm  noi metode și să folosim 

instrumente inovative , interactive, atractive pentru elevi, precum aplicatiile prezentate anterior si 

să intelegem ca nu există “one size fits all “ atunci cand vine vorba despre educație și că succesul 

implementării unor astfel de instrumente ține foarte mult de grupul de elevi , de interesele si 
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preferințele acestora. Trebuie să avem curajul de a experimenta și de a ne replia ori de cate ori este 

necesar pentru a ne atinge obiectivele educaționale. 
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CERCETARE ȘTINȚIFICĂ 

 

MODALITĂȚI DE COMBATERE A INSUCCESULUI ȘCOLAR 

 LA COPIII DIN CICLUL PRIMAR  

prof. învățământ preșcolar Cicu Mirela 

 

ARGUMENT 

 Rezultatele şcolare ale elevilor sunt des influenţate de mulţi factori externi. Sunt foarte 

importante și moştenirea genetică a copilului sau gradul de inteligenţă al lui, însă dacă acestea nu 

se pot modifica, există câţiva factori care pot influenţa într-o măsură mare rezultatele şcolare ale 

copiilor, succesul acestora în plan emoţional şi social; iar aceşti factori sunt la dispoziţia părinţilor, 

a familiei unde copii cresc şi se dezvoltă. În ultimii ani cercetarea cauzelor insuccesului şcolar s-a 

axat mai mult către mediul de provenienţă al copilului (familie, societate) şi s-a concluzionat că 

un mediu nefavorabil nu poate să asigure referinţele culturale minime necesare pentru o dezvoltare 

şcolară eficientă a copilului (Sălăvăstru, 2004).   

 Conform Anderson şi Minke, 2007, părinţii se pot implica în viaţa copiilor în diferite 

moduri: îi ajută să ia decizii corecte, îi ajută la teme sau păstrează contactul cu şcoala, astfel pot 

influenţa pozitiv succesul şcolar (Garcia et al., 2001). Un lucru șocant este faptul că în urma 

cercetărilor s-a dovedit că mai puţin de jumătate din părinţi se implică în dezvoltarea academică a 

copiilor lor. 

 Şcoala şi familia sunt cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei, iar între aceştia si mediul 

extraşcolar sau extrafamiliar pendulează copilul, obiect şi subiect al educaţiei. Colaborarea şcolii 

cu familia trebuie să se axeze în mod firesc pe calitatea educaţiei: obiective superioare, căi şi 

mijloace superioare. În acest scop, am întreprins o cercetare experimentală, urmărind studierea 

posibilităţilor concrete de optimizare a comunicării şcoală-familie-elev şi a consecinţelor pe care 

această optimizare le implică. Motivaţia a fost şi observarea în timp a relaţiei distante dintre părinţi 

şi şcoală, lipsa de procupare a unor părinţi faţă de situaţiile şcolare şi disciplinare ale propriilor 

copii, absenţa repetată a acestora la întâlnire cu părinţii.  
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 Rezultatele din ce în ce mai slabe ale elevilor, dezinteresul acestora faţă de procesul 

educativ, lipsa motivării, induc o cercetare care să descopere cauzele ce produc toate aceste aspecte 

care conduc la eşec şcolar. 

 

  SCOP:  

 Elevii care provin din familii cu un status socioeconomic modest sunt mai predispuse la o 

limitare a educaţiei în sfera formală (care nu depăşeşte curriculum-ul şcolar) şi la investiţii mai 

puţin diversificate în acumularea de capital educaţional. 

OBIECTIVE:  

Obiectivele teoretice: 

− Cunoașterea opiniilor părinților privind educația copilului în familie și școală; 

Obiectivele practice: 

− Determinarea factorilor care influențeazcură parsul școlar al copiilor;  

− Urmărirea concordanței dintre opiniile formulate de părinți, elevi și profesori privind 

activitatea școlară. 

 IPOTEZA:  

 Presupunem că mediul socio-economic de origine al familiei în care trăiește copilul 

influențează parcursul școlar al copilului. 

 

  METODOLOGIA CERCETĂRII: 

 

 EȘANTION 

 Eșantionul este format din elevii clasei a IV a de la Şcoala Gimnazial ,,TUDOR 

VLADIMIRESCU” și părinții lor. Numărul părinților chestionaţi a fost de 40. Din rândul adulţilor, 

au participat 38 părinţi și 2 bunici. Studiile părinţilor sunt medii ( liceale ) și superioare. 

  METODE ȘI TEHNICI  UTILIZATE 

  Pentru această cercetare am folosit metoda chestionarului dar și metoda cercetării 

documentelor curriculare și a documentelor școlare.  
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DESFĂȘURAREA CERCETĂRII 

 

I . ETAPA INIŢIALĂ A CERCETARII – identificarea întrebarilor chestionarului și analiza 

documentelor școlare 

 

 Chestionarul este una dintre metodele cele mai frecvent utlizate în cercetarea științifică 

educaționlă „chestionarul constă într-o succesiune logică și psihopedagogică, bine organizată și 

structurată de întrebări, de regulă scrise” (Chelcea, S., 1975, apund Păiși, Lăzărescu, M., 2011, p. 

79). În cazul în care întrebările sunt scrise și subiecții au capacități de scris-citit, completarea 

răspunsurilor se realizează prin autoadministrare, în caz contrar se realizeaza administrarea 

individuală / directă, orală, cercetătorul având posibilitatea să consemneze și alte manifestări / 

eventuale completări, chiar divagații ale subiecților. 

 Păiși, Lăzărescu, M., 2011, p. 79 afirmă că în structura chestionarului sunt două părți: 

- partea introductivă în care se motivează sintetic și comprehensiv necesitatea aplicării 

chestionarului, scopul și obiectivele lui, inițiatorul, avantajele generale și specifice ale 

completării și nu în ultimul rând se fac precizări și recomandări referitoare la modul de 

completare a chestionarului, insistându-se pe sinceritatea și onestitatea cu care se va 

completa răspunsurile. În această parte a chestionarului se consemnează în funcție de tema 

cercetării o serie de date biografice – gen, vârstă, profesie, poziție socială, situație familială, 

nivelul studiilor etc. (această parte a chestionarului poate fi plasată în partea introductivă 

sau la sfârșitul chestionarului); 

- chestionarul propriu-zis cuprinde seria de întrebări structurate în funcție de finalitatea 

propusă, tema cercetării, timpul avut la dispoziție, resursele materiale disponibile, tehnica 

de administrare, felul întrebărilor; un chestionar poate avea 2-3 întrebări sau poate ajunge 

până la 300-400 de intrebări. 

 Elaborarea unui chestionar trebuie precedată de documentarea teoretică în domeniul temei 

de cercetare, de analiza demersurilor investigative și a instrumentelor de cercetare similare și 

stabilirea dimensiunilor de studiu ale problemei. În construirea, elaborarea propriu-zisă a 

chestionarului, care coincide cu formularea întrebărilor, trebuie să se respecte tematica acestuia 

(formularea unor întrebări care nu au legătură cu problematica investigată pot să denatureze 

răspunsurile) și să se țină seama de nivelul de dezvoltare psihică și / sau de instruire a celor care 
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urmează să răspundă, de maniera în care poate trezii interesul respondenților pentru a-l completa, 

precum și de condițiile de coerență logică, claritate și inteligibilitate.  

 Avantajele utilizării chestionarului ca metodă de cercetare științifică ( Chelcea, S., 1975; 
De Singly, 1998): 

✔ poate fi aplicat cu ușurință unui număr mare de subiecți; 

✔ se poate păstra anonimatul subiecților; 

✔ permite colectarea unui număr mare de informații într-un timp scurt; 

✔ reduce sau chiar anulează posibilitatea răspunsurilor false datorate prezenței 
cercetătorului, răspunsurile fiind scrise, gradul de sinceritate al subiecților este mare; 

✔ fiind o metoda stabilă, consistentă, permite măsurători stabile, constante și valide.  

 Limitele chestionarului sunt urmatoarele: 

✔ nu permite culegerea altor informații în plus față de cele cuprinse în chestionarul inițial; 

✔ nu se poate determina cauzele unui anumit răspuns; 

✔ identitatea subiectului și condițiile în care a răspuns la chestionar nu se cunosc cu 
certitudine. 

 

 Metoda cercetării documentelor curriculare şi documente şcolare constă în analiza anumitor 

parametri, stabiliţi în acord cu ipoteza şi obiectivele cercetării, a datelor. Studierea documentelor 

școlare oficiale reprezintă nu doar o sursă de informare și acomodare cu sistemul de învățământ, 

cu proiectarea, organizarea și desfășurarea procesului de învățământ la nivelul fiecărui ciclu 

curricular, ci și o sursă de cercetare care are drept scop asigurarea calității activităților 

educaționale. Orice modificare la nivelul documentelor școlare oficiale este precedată de o astfel 

de investigație, fie printr-o strategie de timp comparativ cu actele curriculare ale altor sisteme 

educaționale sau cu actele sistemului educațional naționale anterioar sau printr-o analiză de 

conținut a acestor acte.  

 Strângerea de date despre activitatea persoanelor din cadrul educațional poate fi realizată 

prin studierea documentelor școlare: 

✔ documentele curriculare oficiale reprezentând şi o sursă de informare şi oferind 

instrumentele activităţilor educaţionale; 
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✔ anumite documente şcolare, care permit strângerea de date reale referitoare la activitatea 

cadrelor didactice şi a elevilor, dar și definirea unei imagini generale asupra organizării şi 

desfăşurării activităţii educaţionale şi prefigurarea unor dimensiuni ale cercetării: 

✔ materialele componente ale portofoliului personal al profesorului este alcătuit din 

planificări calendaristice, fişe psihopedagogice ale elevilor, proiecte ale unităţilor de 

învăţare, proiecte de activitate didactică, teste pedagogice de cunoştinţe, fişe de lucru, 

conspecte, referate, planşe, materiale didactice, etc. 

✔ documentele şcolare oficiale sunt regulamentele interne, foile matricole, cataloagele, 

rapoartele și situaţiile şcolare, procesele verbale, fişele/rapoartele de observaţie sau de 

evaluare ale activităţilor didactice, rapoartele de preinspecţie şi inspecţie, orare etc. 

✔ documentele de arhivă se referă la experienţa educaţională a echipei, formată în  urma  

demersurilor practicienilor şi teoreticienilor specialişti din domeniul ştiinţelor educaţiei 

care ușurează cunoaşterea unor aspecte: documente ale cercetărilor, rapoarte de cercetare, 

referate-sinteză şi alte documente realizate în diferite cercetări, anuare, monografii, 

culegeri, tratate, enciclopedii etc. 

