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DESPRE CONCEPTUL DE VALOARE 
Prof. VINTILESCU MIHAELA IULIANA și prof. SEVASTIAN NICOLETA, Liceul 

Tehnologic  Administrativ și de Servicii„Victor Slăvescu” Ploiești 
  

În definițiile socioumane, cea mai des întâlnită accepțiune a conceptul de valoare, este 

aceea de „principii generale și abstracte despre ce este important și de prețuit în viață, cum 

trebuie oamenii să se comporte și să aprecieze situațiile, evenimentele, persoanele, precum și 

obiectele sociale și natural.” (P. Iluț, 2009, p. 409).  

Valorile sunt centrale în configurația personalității umane și îndrumă judecățile, 

atitudinile și acțiunile noastre; astfel valorile se exprimă prin atitudini. Valorile, poziționate 

mai în centrul sistemului motivațional, „determină și asigură în mod direct procesele de 

apărare și manifestare a eului, stima de sine.” (P. Iluț, 2009, p.410). 

Milton Rokeach (1973) propune o teorie cu privire la valori şi la modul în care acestea 

se constituie într-un sistem. Autorul defineşte valoarea astfel: „credinţă de durată că o anumită 

cale sau un scop al existenţei sunt de preferat, din punct de vedere social sau personal, faţă de 

o cale sau un scop opuse.” (pag. 5). Valorile nu există separat, ci sunt încadrate într-un sistem 

de valori, care reprezintă o organizare de durată a credinţelor în ceea ce privește scopurile 

existenţei şi la modurile considerate dezirabile de atingere a acestora. În cadrul sistemului, 

fiecare valoare este orientată prioritar în funcţie de celelalte valori, astfel că la un anumit 

moment dat, o anumită valoare poate să fie prioritară. Schimbarea valorilor presupune 

reordonarea priorităţilor în cadrul sistemului valoric individual. Sistemul de valori este 

„suficient de stabil ca să reflecte personalitatea individului”, însă şi „suficient de instabil ca să 

permită rearanjări ale priorităţilor valorice, ca rezultat al schimbărilor survenite în cultură, 

societate, experienţă personală.” (pag. 11). 

Van Deth şi Scarbrough (1995) văd valoarea ca pe „o modalitate de orientare selectivă 

legată de preferinţele, motivele, nevoile şi atitudinile individuale.” Valorile se află în poziție 

de centru în viețile oamenilor, constituind  principii care stau la baza modurilor de acţiune, 

orientându-le. Van Deth şi Scarbrough (1995, pag. 28) conceptualizează noţiunea de valoare 

prin trei aspecte importante: valorile nu pot fi direct observate; valorile implică consideraţii 

morale; valorile sunt concepţii despre ceea ce este dezirabil. 

Una dintre definiţiile larg acceptate îi aparţine lui Kluckhohn (1951, pag. 395), care 

consideră că valoarea reprezintă „o concepţie, explicită sau implicită, distinctivă pentru un 

individ sau caracteristică pentru un grup, cu privire la ceea ce este dezirabil, care influenţează 

selecţia modurilor, mijloacelor şi scopurilor disponibile ale acţiunii.” 

Whetzel (1992), susține că valorile importante sunt responsabilitatea, stima de sine, 

sociabilitatea, integritatea sau onestitatea, iar Huitt (1997), elaborează un set adiţional pentru 

succesul în viaţă: adevărul, autonomia, integritatea, compasiunea, curajul, onestitatea, 

responsabilitatea sau a fi demn de încredere şi bunăvoinţă.  

Mediul poate determina conţinutul experienţei unei persoane, dar forma nu poate fi 

determinată. Structurile genetice, ce există deja în interiorul individului, sunt principalele 

responsabile de modul în care o persoană va interioriza conţinutul, îl va organiza şi îl va 

transforma în informaţii semnificative pentru sine însăşi. Valorile sunt abstractizări și 

generalizări ale întâlnirii dintre trăsăturile experienței anterioare și nevoile bio-psiho-sociale 

fundamentale ale omului. 

Petru Iluț (2009, p. 420) structurează global universul axiologic prin următoarele 

niveluri: a) valori general umane; b) valori ale unui sistem sociopolitic, c) valori ce țin de o 

anumită cultură și etnicitate; d) valori ale grupurilor sociale mari și medii (clase sociale, 

profesiuni etc.); e) valori ale microgrupurilor (familii, organizații, grupuri restrânse etc.); f) 
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valori individuale. Astfel, pe tot parcursul dezvoltării sale, „toate nivelurile supraindividuale 

ale universului axiologic exercită asupra persoanei umane determinări directe și indirecte.” (P. 

Iluț, 2009, p.420). 

Sistemul personal de valori nu se naște într-un cadru gol, ci pe baza întregii socializări 

și umanizări a copilului se produce învățarea de aprecieri, atitudini și valorizări. Aceste 

valorizări desigur sunt infantile, nu sunt ferme, dar mai degrabă sunt imitații și identificări cu 

cei din jur. Așadar, ”stadiile psihogenezei moralei pot oferi sugestii utile pentru înțelegerea 

formării și dezvoltării întregului sistem axiologic personal.” (P. Iluț, 2009, p.424). 

Valorile se clasifică în funcție de: gradul de generalitate al aprecierilor de valoare, 

sensul acestora, suportul lor, raporturile dintre ele, cerințele de satisfăcut și obiectele prin care 

sunt satisfăcute. 