 Prin tehnici precum interviul, chestionarul, studiul de caz pot fi identificate calitățile, dar 

și lacunele, distorsiunile aplicării acestor documente, ceea ce trebuie păstat, valorificat și ceea ce 

trebuie eliminat sau ameliorat și în același timp pot fi identificate modalitățile concrete de asigurare 

a calității lor. 

 

II.ETAPA EXPERIMENTALĂ  - aplicarea și interpretarea chestionarului: 

 Chestionarul aplicat părinților este unul cu alegere multiplă și  este conceput pentru a afla 

mai multe despre relaţia familie-copil-școală, dar și despre mediul socio-economic de origine al 

familiei.  
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 Toți părinții au răspuns afirmativ la această întrebare, ceea ce dovedește că în  cadrul 
familiei există grijă și interes pentru educația copilului. 

 

 

 Din totalul părinților 62.5% au răspuns că de educația copilului de ocupă mama, urmând 
cu 25%  tata și  12.5% bunicii.  

N
r.

   
   

 
p

ar
in

ti

Întrebarea nr 1:
Copilul frecventează școala?

N
r.

 p
ar

in
ti

Întrebarea nr. 2 :
Cine se ocupă mai mult de educația copilului?

tata

mama

bunicii

fratii
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Întrebarea nr. 3 : Cât timp alocă zilnic copiii pentru  : TV, calculator/internet? 

 

Întrebarea nr. 4 : Cât timp petreceți cu copilul dvs. pe zi ? 

 

 

  

 Comparația între întrebarea numarul 3 „Cât timp alocă zilnic copiii pentru: TV, 
calculator/internet?” și întrebarea numărul 4 „Cât timp petreceți cu copilul dvs. pe zi?” este 
necesară pentru a putea observa mai bine faptul că elevii nu mai găsesc interes în cărți, activități 
educative și nici măcar în jucării ci în mediul online.  
 25% din copiii petrec 1 oră pe zi pentru TV  și calculator / internet, 62.5 % între 2 și 3 ore 
și 12.5 % peste 3 ore. 
 25% din părinți petrec aproximativ 1 oră cu copiii pe zi, 62.5% petrec între 2 și 3 ore pe zi 
și 12.5 % petrec peste 3 ore cu copiii pe zi. 
   

N
r.

 p
ar

in
ti

1 ora

2-3 ore

peste 3

ore
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 12.5% dintre părinții chestionați își petrec timpul jucându-se cu copilul, 50% îi ajută la 

teme, 20% vizionează programe TV împreuna cu copilul și 17.5% își petrec timpul la cumpărături 

sau la plimbări în aer liber.  

N
r.

 p
ar

in
ti

Întrebarea nr. 5 :
În ce consta timpul alocat copilului ?
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 Atunci când vine vorba de răspunsul la întrebările pe care copilul le adresează, părinții  au 

răspuns astfel:62.5 % răspund întrebărilor copiilor, 25% răspund rar, 7.5% deloc și 5% când au 

timp. 

N
r 

p
ar

in
ti

Întrebarea nr. 6 : 
Răspundeți la întrebările pe care copilul vi le adresează?

da

rar

deloc

cand am timp
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 62% dintre părinți se lasă influențați de puterea de convingere a copilului și îi oferă 

satisfacție financiară de fiecare dată când copilul cere, 25% din părinți le satisfac doar uneori , pe 

când 12.5% le satisfac cerințele bănești ale copiilor doar atunci când merită. 

  

N
r 

p
ar

in
ti

Întrebarea nr. 7:
Îi satisfaceți cerințele bănești?

uneori

tot timpul

când merită

niciodată
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 Una din întrebările cele mai importante ale  chestionarului a fost întrebarea „Cum vă 

comportați când copilul greșește?”. Această întrebare a fost adresată cu scopul obținerii unor 

informații destul de personale,  pe care mulți dintre părinți nu le oferă în mod adevărat. 

 25% au afirmat că atunci când greșește copilul este certat, 25% au spus că este pedepsit, 

20% dintre părinți nu vorbesc cu copilul lor atunci când greșește, 25% îi interzic copilului să facă 

ceea ce dorește sau ceea ce îi place și din păcate doar 5 % discută cu copilul despre ceea ce s-a 

întâmplat.  

 Acest procent dă dovadă de faptul că părinții nu știu cum să reacționeze în mod corect, 

productiv și chiar educativ atunci când copilul face o greșeală.  

 

 

N
r 

p
ar

in
ti

Întrebarea nr. 8 :
Cum vă comportati când copilul greșește?

îl cert

îl pedepsesc

nu-i vorbesc

îl opresc de la ceea

ce ii place

discut cu el
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Întrebarea nr. 9 : Întrebați copilul în fiecare zi despre ce s-a întâmplat la 
școală? 

Întrebarea nr. 10 : Se întâmplă des ca atitudinea dumneavoastră  faţă de copil 
să nu fie în concordanţă cu cea a învățătoarei? 

 

 

 

 La întrebarea numărul 9 „Vă întrebați copilul în fiecare zi despre ce s-a întâmplat la 

școală?” 62.5% dintre părinți au răspuns că da,12.5 % nu , iar 8,5% au răspuns că acest lucru se 

întâmplă doar câteodată.  

 La întrebarea numărul 10 „Se întâmplă des ca atitudinea dumneavoastră  faţă de copil să 

nu fie în concordanţă cu cea a învățătoarei?” are ca răspuns nu din partea părinților în procent de 

75% și 25% au răspuns câteodată.  

 

 Analiza documentelor școlare 

N
r 

p
ar

in
ti da

nu

câteodată
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 Aceasta metoda a fost folosită încă de la începutul anului școlar, când au fost aplicate 

testele inițiale. Astfel că, documentele analizate au fost testele inițiale, testele de evaluare 

sumativă, testele de evaluare finală, catalogul clasei și implicit carnetele de note ale elevilor, 

planificarea consilierei cu părinții, procesele verbale de la ședințele cu părinții, planificarea anuală 

și semestrială, proiectele de lecție. 

 Pe parcursul anului școlar au fost observate toate rezultatele elevilor atât cele cognitive cât 

și cele comportamentale. Evaluările sumative de la sfârșitul semestrului I au înregistrat rezultate 

bune, majoritatea elevilor obținând note de FB dar și de B atât la Limba și literatura română cât și 

Matematică.  

 Din semestrul al II-lea rezultatele la învățătură ale elevilor au început să înregistreze un 

regres lucru dovedit prin calificativele obținute. Aceste aspecte a fost discutate la lectoratele cu 

părinții, însă majoritatea părinților nu acordă suficient timp pentru educația copilului, considerând 

că învață la școală și acasă nu mai trebuie să acorde importanță procesului de învățare.  

 Trebuie să menționez că procesul instructiv-educativ s-a desfășurat într-un mod interactiv 

și plăcut pe tot parcursul anului și că elevii au parcurs toată materia propusă în programa școlară. 

 

II.ETAPA FINALĂ - concluziile cercetării: 

 A pregăti părinții pentru îndeplinirea rolului educativ nu înseamna numai a le furniza 

principii și norme pedagogice și pshihologice; este absolut necesar să fie conștienți că această 

acțiune de mare răspundere socială nu se poate desfășura sporadic și empiric, că  ea se cere 

organizată în funcție de etapele de vârstă ale copilului și de cerințele de adaptare la un mediu în 

continuă transformare.  

 Ipoteza testată în această cercetare „Presupunem că mediul socio-economic de origine al 

familiei în care trăiește copilul influențează parcursul școlar al copiilor”, a fost confirmată 

deoarece s-a demonstrat faptul că modul în care familia investește în capitalul educațional al 

copiilor are efecte vizibile asupra parcursului și rezultatelor școlare. Familia și posibilitățile 

economice și sociale reprezintă principala punte de legatură dintre şcoală şi beneficiarul principal 

al educaţiei – elevul.   

 Obiectivele au fost de asemenea atinse pe parcursul desfășurării cercetării, ajungând să se 

cunoască opiniilor părinților privind educația copilului în familie și școală, dar și factorii care 
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influențează parcursul școlar al copiilor. Am aflat de asemenea că  opiniile formulate de părinți nu 

sunt în concordanță cu cele formulate de profesor privind activitatea școlară. 

 Rezultatul acestei cercetări, confirmă că existenţa unei relaţii strânse între implicarea 

familială în educaţia copiilor şi progresul şcolar al acestora, contribuie la o înţelegere mai clară a 

rolului pe care îl are familia în educaţia copiilor. Cercetările anterioare justifică acest fapt şi ne 

îndeamnă să acordăm o atenţie sporită primei instituţii de educaţie din viaţa individului şi anume 

familia. 

 

 

 

ANEXA 1 

 

CHESTIONAR 

 

NUME ȘI PRENUME:_________________________ 

 

1. Copilul  dvs frecventează școala zilnic? 
• Da 
• Nu 
 

2. Cine se ocupă mai mult de educația copilului? 
• Tata 
• Mama 
• Bunicii 
• Frații 

 
 

3. Cât timp alocă zilnic copilul dvs pentru TV și calculator/internet? 
• 1 oră 
• 2-3 ore 
• Peste  ore 

 
4. Cât timp petreceți cu copilul dvs pe zi? 

• 1 oră 
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• 2-3 ore 
• Peste 3 ore 

 
5. În ce constă timpul petrecut cu copilul dvs? 

____________________________________________________________ 
 

6. Răspundeți la întrebările pe care copilul vi le adresează ? 
• Da 
• Rar 
• Deloc 
• Când am timp 
 

7. Îi satisfaceți cerințele bănești? 
• Uneori 
• Tot timpul 
• Când merită 
• Niciodată 

 
8. Cum vă comportați atunci când copilul greșește? 

____________________________________________________________ 
 

9. Întrebați copilul zilnic despre ce s-a întâmplat la școală? 
• Da 
• Nu 
• Câteodată 

 
10. Se întâmplă des ca atitudinea dumneavoastră  faţă de copil să nu fie în concordanţă cu cea 

a învățătoarei? 
• Da 
• Nu 
• Câteodată 
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PREȘCOLARUL ȘI LUMEA MINUNATĂ A POVEȘTILOR 

 

prof. inv. preșc. Ioniță Elena 

 

Povestirile influențează în mod indirect și estetica comportării copiilor, contribuie la 

lărgirea orizontului de cunoaștere prin multitudinea de aspecte din ambianța înconjurătoare la care 

face apel. În procesul ascultării unei povestiri este antrenată în mare măsură activitatea psihică a 

copilului. Copilul urmărește cu atenție datele povestirii, memorează, compară, analizează diferite 

situații, stabilește pe plan mintal unele relații fapte, însușiri ale personajelor. Astfel, este antrenată 

și gândirea copilului, devenind capabil de a înțelege faptele, gândurile și sentimentele personajelor.  