Valori potențiale și valori reale în funcție de gradul de generalitate valorile sunt general-

umane (potențiale) sau de o generalitate restrânsă (reale).  

Valorile general-umane sunt numai potențiale, ele pot fi împărtășite de orice om 

cultivat și care ar veni în contact cu ele, fără a fi însă receptate efectiv de fiecare. Ca 

potențialități, ele exprimă capacitățile oricărei conștiințe de a aprecia diferite obiecte ca 

importante pentru diverse trebuințe și aspirații umane, pe de o parte, și însușirile obiectelor 

care corespund acestor trebuințe, pe de altă parte. 

Valorile de o generalitate mai restrânsă (reale) sunt înfăptuiri concret-istorice ale 

valorilor potențiale. Ele se concretizează în variatele creații materiale sau spirituale, 

constituind fondul cel mai trainic și mai durabil al acestora. 

În cadrul fiecărei clase de valori, fiecare valoare potențială general-umană este una. 

Prin fondul lor general-uman, adevărul, binele, frumosul, sacrul, ca și celelalte valori, au un 

singur conținut, au același înțeles pentru toți. Fiecare specie de valoare general-umană se 

concretizează într-o multitudine de valori de o generalitate mai restrânsă, având înțelesuri 

diferite. În realitate, în plan faptic, există o mulțime de teorii adevărate diferite, de diverse 

manifestări ale binelui, de creații frumoase în varii ipostaze, de credințe religioase cu diferite 

conotații ale sacralității. Valorile reale din fiecare clasă prezintă atât particularități prin care se 

disting unele de altele, cât și anumite similarități prin care converg spre un înteles general. 

Valori pozitive și valori negative în funcție de sensul acestora. Cele pozitive servesc 

trebuințe și aspirații autentic umane, prin care omul își fortifică viața biologică și psihologic-

emoțională, pe când cele negative sunt contrare omului autentic, sănătății lui generale.Valorile 

polare sunt atât opuse, cât și corelative, cele pozitive neexistând și neputându-se defini decât 

în raport cu cele negative și invers.  

Valori ale persoanei și valori ale lucrului în funcție de suport. Valorile sunt ale persoanei 

(valorile vitale, morale, religioase), ale lucrului, (valorile hedonice, economice, politice, 

juridice, teoretice), iar unele sunt comune (valori estetice). Valorile atribuite lucrului nu 

depind exclusiv de lucruri, pentru că presupun și aprecierile date de om lucrurilor pentru 

diferitele lor calități demne de prețuit. 

Valori mijloc (instrumentale) și valori scop (terminale), conform raportului dintre ele.  

Primele ar fi cele cultivate nu numai pentru ele însele, ci și ca premise pentru realizarea altor 

valori, iar ultimele ar fi înfaptuite numai pentru ele însele.  

Valori materiale si valori culturale sunt denumite datorită finalității sau destinației lor. 

Valorile materiale sunt cele biologice și economice, iar ca valori propriu-zis culturale pe cele 

juridice, politice, teoretice (logice, matematice etc.), artistice, morale, religioase. 

Bibliografie: 

https://www.academia.edu/12053596/Valorile_umane 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE 
DESĂVÂRȘESC ACTUL EDUCATIV 
Prof. EMILIAN DEACONESCU, Școala Gimnazială „Nichita Stanescu” comuna 

Ceptura, județul Prahova 
 

 ,,Eu…sunt copilul; 

 Tu…ții în mâinile tale destinul meu; 

 Tu determini în cea mai mare măsură dacă voi reuși 

 sau voi eșua în viață; 

 Învață-mă, te rog, ce e mai bine!  

 Ajută-mă să pot să fiu  

 O binecuvântare pentru lume…” 

 

 Activitățile extrașcolare și extracurriculare, ignorate multă vreme, sunt pe cale să 

domine tot mai mult procesul educațional, și, trebuie să fim cu toții de acord că sunt dorite și 

acceptate cu plăcere de elevi. 

 Astăzi, mai mult ca oricând, aceste activități contribuie din plin la dezvoltarea 

personalității elevilor, la afirmarea acestora ca și parteneri ai actului educativ. 

 Activitățile extrașcolare sunt atractive la orice vârstă, într-o lume în care suntem cu 

toții dominați de televiziune, de calculator, de telefon mobil și de multe altele, considerate 

niște ,,accesorii” aproape indispensabile. 

 Ele contribuie la educarea elevului, astfel: 

• Îl scot din cotidian; 

• Ii dezvoltă sentimente; 

• Îl responsabilizează; 

• Îl fac să se simtă atras de ceea ce se întâmplă în jurul său; 

• Îl înzestrează cu inițiativă; 

• Îl învață să fie altruist; 

• Îl pune în postură să aprecieze și să fie apreciat; 

• Îi dezvoltă abilități de lucru în echipă; 

• Îl ajută să obțină performanță; 

• Îi dezvoltă spiritul de competiție; 

• Îl sensibilizează; 

• Îi dezvoltă abilități de comunicare; 

• Îi dezvoltă creativitatea; 

Activitățile extrașcolare și extracurriculare completează și desăvârșesc procesul instructiv-

educativ, pe care îl eficientizează. 

Datorită valorii lor formative, sunt din ce în ce mai mult agreate de copii și elevi. 