Povestirile copiilor permit dezvoltarea cu precădere a limbajului preşcolarilor, permiţându-le astfel 

să se exprime cu uşurinţă, atât în relaţie cu ceilalţi copii, dar şi cu adulţii. 

Povestea este o deosebită modalitate de cunoaştere a lumii, este un mijloc de comunicare 

şi o bună metodă de instruire. Ea conţine adevărurile fundamentale ale vieţii. Poveştile depăşesc 

hotarele spaţiului şi timpului, fiind prima hrană spirituală a copilului care îl învaţă să judece; o 

poveste bine spusă poate amuza, demonstra şi dezarma. 

Poveştile îmbogăţesc deprinderile de a comunica, îmbogăţesc vocabularul, cultivă sentimente 

frumoase, stimulează imaginaţia şi creativitatea, educă spiritul de sacrificiu, altruism, solidaritate, 

dreptate. Pune baza concepţiei despre lume şi viaţă. 

Se înţelege că gustul pentru lectură se formează timpuriu si de aceea in gradiniţă 

informaţiile sumare legate de mediul înconjurător sau istorie se transmit prin intermediul 

povestioarelor. Acestea fac trecerea de la lumea fabuloasă a poveştilor din grădiniţă la cea 

reală. Contactul cu poveştile educatoarei conduce la dezvoltarea gustului pentru frumos, la 

îmbogăţirea vocabularului, la creativitate. 

Grădiniţa este unul dintre factori decisivi în educarea copiilor prin frumos  pentru valoare 

. Intrând „în lumea poveştilor”, copiii vor învăța sa deosebească binele de rău, adevarul de 

minciună, faptele bune de cele rele; vor devenii mai atenţi , mai sensibili, încep să-si formeze 

pereceptele morale. 

Este de dorit ca preşcolarii şi elevii să-şi facă din cărti, cei mai buni prieteni, să le dezvolte 

discernământul în selecţia valorilor. În grădiniţa de copii se desfăşoară două tipuri de povestiri: 
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 povestirile educatoarei; 

 povestirile copiilor: repovestire si povestirea creată de copii 

Tematica operelor literare expuse în activitatea de povestire se diferenţiază de la o grupă 

la alta astfel încât la grupa mare povestirile devin mai complexe, având ca scop sesizarea planului 

real şi a celui ireal, stimularea creativităţii copiilor, exersarea capacităţii de comunicare. 

Prin intermediul povestirii, copilul se eliberează de egocentrism întrucât se identifică în 

plan imaginar cu personajele în care găseşte ceva din el însuşi, şi ceva din personaje în el. Pentru 

preşcolar, adultul care îi citeşte povestea este şi autorul, martorul întâmplărilor povestite, 

magicianul care deschide uşa unei lumi nebănuite, actorul, şi mai ales modelul de vorbire şi 

povestire. 

Audierea poveştilor permite familiarizarea copiilor cu structura basmului popular şi cu o 

serie de procedee imaginative ca: amplificarea (Flămânzilă, Gerilă, Zmeul), diminuarea (Degeţica, 

Degeţel), multiplicarea (Balaurul cu 7 capete, Capra cu trei iezi, Cei şapte pitici), aglutinarea. 

Descoperirea semnificaţiilor, formularea titlurilor amplifică fluiditatea şi flexibilitatea. 

Repovestirea liberă se caracterizează printr-o mai mare libertate a imaginaţiei copiilor. Ei 

repovestesc în funcţie de preferinţă şi de receptarea afectivă. Dacă atitudinea adultului este 

permisivă, copilul introduce personaje noi (de cele mai multe ori întâlnite în alte poveşti), modifică 

întămplările, îmbogăţeşte acţiunile, propune situaţii de prevenire a unor situaţii neplăcute. Totuşi, 

este necesar să se asigure o succesiune logică a repovestirii şi să se acorde atenţie exprimării 

corecte, nuanţate. 

Povestirile create de copii au evidentă valoare formativă, contribuind la dezvoltarea 

gândirii şi a imaginaţiei creatoare, la dezvoltarea unei vorbiri corecte, fluente, expresive. 

Cele mai frecvente tipuri de povestiri create şi practicate în grădiniţa de copii sunt povestirile create 

pe baza unui şir de ilustraţii şi povestirile cu început dat. Tematica   poveştilor create de copii după 

modelul educatoarei poate fi legată de: fapte cotidiene,  întâmplări, momente trăite de copii, de 

familia acestora sau de prieteni; întâmplări din viaţa animalelor. 

Copiii trebuie să-şi imagineze locuri, întâmplări, fapte care s-au petrecut sau se pot  petrece 

în viitor, ca în lumea reală, ca în filme de desene animate ori ca în vis. Copilul este independent în 

expresie, îşi manifestă nestingherit iniţiativa, spontaneitatea şi fantezia inepuizabilă. Atitudinea 
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creatoare pe care o are faţă de limbaj depinde de natura mesajului pe care îl transmite şi de 

posibilităţile sale intelectuale, lingvistice, afective. Povestirile lui sunt scurte, fără divagaţii, fără 

explicaţii întinse, oarecum incorecte dar uneori pot avea o savoare deosebită. Sunt situaţii în care, 

prin povestirile create, proiectează asupra personajelor, propriile sale dorinţe, preferinţe, probleme. 

Un loc deosebit între modalităţile de manifestare a potenţialului creativ îl are povestirea 

creată pe baza unui şir de imagini. Tablourile reprezintă adevărate texte iconice pe care copilul 

învaţă să le citească în mod creativ. Descifrarea conţinutului nu se limitează numai la descifrarea 

imaginilor, ci devine chiar o adevărată creaţie verbală. După descifrarea tabloului, copiii pot pune 

întrebări, pot formula titlul acestuia, pot să se completeze unul pe celălalt. 

Educatoarea are sarcina didactică de a stimula imaginaţia şi de a încuraja originalitatea copiilor. 

În concluzie, în grădiniţa de copii povestirea este folosită atât ca metodă de expunere şi 

comunicare de cunoştinţe, cât şi ca formă de activitate destinată cunoaşterii mediului şi dezvoltării 

vorbirii preşcolarilor. 

Cu ajutorul povestirii, ca metodă , educatoarea realizează apropierea copiilor de cele mai 

variate aspecte de viaţă şi domenii de activitate şi-i informează asupra unor fapte şi evenimente ce 

nu pot fi cunoscute prin experienţa lor proprie. În acelaşi timp, prin cuvântul viu, li se trezesc 

copiilor emoţii şi li se orientează atenţia spre cele comunicate. 

Prin intermediul povestirilor expuse de către educatoare, copiii sunt familiarizaţi cu 

structura limbii române, cu bogăţia formelor sale gramaticale, cu frumuseţea şi expresivitatea 

limbajului, ceea ce contribuie la dezvoltarea vorbirii şi a gândirii lor. 

Preşcolarii sunt fermecaţi de lumea fantastică a basmelor şi povestirilor, le ascultă cu aceeaşi 

plăcere chiar daca sunt repetate şi îşi manifestă întotdeauna dorinţa ca ele să dureze cât mai mult. 

Prin poveşti, copiii reuşesc să se elibereze de impresiile nemijlocite şi au posibilitatea să-şi 

reprezinte obiecte şi fenomene pe care nu le-au perceput niciodată. 

Cu ajutorul lor, se exersează modalităţile de prelucrare a reprezentărilor în imaginaţie, se 

face transpunerea în lumea acestor fiinţe în care eroii acţionează în concordanţă cu imaginaţia 

fecundă a copiilor, în care fiinţele apropiate şi îndrăgite (căţeluşul, iepuraşul) sunt întotdeauna 

bune, puternice şi îndrăzneţe, în care binele şi dreptatea triumfă. 

Atitudinea copiilor faţă de conţinnutul fantastic al basmelor nu rămâne aceeaşi pe parcursul 

perioadei preşcolare. Preşcolarii de vârstă mică acceptă fără discernământ critic conţinutul 

basmului, ca şi când acesta ar corespunde realităţii (scaunul şi masa desenează, urşii 
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vorbesc,etc).Cunoştinţele lor sărace despre realitate nu le permit o separare precisă a imaginilor 

fanteziei de realitate. 

De asemenea, spiritul critic al gândirii le este foarte slab dezvoltat. Atitudinea critică faţă 

de conţinutul fantastic al basmelor începe să se manifeste abia de la 5-7 ani, când copilul face o 

distincţie între fictive şi real. Cu toate acestea, datele experimentelor arată că preşcolarii reţin şi 

redau mai uşor faptele cunoscute, situațiile familiale, cu alte cuvinte tot ceea ce poate fi asociat cu 

experienţa proprie. Chiar şi atunci când reproduce un basm plăsmuirile copiilor deviază în direcţia 

experienţei lor de viaţă. La vârsta amintită, imaginaţia copiilor suferă modificări calitative, în 

strânsă corelaţie cu schimbările psihofiziologice ce au loc. Se dezvoltă intens funcţia analitică a 

scoarţei cerebrale, se perfecţionează funcţia reglatoare a limbajului şi creşte rolul inhibiţiei 

condiţionate. Gândirea copilului devine mai abstractă ceea ce posibilitatea lărgirii câmpului de 

acţiune a imaginaţiei, creşterii gradului său de creativitate. Cunoştinţele copilului devin mai 

precise şi mai sistematice. Toate aceste schimbări creează noi posibilităţi de transformare a 

reprezentărilor, la aceasta contribuind şi povestirile. 

În cadrul activităţilor de povestire se exersează vorbirea copiilor, se formează deprinderea 

de a povesti independent, ceea ce contribuie la mărirea posibilităţilor de exprimare corectă, 

coerentă şi expresivă. 