Contribuie la petrecerea utilă și plăcută a timpului liber, la dezvoltarea personalității, la 

formarea viitorului adult. 

Caracterul lor este de natură interdisciplinară, care motivează. 

Se pot desfășura la nivelul grupei de copii, al clasei de elevi, precum și la nivelul școlii și 

în parteneriate educaționale. 

Sunt generoase, oferind elevilor și copiilor o atmosferă antrenantă, destindere, voie bună, 

libertatea de a se manifesta, recreere, prilejul de a-și descoperi și dovedi unele calități neștiute 

până atunci. 
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Dacă sunt bine organizate, pot înzestra elevii cu diverse priceperi și deprinderi atât de 

necesare în viață. 

Formele sub care se pot desfășura, sunt diverse: 

• Plimbări; 

• Drumeții; 

• Tabere; 

• Excursii tematice; 

• Serbări școlare; 

• Simpozioane; 

• Manifestări culturale, artistice și sportive; 

• Activități caritabile; 

• Acțiuni ecologice și de protecție a mediului; 

• Concursuri școlare; 

Activitățile extrașcolare și extracurriculare autodisciplinează, responsabilizează, stârnesc 

interes, produc bucurie și contribuie la acumularea de noi cunoștințe, dar mai ales de 

experiențe, care contribuie la dezvoltarea copilului și elevului, pe care îi pregătesc pentru 

viață. 

Școala este instituția abilitată să îmbine prin procesul educațional, activitatea instructiv-

educativă cu activitățile din afara clasei și a școlii. 

Reușita va fi asigurată de o colaborare permanentă a tuturor actorilor educaționali implicați 

în acest proces complex, respectiv dascăli, elevi, părinți, comunitate, autoritate publică locală. 

Epilog 

Educația se face cu inima! 

 

Bibliografie 

1. Cosmovici, A Psihologie generală, Iași, Ed. Polirom, 1996 

2. Ionescu, M Instrucție și educație, Arad, Ed. Vasile Goldiș, University Press, 2007 

3. Ionescu M Educația și dinamica ei, București, Ed. Tribuna Învățământului, 1998 
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BIBLIOTECA ȘCOLARĂ – INVITAȚIA 
PERMANENTĂ LA LECTURĂ 

VASILICA VALERICA ȘIȘMAN – bibliotecar , Școala Gimnazială ,,Nichita 
Stănescu” comuna Ceptura, județul Prahova 

  

 ,,O bibliotecă este un ținut vrăjit, un palat cu desfătări, un adăpost în care te poți 

adăposti împotriva furtunilor. 

 Bogații și săracii pot deopotrivă să se folosească de aceasta.” 

                                                                                                 JOHN LUBBOCK 

 

Școala, respectiv activitatea didactică din cadrul procesului educațional evoluează odată cu 

transformările care se produc în societate. 

 Activitatea instructiv-educativă se desăvârșește de fapt prin activitatea extrașcolară și 

extracurriculară la care și studiul din biblioteca școlară are un rol important. 

 În atare condiții, elevul este îndrumat să studieze, să se informeze, să fie receptiv la 

noutate, să se instruiască. 

 Activitatea bibliotecii trebuie să se integreze în actul didactic propriu-zis al unității 

școlare. 

  Biblioteca trebuie să contribuie la eficientizarea procesului instructiv-educativ, prin: 

• Creșterea apetitului elevilor pentru lectură, pentru studiul individual; 

• Lărgirea orizontului cultural al elevilor; 

• Dezvoltarea personală; 

• Petrecerea utilă și plăcută a timpului liber; 

• Cultivarea gustului pentru frumos; 

• Îmbunătățirea propriului vocabular; 

• Eficientizarea comunicării; 

Indiferent de dotarea bibliotecii, sufletul său este bibliotecarul, respectiv profesorul 

documentarist însuși. 

Bibliotecarul trebuie să fie perceput de cititori drept partener, prin calități care îl 

recomandă, precum: 

• Citește, studiază, se informează; 

• Este capabil să recomande cartea școlară potrivită; 

• Cunoaște particularitățile de vârstă ale elevilor; 

• Intră în sufletele cititorilor; 

• Este un bun sfătuitor privind utilizarea materialelor din bibliotecă; 

• Este prietenul-partener al cititorilor; 

Biblioteca școlară, respectiv CDI-ul are un rol informativ-formativ și educativ foarte mare. 

Bibliotecarul, respectiv profesorul documentarist trebuie să fie un psiho-pedagog 

desăvârșit. 

Ca și partener al elevilor, al cititorilor, trebuie să aibă capacitatea de a-i învăța cum să 

învețe, cum să studieze și cum să patrundă taina cărților. 

Studiul în bibliotecă trebuie să fie activ, trebuie să antreneze elevul, sa-l transforme într-un 

explorator curios și dornic de a descoperi noutatea. 

În contextul actual, activitatea din bibliotecă, din sala de lectură, nu trebuie să concureze 

activitatea didactică, ci trebuie să o completeze. 
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Biblioteca școlară nu a fost, nu este și nici nu trebuie să fie un simplu depozit de carte, ci 

un lăcaș de cultură, de educație, de informație, de destindere sau de recreere. 

Biblioteca trebuie să existe cât timp există școala, spre a fi un loc unde cartea educă, dar 

mai ales innobilează. 

Festivalul Internațional de Poezie ,,Nichita Stănescu”, Ediția a XXVIII-a, Ceptura, 30 

martie 2016, la statuia poetului – moment festiv 

 

Epilog 

,,Cartea este o comoară fără de preț, în care se adună cele mai frumoase gânduri, pentru ca 

alții să le poată folosi în voie.” 
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PREDAREA INFORMATICII  LA CICLUL 
PRIMAR 

Prof. IONESCU DANIELA, Colegiul Național „Jean Monnet”  Municipiul Ploiești, 
județul Prahova 

 
Cum să considerăm domeniul informaticii în învățământul primar? 

Chiar acum, educația informatică ”se duce în jos” de la liceu, la gimnaziu pentru a ajunge la 

învățământul primar. Acest articol prezinta unele abordări ale modului de transmitere a  

competențelor informatice de bază la nivel primar. Prezinta o abordare care oferă aspecte ale 

informaticii în evidență corectă asupra competențelor digitale. 

1. Cum se vede informatica și creativitatea 

 Par a fi încă unele concepții greșite în percepția publică a informaticii, sugerată de 

următoarele citate:  

• "Nu pot să dau seama de ce copilul meu a luat note mici la informatică. Acasa el sta la 

calculator tot timpul!" 

• "De ce nu există nici un buton, care  să fie apăsat, astfel încât programul să fie scris în mod 

automat?" 

• "De ce trebuie să citim această carte? Vizionarea video face mult mai ușoară înțelegerea, în 

loc să ne imaginăm personajele și împrejurimile!". 

Primul citat provine dintr-o discuție între părinți și profesor la nivel de începător și indică un 

punct de vedere comun, care scoate în evidență confuzia dintre utilizarea îndelungată a 

calculatorului cu a face sau a gândi informatica. La rândul său, informatica implicit se reduce 

la stapânirea programelor de aplicare. 

A doua afirmație a fost rostita de un elev într-un curs de programare și confirmă și adâncește 

concepția greșită de mai sus: În gândirea comună "a face informatică" ar trebui să aibă loc 

într-o lume virtuală concepută de alții în cazul în care libertatea de alegere a utilizatorului este 

limitată la selectarea unui element din meniu sau apăsând unele butoane corespunzătoare 

pentru atingerea unui obiectiv dorit. În cazul în care obiectivul nu este îndeplinit, este nevoie 

cel mai probabil de  un alt tip de software. 

Cu toate acestea, totul este depășit  de înțelesul profund al ultimei declarații care poate fi 

ascultat în cadrul tuturor categoriilor de vârstă și indică o atitudine comună - să nu investească 

prea mult în  propriile  imaginații creatoare, ci mai degrabă să accepte și să consume 

interpretări din imaginabil furnizate de alții și reprezentate în lumi ”media”. O atitudine ca 

aceasta trebuie să sune clopotele de alarmă pentru o societate modernă și bunăstarea ei, care 

se bazează pe puterea creierului membrilor săi. 

Devenită vizibilă la nivel secundar, această atitudine, cel mai probabil își are originea în 

modul în care copiii experimentează (real și virtual) lumea la o vârstă mai fragedă. Rezultatele 

unui studiu cu privire la utilizarea internetului și competențelor digitale la vârsta preșcolară 

arată că 41% dintre copii  între 3 și 6 ani folosesc internetul cel puțin o dată pe săptămână, 

jucând în principal jocuri on-line, fiind preocupați de fotografii și clipuri video sau ascultă 

muzică. În consecință, un procent chiar mai mare de copii de la această grupă de vârstă 

utilizează dispozitive digitale, de un fel sau altul, concentrându-se pe același domeniu al 

activităților. Este dincolo de scopul acestui articol de a evalua utilizarea timpurie a 

instrumentelor multimedia ca fiind bună sau rea. Dar, situația raportată cere o acțiune de la 

învățământul primar pentru a modela atitudinea față de hardware și software de orice fel, 

indiferent dacă acestea sunt percepute ca fiind simple ajutoare de comunicare, ca instrumente 
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pentru a efectua sarcinile cerute de viața de zi cu zi, ca instrumente creative prin care să-și 

exprime ideile dincolo de limitele unui sistem software sau ca un amestec echilibrat din toate 

acestea. 

2. Rolurile educației în domeniul informaticii, la nivel primar 

2.1 Din Europa în România: Un model de referință pentru Competențe Digitale 

Recunoașterea necesității educației în domeniul informaticii (în cel mai larg sens), nu este 

nouă. În 2006, Parlamentul European a definit opt competențe-cheie care ar trebui să fie 

achiziționate de către elevi la sfârșitul învățământului obligatoriu. Aceste competențe cheie 

includ competențe în ceea ce privește comunicarea în limba maternă, a învăța să înveți, 

spiritul de inițiativă și antreprenoriat, precum și competența digitală. Aceasta din urmă este 

definită ca utilizarea critică a T.I.C., având ca scop "[...] formarea unei atitudini critice și 

reflexive față de informațiile disponibile și o utilizare responsabilă a mass-media într-un mod 

interactiv", susținută de competențe de bază în tehnologia informației și comunicațiilor 

(T.I.C.) inclusiv "[...] capacitatea de a căuta, colecta și procesa informațiile și de a le utiliza 

într-un mod critic și sistematic". 