În concluzie, se poate reţine că rolul şi importanţa povestirilor – ca activităţi organizate – constă 

în valoarea lor cognitivă, etică şi estetică, prin care se exercită o puternică înrâuire asupra întregii 

personalităţi a copiilor. 
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CUNOAŞTEREA ŞI PREŢUIREA NATURII 

PRIN ACTIVITĂŢILE DIN GRĂDINIŢĂ 

 

                                                                                         prof. inv. preșc. Ioniță Elena 

 

  “Noi locuitorii acestei planete pe care viaţa este din ce în ce mai tulburătoare, strigăm cu 

frenetică energie: a fi, a fi, a fi! Răspunde acest pamânt roditor dorinţei noastre de a exista, 

disperării noastre de a cânta, cât mai multe pretexte de a trăi, aşa cum plantele trăiesc pentru fructe, 

altele pentru floare, altele pentru desfătarea şi hrana altor plante mai puternice decât ele.”             

 Nichita Stanescu 

  - Amintiri din prezent- 

 

 Natura constituie o expresie complexă a frumuseţii şi bogăţiei în care ne naştem, trăim 

şi muncim, şi de aceea copiii trebuie să o cunoască, să o iubească, şi s-o îngrijească încă din primi 

ani de viaţă. Ingrijirea mediului înconjurator implică din partea omului desfăşurarea unor acţiuni 

practice care să contribuie la evoluţia plantelor şi animalelor, apărarea lui de acţiunile dăunatoare 

care pun în pericol viaţa plantelor, animalelor şi a omului. Natura, această splendidă minune, care 

constituie însăşi leagănul civilizaţiei umane, asigurând condiţiile existenţei umanităţii, ar fi de 

neconceput fără lumea fascinantă a plantelor şi animalelor. Îngrijirea şi protejarea naturii se insuflă  

de la cea mai  fragedă vârstă. Manifestarea unei atitudini responsabile faţă de mediul înconjurător 

apare la copilul preşcolar ca urmare a desfăşurării unei activităţi variate din punct de vedere a 

temei, conţinutului şi a strategiilor utilizate, care pun copilul în situaţia de a exersa numeroase 

acţiuni de îngrijire şi ocrotire a mediului. Prin participarea la aceste activităţi copilul înţelege rolul 

pe care îl are în mediu, ce acţiuni este capabil să efectueze şi care sunt urmările unor atitudini 

necorespunzătoare faţă de mediul înconjurător.  

 Mediul înconjurător în care copilul işi desfăşoară activitatea constituie un prilej 

permanent de influenţare asupra acestuia, oferă posibilitatea de a veni mereu în contact cu ceva 

nou pentru el, le stârneşte curiozitatea şi dorinţa de cunoaştere. Prin întreaga activitate desfăşurată 

le-am orientat curiozitatea pentru a cunoaşte cât mai  multe lucruri din natură şi societate. De mici 
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copiii sunt curioşi de tot ce se intâmplă  în jurul lor, pun multe întrebări până obţin o explicaţie pe 

înţelesul lor. Preşcolarii vor să  ştie multe lucruri despre natură, despre fenomenele caracteristice 

fiecărui anotimp, despre diferitele aspecte din viaţa plantelor şi animalelor care le atrag atenţia şi 

le trezesc curozitatea. Am căutat  ca  această  curiozitate a copiilor să o transform în dorinţa de a 

o cunoaşte, de a o înţelege şi de a o ocroti mai bine. Le-am explicat de fiecare data cind am avut 

prilejul că toţi pot deveni prieteni ai naturii, cu condiţia să o iubească şi să o respecte. 

 Educaţia ecologică a copiilor am realizat-o prin întreaga activitate din grădiniţă. Am 

început iniţierea copiilor cu propriul mediu înconjurător, cu ambianţa, cu locuinţa, sala de grupă, 

terenul de joacă din imediata apropiere a grădiniţei, parcul din vecinătate, strada ,oraşul. Cel mai 

apropiat loc unde copilul desfăşoară acţiuni simple de îngrijire a plantelor este “colţul viu al 

naturii” din gradiniţă. Aici este amenajat un spaţiu pentru procesul de germinaţie, sticluţe cu 

seminţe din cele mai diverse, diferite boluri cu aspect de acvariu cu plante şi peşti, păsări împăiate, 

etc. . Tot aici se află o mulţime de flori pe care copiii le observă cum cresc şi le îngrijesc ca să nu 

se usuce. Acumularea experienţei pozitive se bazează pe participarea efectivă la acţiuni de plantare 

a seminţelor, de plantare a florilor, efectuarea curaţeniei în jurul grădiniţei si în parcul din 

apropierea acesteia etc. . Astfel, cu mănuşi şi saci de plastic,  copiii îndrumaţi de educatoare au 

strâns hârtiile şi celelalte resturi menajere  aruncate în jurul blocului în care funcţionează grădiniţa, 

de pe terenul de joacă şi din parcul din apropierea unităţii noastre . 

 Prin activităţile desfăşurate în grădiniţă: observări, lecturi după imagini, povestiri, 

lecturi ale educatoarei, convorbiri etc., preşcolarii şi-au îmbogăţit cunoştinţele despre plante  şi 

animale, despre fenomene ale naturii, gâze etc. .Observarea unui pom înflorit din jurul grădiniţei 

le-a creat  copiilor posibilitatea executării ulterior, în cadrul activităţilor de desen şi de activitate 

practică a unor teme cu valenţe educative cum au fost: ”Primăvara”, ”Frumuseţile naturii”, ”Pomul 

înflorit” etc. . 

 În realizarea acestor teme, copiii au căutat să reprezinte cât mai fidel cele văzute în 

natură, îmbinând armonios culorile. La activitatea de observare ”Bruma şi efectele ei “ copiii au 

învăţat despre efectele negative ale acestui fenomen natural asupra legumelor şi zarzavaturilor, 

când cade în anotimpul toamna dar şi asupra pomilor fructiferi când cade în anotimpul primăvara, 

atunci când aceştia sunt infloriţi. 

  În activitatea de lectură dupa imagini ”Omul prieten sau duşman al naturii” copiii au 

învăţat despre urmările poluării mediului, despre distrugerea naturii de către unii oameni 
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iresponsabili. Copiii şi-au exprimat dezaprobarea faţă de cei care nu îngrijesc şi nu protejază natura 

ci o distrug prin faptele lor. La fel de educative au fost şi activităţile de memorizare ”Pomişorul”, 

“Căţeluşul şchiop”, Gândăcelul” etc., din care copiii au învăţat că  nu trebuie să   distrugă pomii şi 

florile din parcuri şi grădini, că trebuie să ocrotească animalele şi gâzele. Plimbarile făcute în parc, 

drumeţiile făcute cu copiii în diferite anotimpuri pe câmpul de la marginea oraşului, în zăvoiul de 

pe marginea Jiului au dat prilejul copiilor să  observe natura şi să admire frumuseţile acesteia. 

Aceştia au observat copacii şi s-au minunat de felul cum se ramifica şi se bifurcă crengile care 

alcătuiesc coroana, au observat păsările care ciuguleau insectele de pe frunze şi de pe scoarţa 

copacilor, furnicile care aduceau la muşuroi provizii pentru iarnă. 

 Observarea elementelor naturii în condiţile lor obişnuite de existenţă a facilitat 

formarea unor reprezentări clare şi precise, deoarece s-a sprijinit pe un conţinut concret, intuitiv, 

care a intensificat interesul de cunoaştere al copiilor. 

  În concluzie putem spune că nu există activităţi specifice pentru  realizarea educaţiei 

ecologice, aceasta realizându-se prin toate activităţile şi acţiunile desfăşurate în grădiniţă. 
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DEZVOLTAREA LIMBAJULUI LA COPILUL PREȘCOLAR 

 

prof. inv. preșc. Costache Elisabeta 

 

        Problema limbajului la vârsta preșcolară a facut obiectul a numeroase studii și cercetări care 

au reliefat importanța lui în procesul comunicării copilului cu persoanele din jur, în activitatea de 

cunoaștere, în dezvoltarea proceselor psihice, precum și în dezvoltarea vorbirii reproductive in 

procesul comunicării cu cei din jur, in așa fel incât copilul să-si exprime cu ușurință dorințele, 

impresiile, gândurile, să redea in mod inteligibil, cursiv și logic o poveste, un basm cunoscut, o 

întamplare sau un fapt trăit, auzit la alții sau imaginat de el. 

In cadrul activităților de educație a limbajului, in cei 3-4 ani de gradinița, are loc o 

dezvoltare si perfectionare a limbajului sub aspect fonetic, lexical si gramatical. 

Perfecționarea limbajului copiilor de varsta prescolara reprezinta o importanta deosebita, 

atat pentru integraea copiilor in scoala, cat si pentru dezvoltarea intregii personalitati. 

Folosind limba ca mijloc de educație: intelectuală, morală, estetică, educatoarea le dezvoltă 

vorbirea necesara in procesul de comunicare si de cunoastere a vietii inconjuratoare si in acelasi 

timp le perfectioneaza exprimarea, corecteaza pronuntia, imbogateste vocabularul si ajuta pe copii 

sa-si insuseasca in mod practic structura gramaticala a limbii romane. Limba este mijloc de 

pastrare si transmitere a tezaurului stiintei si culturii, este 'intaiul mare poem al unui popor' cum 

spunea Lucian Blaga. 

Dicționarul de pedagogie definește cercetarea pedagogica astfel: 'Cercetarea care ca scop 

cunoasterea fenomenelor educative realizata de catre teoreticieni si practicieni in domeniul 

pedagogiei si de echipe de cercetare interdisciplinara'. Cercetarea este o actiune complexa, de 

durata, efectuata in cadrul procesului de invatământ având ca scop lămurirea, rezolvarea unor 

aspecte metodice pentru cresterea calitatii invatamantului, este o actiune conceputa stiintific in 

vederea cunoasterii problemelor concrete ale procesului de invatamant, a relatiei intre elementele 

componente ale cauzelor ce determina evolutia procesului, constatare dupa care se concept 

modalitati mai bune, eficiente de cercetare, imbunatățire, de introducere a unor noi modalități in 
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așa fel incât obiectivul educational sa fie cat mai adecvat, realizat in raport cu nivelul copiilor, al 

calitatilor concrete. 

Cercetarea pedagogia este necesara in perfectionarea procesului de invatamant pentru ca 

teoria psihologica, metodica trebuie si este aplicată variat de la scoala la scoala, de la grupa la 

grupa, de la copil la copil si atunci sunt necesare procedee specifice de rezolvare. 

Aceste procedee nefiind generalizate in teorii ele trebuie găsite de educatoare rezultând 

astfel o confruntare intre teoria astfel cunoscuta si analiza situatiei concrete. 