2.2 Dezvoltarea actuală în Europa: o schimbare a perspectivei 

Modelul de referință românesc pentru competențe digitale este în conformitate cu 

recomandările Uniunii Europene din 2006. Cu toate acestea, discursul cu privire la aspecte 

educaționale privind informatica, evoluează. În februarie 2013, un raport al unui grup de lucru 

le nivel european privind perspectivele de educație informatică în Europa, afirmă că, deși "[...]  

predarea [educației digitale] ar trebui să înceapă în clasa întâi și elevii ar trebui să fie 

familiarizați cu abilitățile de bază în funcție de vârstă, [...] predare digitală alfabetizată [...] nu 

este suficientă pentru a pregăti cetățeni". Mai mult decât atât, "[...] populația generală trebuie, 

în plus față de alfabetizare digitală să înțeleagă elementele de bază ale disciplinei de bază, 

informatica."  

Acest raport scoate în evidență faptul că: 

• "informatica stimulează creativitatea prin ilustrarea varietății de moduri de abordare și de a 

rezolva o problemă", 

• "informatica este constructivă ca algoritm de proiectare, este un lucru de inginerie, care 

produce (dar virtual) artefacte vizibile", 

• "informatica contribuie la generalizare și abstractizare" 

și cere ca aceste abilități să fie predate în special în gimnaziu dar și în școala primară. Pe 

lângă faptul că este o abilitate necesară, informatica trebuie să fie considerată "[...] un 

instrument extrem de important pentru dezvoltarea unor abilități conceptuale esențiale [...]". 

Referindu-se la conceptul de gândire de calcul aceste abilități conceptuale cuprind tehnici de 

rezolvare a problemelor, cum ar fi "[...] automatizarea soluțiilor prin gândire algoritmică" și a 

practicilor intelectuale cum ar fi "[...] încrederea în a se ocupa de generalizare și 

abstractizare".  

2.3 Standarde de ”Educație” Informatică  

Acest punct de vedere asupra educației în domeniul informaticii și, în special, noțiunea de 

gândire de calcul leagă sugestiile grupului de lucru european privind educația informatică la 

standardele de informatică K12 emise de standardele grupului operativ denumit generic 

CSTA (Computer Science Teachers Association). Acolo, pe lângă colaborare, practica de 

calcul și programare, calculatoare și dispozitive de comunicații, și comunitate, la nivel 

mondial, și impactul etic, gândirea de calcul este una dintre cele cinci "direcții complementare 

și esențiale" servind ca linii directoare pentru educație informatică în toate gradele în K-12 

educație [CSTA11]. Primele patru clase împreună cu clasa pregătitoare, care corespund 

învățământului primar din România, fac parte din nivelul 1, în cazul în care educația 

informatică pune accentul pe "știința calculatoarelor și pe mine" și unde "[experiențe de 
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învățare] ar trebui să fie proiectate cu un accent pe învățarea activă, creativitate, și de 

explorare și vor fi deseori incluse în cadrul altor arii curriculare, cum ar fi cultura civică, arte, 

limba, matematica și științele. 

3. O propunere de includere a informaticii la nivel primar (în România) 

De ce învățăm? Aceste zile, un răspuns destul de comun ar putea fi: "Noi învățăm să le 

permitem oamenilor (tineri) să stăpânească situația lor de viață prezentă într-un mod mai 

competent." Văzând educația primară ca bază pentru toată învățarea ulterioară a proceselor, 

ne dăm seama că introducerea informaticii în învățământul primar este binevenită, respectând 

însă anumite principii. 

3.1 Plănuim în jos – Construim în sus 

Modelul propus pentru competențe digitale la nivel primar favorizează abilități care să ofere 

un beneficiu instant pentru cei care învață. Ei sunt așteptați să învețe cum să utilizeze 

software-ul standard, pe bază introducerii și formatării textului, crearea și adăugarea de 

imagini, sau folosind programe de calcul tabelar potrivit vârstelor corespunzătoare. Mai mult, 

ei trebuie să învețe cum să opereze dispozitive digitale de comunicare, cum să coopereze 

digital și  să aibă grijă atunci când comunică digital. 

Ținând cont de faptul că,  informatica la nivel primar trebuie sau ar trebui să fie integrată în 

alte arii curriculare, noi nu numai că trebuie să luam în considerare subiecte relevante din 

domeniul informaticii, care se potrivesc, cum ar fi: 

• condițiile prealabile, capacitățile și dezvoltarea actuală a elevilor;  

• obiceiurile de învățare care sunt corelate cu experiențele de învățare anterioare din alte 

domenii de studiu; 

• obiectivele ariilor curriculare în care conținutul și  sau practicile în domeniul informaticii s-

ar putea potrivi; 

• disponibilitatea ambelor resurse tehnice și umane pentru a stabili informatica la nivel primar. 

3.2 Noi (?) Subiecte, Obiective existente și practici comune 

CSAT enumera următoarele concepte de bază de gândire de calcul și capacitățile asociate 

gândirii de calcul: 

• colectarea datelor, analiza datelor și reprezentarea datelor; 

• problema de descompunere și abstractizare;  

• algoritmi si proceduri;   

• paralelizarea și simularea. 