Metoda observatiei este metoda cu cea mai larga aplicare deoarece furnizeaza date 

importante in vederea cunoașterii individualității copiilor, stadiului lor de dezvoltare în plan 

intelectual, socio-afectiv, asigurând in acelasi timp o buna orientare in alegerea celor mai eficiente 

cai de formare si dezvoltare a unei vorbiri corecte si coerente. Metoda observatiei consta in 

urmarirea sistematica a faptelor educationale asa cum se desfasoara ele in conditii obisnuite, in 

inregistrarea datelor si constatarilor, asa cum se prezinta cercetatorul asteptand ca ele sa se produca 

pentru a le putea surprinde. 

Observatia se foloseste in toate etapele cercetarii si insoteste toate celelalte metode, oferind 

datele suplimentare in legatura cu diverse aspecte ale fenomenelor investigate. 

Folosirea metodei observatiei impune respectarea urmatoarelor cerinte: 

 elaborarea prealabila a unui plan de observatii cu precizarea obiectivelor ce vor fi urmarite, 

a cadrului in care se desfasoara, a instrumentelor necesare pentru inregistrarea datelor; 

 datele observatiei sa fie consemnate imediat, fara ca subiectul sa stie; 

 observatia trebuie efectuata in conditii si imprejurari diferite pentru a furniza date cat mai 

concrete asupra subiectului. 

In acest sens se folosesc diferite instrumente cum ar fi: fisa de observatie, pe baza careia 

se intocmeste protocolul observatiei; aparatele tehnice pentru inregistrarea unor date si 

inregistrari; crearea conditiilor pentru a nu altera desfasurarea naturala a fenomenelor 

observate; efectuarea acelorasi observatii in conditii si imprejurari variate de catre un singur 

observator sau de mai multi observatori ofera posibilitatea confurntarii datelor obtinute. 

Stă in firea omului (cu atat mai mult a generatiilor de astazi) trebuinta interioara de a 

intretine un schimb larg de informatii si idei, de impresii si opinii, de a se exterioriza in 

comunicarea cu altii, ceea ce constituie un bun prilej de statornicie a unor relatii afectiv 
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sociale, de intelegere reciproca si de cooperare. Spre deosebire de aceasta inclinatie fireasca 

a omului de a conversa, de a purta discutii cu altii, dialogul in cadrul activitatii dirijate are 

alte semnificatii , indeplineste alte functii, reprezinta altceva decat un simplu schimb de 

experienta consacrat diverselor scopuri si interese.' 

Dialogul trebuie sa fie cât mai natural, educatoarea să manifeste multa elasticitate apeland la 

intrebari menite sa stimuleze copiii in a-si exprima liber gandurile, parerile, dorintele, necazurile. 

Dat fiind specificul varstei, convorbirile presupun mult tact psihologic si pedagogic, atat gasirea 

tonului adecvat cat mai ales in formularea intrebarilor. Metoda convorbirii este folosita adesea 

pentru a completa datele obtinute prin observatie si experiment. Ea se desfasoara pe baza unui plan 

si a unor dialoguri care trebuie sa fie cat mai naturale, colaterale, menite sa nu intimideze pe 

interlocutor pentru a-si spune gandurile si opiniile. 

Avantajul acestei metode este ca intr-un timp relativ scurt se obtin numeroase date. In timpul 

convorbirilor am evitat (convorbirile), intrebarile directe care ar fi putut da discutiei un caracter de 

ancheta ducand la raspunsuri formale sau eronate, am urmarit ca intrebarile sa fie clare, sa se refere 

la aspecte concrete. Rezultate pretioase, relatari sincere se obtin atunci cand convorbirea se 

infiripeaza in mod natural, firesc, cand interlocutorul are incredere in cercetator. Pentru ca datele 

obtinute sa nu se piarda le-am notat imediat dupa convorbire sau chiart in timpul acesteia. 

Magnetofonul sau casetofonul pot fi folosite cu succes in acest scop. Pentru reusita convorbirii 

este necesar ca cercetatorul sa se gandeasca anticipat la ea (sa-si structureze intrebarile), sa-si 

culeaga informatiile despre subiect, sa-i anticipeze raspunsurile, pentru a sti cum sa se comporte 

in eventualitatea unor situatii neprevazute. Marele avantaj al convorbirii consta in faptul ca permite 

racolarea unor informatii numeroase, variate, pretioase intr-un timp relativ scurt. Dezavantajul 

convorbirii provine din eventuala lipsa de receptivitate a subiectului si de aceea se impune cu 

necesitate ca datele ei sa fie completate si verificate prin alte metoce. 

Limbajul reprezinta principalul instrument de formare si informare a omului. Fara comunicarea 

verbala nu s-ar fi putut acumula si generaliza experienta scolara; nu s-ar fi putut dezvolta diferite 

forme ale constiintei sociale (arta, stiinta). 

Limbajul comunica experienta social-umana, astfel ca, odata cu insusirea vorbirii se 

asimileaza si esenta celor concentrate si conservate prin notiunile ajunse la un anumit nivel de 

uzanta sociala, devenind astfel componente ale procesului individual de gandire.' 
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 Varsta prescolara are o deosebita importanta in dezvoltarea limbajului si ridicarea gandirii pe 

trepte mai inalte de generalizare si abstractizare. Se stie ca in evolutia psihica a copiilor prescolari, 

o pondere deosebita o are gandirea care este determinata de constituirea si utilizarea reprezentarilor 

dar in buna masura de dezvoltarea limbajului. 

In literatura psihologica, limbajul este definit 'drept o forma specific umana, care consta in 

esenta in folosirea limbajului in procesul de comunicare si gandire. 

La varsta prescolara limbajul capata noi valente si ii promite copilului sa realizeze relatii cu 

adultii si cu ceilalti copii, sa-si organizeze activitatea psihica, sa-si exprime ideile si starile 

interioare dar si sa inteleaga si sa acumulze informatii. Prin intermediul limbajului copilul isi 

dezvlta propria experienta si mai cu seama invata din experienta altora. Din punct de vedere 

psihologic, momentul important pentru dezvoltarea ulterioara a sistemului verbal il constituie 

recunoasterea, intelegerea si pronuntarea primelor cuvinte de catre copil. 

In viziunea unui invatamant interdisciplinar, copiii ar putea sa dobandeasca o privire de 

ansamblu asupra vietii si universului, sa asimileze mai temeinic valorile fundamentale si sa 

distinga mai usor scopurile de mijloace. Continutul programei instructiv-educative din 

invatamantul prescolar este prezentat intr-o conceptie unitara, cuprinzand: obiective, continuturi, 

mijloace de realizare pentru toate categoriile de activitate. Corelarea dintre activitati este posibila 

deoarece, obeictivele stabilite pentru fiecare tip de activitate in parte nu constituie un impediment 

intrucat exista obiective comune mai multor categorii de activitati. 

Punerea in evidenta, in cadrul procesului instructiv-educativ a elementelor pregatitoare, a 

premizelor comune mai multor activitati si a conexiunilor dintre aceste activitati, va conduce la o 

sporire a eficientei invatarii, la o crestere a capacitatii de aplicare a cunostintelor si la o amplificare 

a transferului de idei si de metode de invatare, de la o activitate la alta, in perspectiva 

invatamantului primar si a altor trepte de invatamant. 

  Aspect fonetice: în realizarea aspectului fonetic al limbajului, al vorbirii copiilor s-a avut 

in vedere doua coordonate: dezvoltarea auzului fonematic si corectarea pronuntiei copiilor. 

In vederea gasirii celor mai potrivite metode si procedee de prevenire si corectare a 

defectelor de vorbire, am cautat sa descopar cauzele cre le-au generat. Am analizat cauzele ce 

determina tulburarile de vorbire ce au la baza afectiuni organice si am constatat ca acestea pot fi 

inlaturate prin eliminarea acestora insotita de aplicarea unor mpsuri corective speciale. Educatoarei 
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ii revine importanta sarcina nu doar de a corecta ceea ce s-a format gresit si de a preveni, pe cat 

posibil producerea acestor greseli si a defectelor de articulare a sunetelor, la copiii prescolari. 

        In acest sens, am folosit un program de exercitii si jocuri esalonat pe grupe de varsta. O 

articulare clara si inteligibila necesita organe puternice de pronuntare, suficient de elastice, care sa 

permita efectuarea unor miscari coordonate rapid si extrem de diferentiate, fara a fi insotite de un 

efort fonator : deschiderea si inchiderea gurii, umflarea si sugerea simultana a ambilor obraji, 

imitarea surasului, miscari ritmice de proiectare a limbii in afara cavitatii bucale. 

        Dupa ce copiii si-au insusit miscarile de articulatie verbale, se pot asocia si exercitii de 

limitare a unor sunete utilizand din plin anomatopeele (zborul albinitei, chemarea pisicii, sunetul 

telefonului, scartaitul usii, sunetul soneriei). Majorittea exercitiilor au fost preluate din programa, 

manuale, literatura de specialitate, pe care le-am adaptat nevoilor aparute in munca de prevenire si 

corectarea vorbirii ; altele au fost create. Acestea au fost incluse in jocurile si activitatile la alegerea 

copiilor, in activitatile comune si in programul distractiv. Tot in scopul emiterii corecte a unor 

sunete se pot folosi jocurile muzicale asociate cu framantari de limba. 

Paralel cu dezvoltarea aparatului fonator, am acordat o atentie deosebita cresterii fondului 

principal de cuvinte, ce denumesc obiecte utilizate de copil in activitatea cotidiana, fenomene, 

actiuni, claitati ale obiectelor. Copiii sunt pusi sa verbalizeze actiunile intreprinse, sa faca 

motivatii. 

La aceatsa varsta se urmareste exersarea auzului fonematic in scopul perfectionarii 

perceperii auditive si distingerii sunetelor, a pronuntiei corecte a fiecarui sunet si a cuvintelor, 

perfectionarea laturii fonetice a limbajului in sensul pronuntarii cu claritate, exactitate si siguranta 

a sunetelor si grupurilor de sunete. 