În România, învățământul primar tradițional se concentrează pe cunoștințele de bază și 

numerație, crescut cu studii în artă, muzică, sport și cu teme selectate despre lumea din jurul 

nostru, în zilele noastre, inclusiv "Calculatoarele și altele asemenea", care se referă la 

elementele de bază despre hardware-ul computerului și internetul. Cu toate acestea, gândirea 

de calcul mai degrabă se conectează la cunoștințele de bază. După cum s-a arătat  mai înainte, 

cititul și scrisul reprezintă copiilor "primul contact cu prelucrarea și structurarea informațiilor. 

Mai mult decât atât, Raportul Național 2012 privind Educația pentru România, spune "[...] 

competența în lectura este una dintre cele mai importante competențe de bază care trebuie să 

fie dobândite de-a lungul primilor ani de școală.. Aceste regulamente curriculare dovedesc 

cuvintele resurselor profesorului CSTA adevărate: Atunci când se ocupă cu cunoștințele de 

bază, exerciții de pregătire în ceea ce privește gândirea de calcul sunt deja o practică obișnuită 

în școlile primare. De exemplu, în clasa a 2-a elevii afla mai multe despre  comanda pas cu 

pas urmând instrucțiunile de pliere, de ex. pentru modele origami. Procedând astfel, acestea 

sunt introduse pentru  gândirea algoritmica. Acest lucru se aplică și în cazul în care urmați cu 

exactitate instrucțiunile scrise atunci când se efectuează experimente științifice simple.. 
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Oul submarine 

Necesar: 

Ou; 

2 pahare cu apă; 

Sare; 

O linguriță; 

 
 

Cum se procedează: 

Punem apă în pahare. 

Dizolvam sarea într-un pahar cu apă: să nu uităm în care dintre pahare am pus apa. 

Punm cu grijă oul în lingurița și apoi în paharul cu apă sărată. 

Ce se întâmplă? 

Urmând instrucțiunile pas-cu-pas este un fel de a realiza algoritmi. Acesta este un pas 

important în procesul de învățare, tocmai ca elevii să cunoască modul în care arată algoritmii. 

Dar, elevii de la nivel primar devin producători de descrieri secvențiale, precum și atunci când 

găsesc secvența corectă de imagini a spune o poveste, atunci când repovestesc povestea în 

ordine corectă de la sine, sau atunci când traduc o poveste scrisă într-o secvență de imagini. 

Combinând toate aceste competențe de bază, la sfârșitul celui de al doilea an (unii) elevi 

inventează chiar povești (scurte) de la sine și "spun" intriga poveștii prin tragere  sau scrierea 

unui storyboard manual, prin urmare, fără a fi nevoie calculatoare. 

 Povești ilustrate 

   
Era o zi cu soare, când 

Andrei văzu un mic copăcel. 

Peste o lună de zile, copacul 

a mai crescut și a înmugurit. 

Peste un an, copacul s-a facut 

mare și Andrei a putut mânca 

fructe din el. 

  Năstase Andrei –Marian 

   
A fost odată un ou. Oul s-a crapat, dar ce va ieși 

? 

Puiul a ieșit și este sănătos. 

  Andrei Butnariu 

Ion Damian 
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Concluzie  

Ca o concluzie a celor prezentate mai sus putem spune ca informatica este una dintre 

singurele discipline care formează o gândire algoritmică și posibilitatea de dezvoltare a unei 

personalități complete. 
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PROFESORUL – EVALUATOR 
Prof. STANCIU MIHAIL ALIN, Casa Corpului Didactic Prahova 

 

Evaluarea trebuie concepută nu numai ca un control al cunoştinţelor sau ca mijloc de 

măsurare obiectivă, ci ca o cale de perfecţionare ce presupune o strategie globală a învățării. 

Operaţia de evaluare nu este o etapă suprapusă procesului de învăţare, ci constituie un act 

integrat oricărei activităţi. În acest sens este necesar să se identifice cu claritate fiecare obiect 

în parte, adică „obiectul evaluării” , mai precis comportamentele observabile, măsurabile şi 

evaluabile. Cu acest scop evaluarea constituie o ocazie de validare a etapei de formare şi un 

mijloc de delimitare, fixare asupra conţinuturilor şi obiectivelor stabilite. Evaluarea 

conţinuturilor vizează în primul rând validarea calităţii activităţilor desfăşurate dar şi 

delimitarea erorilor ce survin la un moment dat. Din această perspectivă, evaluarea intervine 

în prognozarea acţiunilor viitoare, determinând eficientizarea învățării. Evaluările sunt 

procese generice care implică stabilirea unui scop, un design, colectarea şi analiza datelor - iar 

similarităţile sunt mai multe decât diferenţele. Similarităţi fundamentale există şi la nivelul 

obiectului evaluării: calitatea procesului de predare-învăţare, eficacitatea materialelor, gradul 

în care conţinutul cursurilor oferite vin în întâmpinarea nevoilor/ cerinţelor comunităţii. În 

acest articol am considerat util să prezint câteva elemente legate de variabilitatea 

aprecierilorși rezultatul acestora. 

Subiectivismul ţine de natura umană şi creează riscul ca niciodată doi evaluatori să nu fie 

într-un consens perfect în acordarea notelor şi/ sau punctajelor. Din această cauză, în 

contextul evaluărilor cu caracter naţional, subiectivitatea profesorului continuă să se manifeste 

în ciuda cerinţei de maximizare a gradului de obiectivitate a întregului proces evaluativ.  