In ceea ce priveste aspectul fonetic ne-am orientat spre: 

 pronuntarea corecta a tuturor sunetelor limbii romane potrivit modului de articulare; 

intonatia acestora in functie de asezarea in cuvant sau in silaba; 

 perfectionarea discernamantului auditiv in sesizarea sunetelor in ansamblul cuvantului sau 

in grupuri silabice; 

 deprinderea de formare a cuvintelor din sunete initiale date; 

 ameliorarea si inlaturarea unor deficiente de pronuntie a sunetelor (omisiuni, inversiuni, 

inlocuiri, prelungiri). 
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           Activitatile de dezvoltare a vorbirii desfasurate cu grupa de prescolari sunt destinate sa-l 

pregateasca pe copil pentru trecerea la perioada preabecedara, pentru ca in corectitudinea cititului 

si scrisului un rol deosebit il are calitatea auzului fonematic. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Şchiopu U., Verza E., Psihologia vârstelor, ciclurile vieţii , Bucureşti , Edit. Didactică şi 

Pedagogică , 1997 

2. Radu. I., T., 1996,  Aptitudinea de şcolaritate a copilului din grupa mare - Grădiniţă, 

Familie, Şcoală,  Culegere metodică editată de Revista de pedagogie, Bucureşti. 
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4. Kelemen, Gabriele., Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Editura Universităţii 
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STRATEGII DE COMUNICARE MANAGERIALĂ  

LA NIVELUL ORGANIZAȚIEI 

 

prof. Buliga Camelia 

  

 A fi un bun manager înseamnă să ştii să coordonezi o echipă, să ai abilităţi de lider, să ştii 

să comunici. Principalul scop al comunicării rămâne stabilirea unor relaţii interpersonale sau 

interinstituţionale care să permită definirea şi atingerea obiectivelor instituționale.  Comunicarea 

este un mijloc prin care oamenii sunt uniţi unii cu ceilalţi într-o organizaţie pentru a realiza un 

scop comun. Comunicarea managerială a apărut ca disciplină din necesitatea de a pune la dispoziţia 

managerului mijloacele optime de interacţiune în vederea îndeplinirii funcţiilor şi rolurilor sale. 

Obiectivul general al comunicării într-o organizație este de a determina o anumită schimbare 

interioară şi de a facilita adaptarea, atât internă, cât şi externă, la acea schimbare.  Amintim în 

continuare câteva din cele mai frecvent adoptate strategii, precum şi situaţia în care adoptarea lor 

este recomandată.  

 

STRATEGIA DE CONTROL  

Managerul constrânge şi dirijează. Este o comunicare într-o singură direcţie care foloseşte 

feedback-ul în special pentru clarificare. Se bazează frecvent pe stilurile individuale de tip blamare, 

informare-dirijare. Este recomandată în: situaţii de urgenţă, când timpul este elementul critic şi 

managerul are nevoie de autoritate necontestată asupra celor implicaţi. Este utilă şi în procesul de 

instruire a noilor angajaţi, în lucrul cu subordonaţi dependenţi, incompetenţi sau care nu sunt 

motivaţi pentru munca efectuată. Dacă strategia de control se foloseşte în mod greşit ea poate 

genera sentimente negative, rezistenţă la schimbare sau opoziţie din partea acelora care nu suportă 

controlul direct. De aceea strategia de control nu se recomandă pentru situaţiile de implementare 

a schimbării.  

 

STRATEGIA EGALITARĂ  
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Este caracterizată printr-un transfer bilateral de informaţie în cadrul căruia influenţarea este 

reciprocă; se manifestă elemente de comunicare suportivă. Luarea de decizii se bazează pe 

consens. Se generează o atmosferă de înţelegere reciprocă. Stilul de comunicare individual 

predominant este cel de rezolvare de probleme. Se recomandă în: formarea şi sudarea de grupuri, 

în implementarea managementului participativ, în comunicarea cu grupuri mici când timpul nu 

este o constrângere, în procesul de împuternicire a angajaţilor. Este o strategie foarte indicată 

pentru scăderea rezistenţei la schimbare şi pentru introducerea schimbării dar nu este eficace în 

comunicarea cu persoane incompetente, lipsite de experienţă şi de cunoştinţe, cu persoane lipsite 

de iniţiativă, în situaţii de urgenţă sau criză.  

 

STRATEGIA DE STRUCTURARE  

Este o strategie folosită cu succes de manageri în stabilirea ordinii, în procesul de 

restructurare a organizaţiei, în introducerea organizării şi planificării în situaţii foarte complexe în 

care este nevoie de clarificări şi transmitere permanentă de instrucţiuni. Ca stil individual 

predominant, managerul foloseşte informarea/dirijarea sau convingerea prin menţionarea de 

standarde şi proceduri, prin stabilirea de obiective, distribuirea şi explicarea de sarcini, încurajarea 

angajaţilor pentru respectarea termenelor. Managerii dirijează comunicarea spre sprijinirea 

structurii. Strategia de structurare nu se recomanda în situaţii critice sau cu implicaţii emoţionale, 

în situaţiile evidente şi simple sau când organizaţia funcţionează într-un mediu stabil.  

 

STRATEGIA DINAMICĂ  

Comunicarea este directă şi la subiect, conţinutul mesajelor este pragmatic şi orientat spre 

acţiune. Se bazează pe stilurile individuale de informare-dirijare şi de convingere. Comunicarea 

nu este de tip suportiv ci este orientată spre activităţile imediate cu care se confruntă managerul şi 

organizaţia. Nu se aplică în situaţii care implică viitorul îndepărtat. Se recomandă managerilor care 

activează în medii aflate în schimbare rapidă. Diferă de strategia de control prin aceea că 

managerul, în actele sale de comunicare, prezintă o declarare succintă a poziţiei şi apoi deleagă 

autoritatea de a lua decizii şi de a acţiona interlocutorului pe care, în acelaşi timp, îl şi stimulează 

şi motivează. Cheia succesului acestei strategii constă în competenţa executantului şi 

predominanţa unui climat de încredere.  
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STRATEGIA DE ACCEPTARE  

Se caracterizează prin acceptarea punctului de vedere al interlocutorului care poate fi, de 

exemplu, o echipă de consultanţi, comisia de auditare etc. Se aplică atunci când scopul comunicării 

este, de exemplu, de a solicita părerea unor specialişti privind procesele interne organizaţiei sau 

privind piaţa şi concurenţa. Este o strategie neadecvată pentru situaţii în care se doreşte transferul 

de responsabilitate sau în comunicarea cu persoane lipsite de iniţiativă, deoarece acestea ar 

interpreta acest mod de comunicare ca semn de slăbiciune şi incompetenţă.  

 

STRATEGIA DE EVITARE  

Se foloseşte pentru evitarea comunicării în legătură cu anumite situaţii, evenimente, stări. 

Rezolvă în general puţine probleme şi se recomandă numai în situaţiile în care se impune evitarea 

furnizării de informaţii sau când tensiunea emoţională este foarte mare. 

 

Bibliografie: 

1)Cândea Rodica, Cândea Dan, 1996, Comunicarea managerială: concepte, deprinderi, strategie, 

Bucureşti: Expert.  

2)Chiru, Irena, 2009, Comunicare interpersonală, Bucureşti: Tritonic.  

3)Straton. Vlăsceanu, Mihaela, (2003), Organizaţii şi comportament organizaţional, Iaşi: Polirom 
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PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ 

 

 

Şcoala Gimnazialã „Marin Preda”-G.P.P. 

Prof.înv.preşcolar : Buligã Camelia 

Data:   14.12.2021 

Grupa: Grupa micã 

Tema  anuală de studiu: ”Cu ce şi cum exprimãm ceea ce simţim?”  

Tema proiectului: „Anotimpul îngheţat” 

Tema săptămânii: „Iatã vin colindãtori!” 

Tema activităţii integrate: „ În aşteptarea Crãciunului”                   

Forma  de  realizare: Activitate integrată ADP+ ALA1+ADE(DLC+DOS)+ALA2 

Tipul activității: Consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi 

Locul de desfãşurare: sala de grupã 

Durata: 1 zi 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTǍRII:  

 Conceptul de sine; 

 Activare și manifestare a potențialului creativ; 

 Ascultarea activă a mesajului pentru înțelegerea și receptarea lui (comunicare receptivă); 

 Exprimarea orală a mesajului, a emoțiilor etc. (comunicare expresivă). 

Comportamente vizate: 

 Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situaţii educaţionale; 

 Manifestă creativitate în activități diverse; 

 Se familiarizează cu sunetele specifice limbii române; 

 Exersează și extinde progresiv vocabularul; 

 

Scopul  activității: lǎrgirea cunoştinţelor copiilor despre tradiţiile românilor, în vederea formǎrii 

unei reprezentǎri mai clare; educarea unor sentimente pozitive faţă de portul şi tradiţiile populare 

româneşti; dezvoltarea abilităţilor de identificare şi exprimare a emoţiilor; Consolidarea priceperii 

şi deprinderii de a realiza o activitate practicã. 
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OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1: să identifice corect personajele din  povestea “Trezeşte-te Moş Crãciun!”; 

O2: să prezinte adecvat momentele din poveste; 

O3: să cunoască și să utilizeze corect materialele și instrumentele de lucru specifice activităţii 

practice; 

O4: sã lipeascã corect şi îngrijit; 

O5:  să aprecieze obiectiv propria lucrare şi a celorlalţi, pe baza unui criteriu de evaluare prescris 

de către cadrul didactic; 

 

 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observarea, surpriza, demonstraţia, exerciţiul, 

povestirea, turul galeriei, aprecierea verbalã; 

Mijloace de învăţământ: calendarul naturii, Rudolph şi scrisoarea, siluete din poveste, planşa 

model, carton colorat, lipici, brãduţ din fetru, stelute, fulgişori, paiete colorate, brad, globuleţe, 

ornamente de brad, recompense; 

Forma de organizare: frontal, individual;  

 

Modalități de evaluare:  

Metode de evaluare: orală  

Continuă -pe parcursul întregii activități prin aprecieri și îndrumări. 

Finală -analiza lucrărilor. 

 

Categoriile de activități de învățare : ADP+ALA I +ADE(DLC+DOS) +ALA II 

- ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Rudolph, prietenul lui Moş Crãciun”   

-ALA I:  Artă: ”Moş Crãciun”-colorare- 

               Construcţii: ”Sania lui Moş Crãciun”(cuburi de plastic) 

                Ştiinţã: ”Globuleţe colorate”- sortare dupã culoare 

-ADE: DLC : Educarea limbajului: „Trezeşte-te Moş Crãciun!” -povestire-   
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           DOS: Domeniul om și societate:  Activitate practică:„Brãduţul”-lipire- 

-ALA II:  „Împodobim bradul de Crãciun!” 

                Audiţii: Colinde 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

*** Curriculum pentru educaţie timpurie 2019; 

***Educaţie timpurie nivel preşcolar, Repere metodologice pentru consolidarea achiziţiilor din anul şcolar 

2019-2020 

*** Suport pentru explicitarea şi înţelegerea unor concepte şi instrumente cu care operează curriculum 

pentru educaţie timpurie 2019. 