De-a lungul timpului au fost experimentate diferite modalităţi de evaluare cu ajutorul 

maşinilor tocmai pentru reducerea diferitelor manifestări de subiectivism. În urma unor astfel 

de experimente s-a ajuns la concluzia că relaţia directă evaluator-evaluat are cea mai mare 

relevanţă pedagogică pentru faptul că în contextul acestora observaţiile şi constatările sunt 

mult mai semnificative şi mai nuanţate.  

În general, admitem că intervenţia factorului subiectiv poate fi valorificată pe trei planuri: 

1. Prin componentele sale cognitive, adică prin capacitatea subiectului de a înţelege, de a 

explica, de a interpreta şi anticipa, de a sesiza esenţialul în multitudinea de fapte concrete. Sub 

acest aspect, influenţa subiectului nu este, în esenţa ei, una distorsionantă, ci una care, atât ca 

posibilitate, cât şi ca realitate, reflectă şi reconstruieşte corect realul, imprimând 

comportamentului atributul de raţionalitate. Pe acest plan, influenţa favorabilă a factorului 

subiectiv îmbracă forma competenţei, ca o condiţie decisivă pentru calitatea evaluării.  

2. Prin componentele afectiv-motivaţionale, adică prin angajamentul subiectiv, energizant 

şi direcţional, care dau evaluării semnificaţie de mobil intern, de factor de conduită, făcând 

din evaluare un mijloc eficient de dirijare şi autodirijare a comportamentului. Pe acest plan, 

influenţa factorului subiectiv contribuie la „umanizarea evaluării”, la asumarea, mai ales de 

către elevi, la nivel de motive, de interese, de aspiraţii, a criteriilor şi normelor de evaluare, 

asigurând acea convergenţă a cognitivului cu noncognitivul esenţială pentru nivelul de 

performanţă atins sau accesibil elevilor. Sub acest aspect, o evaluare este incompletă dacă se 

limitează strict la măsurarea performanţelor manifeste, fără a lua în considerare suportul 

motivaţional şi afectiv care le generează, întrucât performanţa nu este niciodată consecinţa 

directă şi exclusivă a capacităţii, ci în bună măsură - uneori într-o măsură dominantă - 

consecinţa „vectorilor motivaţionali”.  

3. Prin componentele relaţional-atitudinale, adică prin plasarea evaluării în contextul 

relaţiilor interpersonale dintre profesori şi elevi, al atitudinilor pe care atât profesorii cât şi 
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elevii le au şi le manifestă în procesul evaluării. Contribuţia subiectivă la nivel de atitudine 

imprimă evaluării semnificaţie valorică, axiologică, o înscrie în sfera interacţiunilor psiho-

sociale reale, care sunt întotdeauna ghidate, explicit sau implicit, de valori, de norme şi 

principii.  

Pe acest plan, influenţa factorului subiectiv contribuie la „socializarea evaluării”, ea 

plasează evaluarea în contextul relaţiilor de statut şi rol, angajând dinamica aşteptărilor (ale 

elevilor din partea profesorului, ale profesorului din partea elevilor), ca şi a influenţelor 

psihosociale. Sub acest aspect, o evaluare este incompletă dacă nu ţine seama de atitudini şi 

dacă nu generează atitudini, menite să formeze elevul pentru integrarea într-o societate în care 

evaluările sunt parte a mecanismului social.  

Erori în evaluare şi notare  

Numim erori de evaluare acea categorie de erori generate de situaţia că între metodele, 

instrumentele şi tehnicile de evaluare, pe de o parte, şi rezultatele evaluării, pe de altă parte, se  

intercalează filtrul subiectiv al persoanei care face evaluarea. 

Cu alte cuvinte, sunt erori ce nu îşi au originea în instrumentul de evaluare, nici în 

criteriile sau conţinutul evaluării. Singura contribuţie a instrumentului de evaluare constă în 

aceea că, în funcţie de calitatea lui, poate să limiteze sau să faciliteze interpretarea subiectivă 

a indicatorilor de evaluare. Aceste erori se menţin chiar şi atunci când criteriile de evaluare 

sunt riguros definite, iar conţinutul în funcţie de care se face evaluarea este bine selectat.   

În cazul evaluării şcolare, erorile subiective de evaluare se manifestă practic prin 

distorsionarea relaţiei dintre nivelul real al performanţelor elevilor şi nivelul calificativului, 

notei sau punctajelor acordate de profesor, de evaluator. În fapt, se ajunge ca nivelul şi 

dinamica notelor acordate să nu mai reflecte fidel nivelul şi dinamica performanţelor elevilor. 

Uneori performanţele elevilor cresc sau descresc, dar evaluările rămân constante, alteori 

evaluările se modifică fără nici o legătură cu evoluţia reală a performanţelor elevilor.  

Deoarece evaluarea şcolară presupune, explicit sau implicit, efectuarea de comparaţii între 

preformanţele unui elev şi ale celorlalţi, între performanţele aceluiaşi elev la evaluări diferite, 

precum şi între performanţele elevilor şi standardele (baremele) de evaluare, erorile subiective 

de apreciere acţionează cel mai frecvent în zona estimărilor, ele viciază comparaţiile prin 

aceea că o estimare deja făcută influenţează celelalte estimări, prin contagiune, prin contrast, 

prin inerţie, prin proximitate ş.a.m.d. În general, erorile subiective de evaluare îşi au originea 

în însăşi complexitatea actului de evaluare, ele fiind oarecum normale, dacă nu depăşesc, 

desigur, anumite limite.  