 ***  Ghidul pentru unităţile de învăţământ preşcolar 2020-2021. 

 

 

 

Activitatea debutează cu salutul copiilor :  

 “ Bună dimineaţa, micuţe steluţe! “  

 “Bună dimineaţa, dragă grădiniţă!” (cantec) 

 “Salutãm natura” 

 “Gimnastica de înviorare” 
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PREZENŢA- Fotografiile copiilor sunt lipite pe pahare colorate la panou. Copiii vor veni să îşi 

aşeze bagheta magicã cu steluţã în paharul potrivit, apoi un băieţel va număra fetiţele şi o fetiţă va număra 

băieţeii. 

ACTIVITATEA DE GRUP 

Împărtăşirea cu ceilalţi ,, Eu sunt o steluţã…şi mă numesc…, tu eşti…..”    

CALENDARUL NATURII: 

  - Haideţi să completăm şi calendarul naturii! 

        Completarea calendarului naturii va fi făcută de „meteorologul de serviciu" care va veni în 

faţă şi le va spune copiilor ce a observat în drum spre grădiniţă.  

Cum este cerul?; Cum este vremea?; Este cald sau rece? Cum l-a îmbrăcat mama?  

Copiii ceilalţi vor putea pune întrebări sau vor putea completa părerile „meteorologului". Se 

va discuta şi despre zilele săptămânii şi se va marca data. 

NOUTATEA ZILEI:                                                                                                                             

Astăzi în faţa grădiniţei, l-am gãsit pe Rudolph, care mi-a dat o scrisoare pentru voi. 

  Scrisoare de la ,, Rudolph” 

 
 ,,Dragi copii, în curând va veni la voi Moş Crãciun... acum este foarte ocupat cu 
pregãtirea cadourilor pentru copiii cuminţi... Am rugat-o pe doamna educatoare sã vã spunã 
povestea “Trezeşe-te Moş Crãciun!”, sã aflaţi ce ni s-a întâmplat... din pãcate anul acesta nu 
mai avem timp sã pregãtim expoziţia de Crãciun ca în fiecare an şi de aceea am nevoie de 
ajutorul vostru! Cât timp voi pregãti eu sania pentru Moş Crãciun, voi mă veţi ajuta să pregãtesc 
expoziţia “Brazilor de Crãciun”. Sunteţi de acord? 
             Prin activităţile pe care le veţi desfăşura astăzi veţi afla o poveste frumoasã şi veţi realiza 
o expozitie minunatã pentru grupa voastră. 

 La sfârşitul zilei, dacă toţi copiii s-au comportat frumos şi au răspuns corect, veţi putea 
deschide şi cadoul-surpriză care conţine o recompensã pentru voi din atelierul lui Moş 
Crãciun.” 
                            Vă mulţumesc şi vă doresc o zi frumoasă în compania doamnei educatoare. 

                            Spor la lucru! 

                                                                        RUDOLPH  
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- Haideţi să vedem ce surprize ne-a pregătit Rudolph! 

La construcţii vom avea de realizat sania lui Moş Crãciun.  

La artă îl vom colora pe Moş Crãciun. 

La ştiinţã vom sorta globuleţe dupã criteriul culoare. 

           În funcţie de ecusonul  primit, copiii vor merge la centre. 

  TRANZIŢIE:      

Bat din palme clap, clap, clap, 

Din picioare trap, trap, trap, 

Ne-nvârtim, ne rãsucim, 

Şi la centre noi pornim !  

          Fiecare copil va merge la centru şi va lucra, realizând sarcina primitã.  

Toate  lucrările realizate vor fi strânse la Centrul Tematic şi se va face un tur al galeriei. 

TRANZIȚIE: “ Cȃnd am mâinile curate 

                          Bine-i pentru sănătate 

                          Cȃnd pe mâini ne-am murdărit 

                          La chiuvetă am fugit” 

           Pentru că aţi lucrat corect şi frumos la centre, haideţi să vedem şi cea de-a doua surpriză 

trimisă de Rudolph! 

           Rudolph ne-a trimis povestea “Trezeşte-te Moş Crãciun!”. Dacă sunteţi atenţi, veţi afla ce 

i s-a întâmplat Moşului. 

După ce copiii se întorc de la baie şi au băut apă, îi invit în sala de grupă unde este pregătită 

povestea. La finalul activităţii stabilim mesajul acestei poveşti, ne reamintim titlul şi ideile 

principale. 

Prin tranziţia : “Harnici am fost şi harnici suntem 

O singură probă mai avem 

Şi apoi cu adevărat 

Pe Rudolph am impresionat!”, copiii trec la rezolvarea ultimei sarcini: “Brãduţul”.  

Vor primi materialele necesare pentru confectionarea lucrãrii. 

            În ultima etapă a zilei – A.L.A. II – copiii vor împodobi bradul de Crãciun din sala de grupã 

şi vor asculta colinde. 
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Rutine: „Copiii îşi spalã mâinile douãzeci de secunde de câte ori este nevoie.”(deprinderea de a 

se proteja de Sars Cov 2) 

 

Domeniul limbă şi comunicare -Educarea limbajului- 

“Trezeşte-te Moş Crãciun!” - povestire - 

 

Demers didactic 

 

Evenimente 
didactice 

Ob 

op 

Continutul esentializat al 
activitatii 

Strategiile 
didactice 

Modalitãţi de 
evaluare 

 

1. Moment 
organizatoric 

         Se asigurã condiţiile 
optime pentru desfãşurarea 
activitãţii. Copiii vor fi aşezati 
în semicerc . 

 

 

 

 

 

 

2. Captarea     
atenției 

          Se realizează cu ajutorul 
unei surprize pe care am gãsit-
o în faţa grãdiniţei: Rudolph.  

        „Vreau pe doamna să o 
ascultaţi/Şi o poveste frumoasă 
despre Moş Crãciun să aflaţi.” 

Convorbire Orală 

 

3. Anunțarea 
temei și a 

obiectivelor 
activitãţii 

       Se anunţă tema şi 
obiectivele activităţii pe 
înţelesul copiilor. Anunţ copiii 
că vor asculta povestea 
„Trezeşte-te Moş Crãciun!”. 

Explicaţia 

Frontal 

 

Observarea 
comportamentului 
şi a interesului 
faţă de mesajul 
transmis 
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4. Dirijarea 
învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      Copiii aşezati în semicerc 
vor  asculta 
povestea”Trezeşte-te Moş 
Crãciun!”.  

       Voi prezenta povestea cu 
ajutorul siluetelor  din poveste. 

        Conţinutul poveştii va fi 
prezentat clar, coerent, corect 
şi expresiv, cu un ton şi o 
mimică adecvată. Pe parcursul 
povestirii, voi folosi o serie de 
mijloace prin care voi nuanţa 
expunerea în funcţie de stările 
afective pe care povestea le 
implică şi anume: tonul cald 
potrivit cu importanţa faptelor, 
modularea vocii pentru a imita 
personajele, marcarea pauzelor 
determinate de punctuaţie, 
mimica şi gesturi adecvate 
situaţiilor prezentate. 

           Pe parcursul povestirii 
voi explica cuvintele 
necunoscute. 

            Copiii ascultă cu 
atenţie povestea. 

 

 

Povestirea  

Frontal  

 

 

Expunerea 

 

Explicaţia 

Frontal 

 

 

 

Povestirea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

Orală  

 

 

 

 

Observarea 
sistematică 
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5. Obtinerea 
performantei şi 
asigurarea 
feed-back-ului 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

O2 

Copiii vor rãspunde la 
întrebările adresate: 

-despre cine este vorba în 
poveste? 

-ce s-a întâmplat cu Mosul? 

-care sunt ajutoarele Moşului? 

-cum l-au trezit renii pe Moş 
Crãciun? 

-unde lasã Moş Crãciun 
cadourile pentru copiii 
cuminţi? 

 

 

Conversaţia  

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

Orala 

 

  

 

 

6. Evaluarea  

 Se vor face aprecieri asupra 
participării și comportării 
copiilor la activitate.  

Conversaţia 

Frontal 
Orală 
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Domeniul om și societate:  Activitate practică 

„Brãduţul”-lipire- 

 

                                                               -Demers didactic- 

Evenimente 
didactice 

Ob 

op 
Continutul esentializat al activitatii 

Strategiile 
didactice 

Modalitãţi 
de 

evaluare 

 

1. Moment 
organizatoric 

       Se asigurã condiţiile optime 
pentru desfaşurarea activitãţii.  

Copiii vor fi aşezati la mãsuţe. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Captarea 
atenției 

         Le reamintesc copiilor cã 
Rudolph ne-a rugat sã-l  ajutãm sã 
realizeze o expoziţie de brãduţi 
pentru Moş Crãciun. 

 

Orală 

 

3. Anunțarea 
temei și a 

obiectivelor 
activitãţii 

        Se va purta o scurtă discuție 
despre tradiţiile din ţara noastră. 

       Le voi spune copiilor cã astăzi 
la activitatea practicã vom decora 
brãduţul pe care îl vom pune la 
expoziţie. 

 

Explicaţia 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dirijarea 
învățării 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

    a. Prezentarea şi analiza 
modelului 

       Copiii descriu împreună cu 
educatoarea planşa model.  

       b. Intuirea materialului 

       Intuiesc materialul pus la 
dispoziţie pentru a realiza lucrarea 
(lipici, carton colorat, brãduţ, steluţe, 
fulgişori, paiete de diferite culori) 

       c. Explicarea şi demonstrarea 
modului de lucru 

 

 

 

 

Explicaţia 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orală 
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O4 

 

 

 

 

 

       Educatoarea explică şi 
demonstrează în acelaşi timp paşii de 
lucru care trebuie urmaţi pentru 
realizarea lucrãrii. Primul pas este 
lipirea brãduţului pe carton. Al 
doilea pas este lipirea steluţei în vârf 
. 

 

       d. Exerciţii de încălzire a 
muşchilor mici ai mâinii 

     - Întindem mânuţele; 

     - Închidem şi deschidem pumnii; 

     - Ne spălăm pe mânuţe; 

      - Cântăm la pian; 

       e. Executarea temei de către 
copii 

 Educatoarea se asigură că toţi copiii 
au înţeles sarcinile de lucru, rugând 
un copil să le repete. 

     Pe parcursul activităţii 
educatoarea trece pe la fiecare copil, 
pentru a îndruma şi ajuta acolo unde 
este nevoie. 

     Educatoarea le reaminteşte 
regulile ce trebuie respectate în 
timpul activităţilor de abilităţi 
practice: 

- vorbim cât mai încet pentru a nu-i 
deranja pe ceilalti; 

- lucrăm frumos şi ordonat; 

- apreciem şi protejăm  munca 
celorlalţi colegi; 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Practică 
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5.Obţinerea 
performanţei 

O5 Toate lucrãrile sunt  aşezate la 
expoziţie şi analizate atât de copii cât 
şi de educatoare. 

Turul galeriei 

Frontal 

 

Oralã 

 

6. Evaluare 

 Se vor face aprecieri asupra 
participării și comportării copiilor la 
activitate. Preșcolarii vor primi 
recompense de la Rudolph. 

Discuţia 

Frontal 
Orală 

 

 

ANEXA 1 

Trezeşte-te Moş Crãciun! 

Crãciunul se apropie şi Moşul se pregãteşte sã plece spre casele tuturor copiilor cuminţi 

din lume. Are mult de lucru, dar prietenii lui, renii, îl vor ajuta ca în fiecare an. 

           Într-o zi, ce credeţi cã s-a întâmplat?! Renii aşteptau degeaba,  Moşul nu era nicãieri... 

- Unde  eşti, Moş Crãciun? se întrebau ei. 

Un ren mai îndrãzneţ se uitã pe fereastrã . Când colo, ce sã vadã? Moşul adormise... 

Atunci renii au început sã loveascã cu corniţele în geam: 

-Trezeşte-te Moş Crãciun! Trezeşte-te! Avem mult de lucru, nu e timp de dormit! Copiii 

ne aşteaptã.. 

            Cu greu, Moşul se trezi. Era obosit fiindcã muncise tot anul sã facã jucãrii pentru copii. 

- Mulţumesc, dragii mei reni!  
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            Când  seara  Ajunului a sosit  Moş Crãciun a încãrcat sacul cu jucãrii, dulciuri, haine şi alte 

surprize în sania fermecatã cu ajutorul renilor şi a pornit printre stele în lume sã lase cadouri 

copiilor, sub bradul împodobit. 

            Renii, conduşi de Rudolph, îl duc la fiecare casã şi îl aşteaptã sã coboare pe horn ca sã lase 

cadourile sub brad. 

Dacã aţi fost cuminţi, cu siguranţã va veni şi la voi, copii! 

 

ANEXA 2 

MATERIALE DIDACTICE DLC -„ Trezeşte-te Moş Crãciun!” 
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MATERIALE DIDACTICE DOS - „Brãduţul” 

 

ANEXA 3 

PLANŞA MODEL DOS  
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ANEXA 4 

MATERIALE DIDACTICE PENTRU CENTRE 
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ANEXA 5 
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COSTUMAȚII ALA II 

 

 

 

ANEXA 6 
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AMENAJAREA SPAȚIULUI  EDUCAȚIONAL 
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ANEXA 7 

 

 

Dragi copii, 

 

În curând va veni la voi Moş Crãciun... acum este foarte ocupat cu pregãtirea cadourilor 

pentru copiii cuminţi... Am rugat-o pe doamna educatoare sã vã spunã povestea “Trezeşe-te 

Moş Crãciun!”, sã aflaţi ce ni s-a întâmplat... din pãcate anul acesta nu mai avem timp sã 

pregãtim expoziţia de Crãciun ca în fiecare an şi de aceea am nevoie de ajutorul vostru! Cât 

timp voi pregãti eu sania pentru Moş Crãciun, voi mă veţi ajuta să pregãtesc expoziţia “Brazilor 

de Crãciun”. Sunteţi de acord? 

Prin activităţile pe care le veţi desfăşura astăzi veţi afla o poveste frumoasã şi veţi realiza 

o expozitie minunatã pentru grupa voastră. 

 La sfârşitul zilei, dacă toţi copiii s-au comportat frumos şi au răspuns corect, veţi putea 

deschide şi cadoul-surpriză care conţine o recompensã pentru voi din atelierul lui Moş Crãciun. 

Vă mulţumesc şi vă doresc o zi frumoasă în compania doamnei educatoare. 

Spor la lucru! 

 

                                                                        

                        RUDOLPH 
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PROIECT EDUCATIV 

„Să împodobim bradul!” 
 

 
PROPUNĂTOR ŞI COORDONATOR AL PROIECTULUI: prof Costache Elisabeta 
 
ARGUMENT: Educaţia şi conştientizarea evenimentelor care se desfăşoară în preajma Sărbătorii 
Crăciunului la copiii de vârstă preşcolară, este destul de dificilă. Dar cum nimic nu se realizează 
„peste noapte”, acelaşi lucru se va petrece şi cu copiii; adică treptat. Plecând de la bucuriile 
pricinuite de magia lui Moş Crăciun, cu explicarea a cine este aceste, de ce face surprize copiilor, 
cine îl ajută, copiii treptat, treptat ajung să conştientizeze anumite lucruri. Sărbătoarea creştină a 
Crăciunului cu povestea Pruncului Isus, atrage atenţia copiilor, prin fantasticul ei. 
 
SCOPUL PROIECTULUI: Formarea unei atitudini conştiente faţă de evenimentele care se 
petrec, pitorescul şi frumuseţea sărbătorilor care antrenează pe toată lumea. Însemnătatea 
evenimentelor creştine acumularea de informații, formarea de conduite și comportamente cu 
privire la evenimentele din jur. 

 
 OBIECTIVE URMĂRITE:  
- deprinderea de a observa elementele specifice sărbătorilor Crăciunului;  
- desfășurarea unei activităţi interdisciplinare;  
- stabilirea unor reguli de comportare în timpul desfăşurării evenimentelor de sărbătoare;  
- formarea unui comportament civilizat, bazat pe responsabilitate, colaborare şi respect;  
- cooperarea în cadrul echipei pentru realizarea unei sarcini comune.  
 

RESURSE: - umane: copiii, părinţii, profesor coordonator, alți participanți;  

                       materiale: aparate de fotografiat, panouri, pliante, laptop, videoproiector. 

 

ETAPELE PROIECTULUI 

 ETAPA I: Întâlnirea de lucru  

- întâlnirea iniţială cu scopul formării echipei de proiect, al informării grupului ţintă despre scopul, 
obiectivele şi motivaţia derulării acestuia; - stabilirea titlului proiectului;  
- stabilirea locului de desfăşurare a activităților (sala de grupă, sala de sport a unităţii şcolare); 
propunerea de a realiza un jurnal al proiectului cu idei, imagini, desene etc., propuneri de activităţi 
(venite de la coordonator și de la participanți).  
Documentarea  
- culegerea de informații despre Sărbătoarea Crăciunului, importanța acesteia/ factorii care 
influențează viața în această perioadă; folosirea diferitelor metode didactice – povestea 
educatoarei, povestirea, explicaţia, demonstraţia, problematizarea.  
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ETAPA A II- A: 
Desfăşurarea programului artistic “Să împodobim bradul!”. Procurarea costumaţiilor preşcolarilor, 
aranjarea sălii de spectacol, înregisrarea evenimentului, colindarea profesorilor din Şcoala 
Gimnazială „Marin Preda” Piteşti în incinta Sălii de Sport a unităţii şcolare. 
 
Importanța pădurii  
- vizionarea  unor poveşti cu tema naşterii Pruncului, Isus, Povestea lui Moş Crăciun.;  
- realizarea unor desene pe această temă.  
 
ETAPA A III -A: 
Activitate de evaluare a proiectului:  prezentarea fotografiilor şi a filmuleţelor făcute pe parcursul 
derulării proiectului;  
 
Momente din timpul desfăşurării activităţilor: 
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Cuprins 
 
 

1. Cuvânt înainte, primar Gentea Cristian 
2. Din an în an sosesc mereu..,prof Ene Dorin 
3. Școala Gimnazială Marin Preda – O școală de nota zece!, prof Vasilescu Maria Ramona 
4. Iarnă, sărbători și magie, elev Cojan Antonio Ionuț 
5. Taina iernii, secretul din căsuță,  elev Cotoman Ștefan 
6. Iarna în pădure, elev Dolofan Maria- Alina 
7. Reîntoarcerea iernii, elev Flencheș Carmen Andreea 
8. Magia școlii, elev Radu Antonia-Elena 
9. Eine Weihnachtsgeschichte, elev Nedea Elena Valentina 
10. Christmas Scent, elev Mincu Rebeca 
11.  My Fairy Tale Winter Treet, elev Petrov Daria 
12.  The Future Starts with us, elev Dolofan Maria Alina, grade 5-th 
13. The Future Starts with us, elev Șerban George, grade 7-th 
14. Cristmas Magic, elev Nae Alexandra Ioana 
15. The Gift Of Kindness, elev Popescu Daliana Teodora 
16. Der Junge mit dem großen schwarzen Hund, elev Nicolaescu Cătălina, elev Nechita 

Sara, Nechita Adela 
17. Rolul comunicării în mediul școlar, prof Vasilescu Maria Ramona 
18.  Calitatea în educație, prof Peleașe Simona Iuliana 
19.  Evaluarea calității, prof Chirca Gabriela 
20.  Metoda alternativă de educație – Step-by-step, prof Cicu Mirela 
21. Let’s do it România, 2019 sau o altfel de educație (amintiri), prof  Petreanu Carmen 
22. Comenius- promotorul organizării sistemului de învățământ modern- studiu de caz- , 

prof Stoica Nicolae 
23.  Rolul educației plastice în formarea tinerii generații, prof Toaca Raluca Ioana 
24. Misterele fizicii- exemplu de demers didactic centrat pe competențe-prof Badea Iolanda 
25. Glume, ghicitori, rebusuri chimice, prof Badea Iolanda 
26. Târgul educațional – o experiență extrașcolară valoroasă, prof Peleașe Simona Iuliana 
27. Aplicații utile pentru predarea și evaluarea online, prof Mihai Gabriela Isabela 
28.  Modalități de combatere a insuccesului școlar la copiii din ciclul primar, prof Cicu 

Mirela 
29.  Cunoașterea și prețuirea naturii prin activitățile din grădiniță, prof Ioniță Elena 
30.  Dezvoltarea limbajului la copilul preșcolar, prof Costache Elisabeta 
31. Strategii de comunicare managerială la nivelul organizației, prof Buligă Camelia 
32.  Proiect de activitate didactică, prof Buligă Camelia 
33. Proiect educativ- Să împodobim bradul!, prof Costache Elisabeta 
34. Momente din activitățile unității, prof Ioniță Elena 
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