De aceea, studierea şi controlul erorilor subiective de apreciere trebuie să constituie o 

permanenţă a evaluării. Sub alt aspect, erorile subiective de apreciere îşi au originea în 

implicarea subiectivă (motivaţională, atitudinală) a evaluatorului şi a celui evaluat în actul 

evaluării, implicare ce ţine de caracterul interpersonal al interacţiunii cu scop evaluativ. Chiar 

şi atunci când profesorul nu cunoaşte elevii (de pildă, într-o comisie de bacalaureat „străină”), 

când are în faţă nu elevul concret, ci o lucrare scrisă, chiar şi în aceste împrejurări se păstrează 

o relaţie de statut şi rol care tinde să se manifeste într-un mod similar cu relaţia obişnuită, 

directă, în care „personajele” se cunosc. Pe scurt, relaţia de evaluare este o relaţie inter-

subiectivă care îşi pune amprenta, într-un fel sau altul, pe rezultatele evaluării. În acest 

context, vom încerca în cele ce urmează să prezentăm principalele cauze şi principalele efecte 

ale aprecierii subiective. Pentru fiecare tip de erori vom încerca să prezentăm modalităţile de 

identificare şi posibilităţile de control.  

Calităţile profesorului - evaluator 

Pe fondul dezbaterilor create în jurul raportului dintre obiectivitate-subiectivitate în 

procesul evaluării se nasc o serie de întrebări ce merită o atenţie specială: Oare profesorul-
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evaluator are nevoie de calităţi speciale pentru a realiza acest gen de activitate? Să fie oare 

posibil ca profesorul bun să fie în riscul de a nu fi şi un evaluator bun? 

În general, putem admite că există două dimensiuni importante ale personalităţii 

profesoruluievaluator care pot fi puse în legătură cu etica procesului evaluativ : 

a. dimensiunea profesionalismului său care poate fi analizat sub aspectul cunoştinţelor şi 

abilităţilor pe care el le are în domeniul specialităţii precum şi în domeniul teoriilor şi 

practicilor evaluative; 

b. dimensiunea atitudinii pe care el o adoptă în decursul procesului evaluativ (chestiune 

care se află într-o relaţie directă cu caracterul şi cu setul de valori morale la care el aderă, cu 

ataşamentul său la valorile acceptate din punct de vedere social). 

Combinând trăsăturile subsumate celor două dimensiuni rezultă un anumit profil de 

personalitate al profesorului-evaluator la nivelul căruia se evidenţiază: 

• o foarte bună pregătire de specialitate; 

• abilităţi în domeniul designului procesului evaluativ; 

• capacitate de a identifica, măsura/ aprecia corect efortul şi performanţele în învăţare ale 

elevilor; 

• capacitate discriminativă; 

• abilităţi organizatorice şi de lucru în echipă; 

• abilităţi de colectare corectă a datelor/ informaţiilor care să-l ajute să facă o evaluare 

adecvată a performanţelor celui evaluat;  

• capacitate de a analiza cu precauţie şi cu responsabilitate datele/ informaţiile respective; 

• capacitate de a-şi elabora strategii proprii de culegere a datelor relevante pentru calitatea 

procesului de evaluare şi care să ofere răspunsuri adecvate la întrebările ce apar pe parcursul 

procesului evaluativ; 

• abilităţi de a formula recomandări privind îmbunătăţirea, pe viitor, a procesului de 

evaluare şi/ sau a instrumentelor de evaluare aflate în uz; 

• capacitatea de a adera şi de a-şi asuma orientările generale, criteriile şi standardele de 

evaluare promovate la nivel de politică educaţională; 

• asumarea elementelor de deontologie profesională asociate procesului evaluativ; 

• capacitatea de a susţine prin diferite mijloace orientarea oficială în domeniul evaluării în 

scopul asigurării unei anumite coerenţe a actului evaluativ şi a păstrării unei atitudini de 

echidistanţă în raport cu cei supuşi testării/ evaluării; 

• asumarea efectelor directe şi indirecte ale procesului evaluativ la care participă; 

• capacitate de a reacţiona cu promptitudine ori de câte ori identifică o eroare sau atunci 

când constată o inadvertenţă sau o abatere de la principiile morale. 

Concluzii 

Sintetizând rezultatele analizei aspectelor de deontologie a evaluării rezultatelor şcolare 

ale elevilor, subliniem faptul că evaluările perfect obiective continuă să reprezinte o aspiraţie 

perpetuă a evaluatorilor de pretutindeni. Oricât de bine intenţionat şi de competent ar fi un 

evaluator, întotdeauna va exista riscul ca el să „greşească” în modul în care acordă calificative 

şi note prin simplul fapt că grila de „lectură” pe care el o aplică în „citirea” unor bareme sau 

norme este una personală. Poate tocmai de aceea, ar fi recomandabil ca evaluatorul să 

reflecteze adânc la umanitatea sa mai înainte de a da un verdict final. Viaţa demonstrează că, 

adesea, din dorinţa de a fi cât mai corecţi şi mai obiectivi, evaluatorii pot să greşească nefiind 

atenţi la nuanţe şi nefăcând anumite discriminări necesare. În acest caz, eticul devine non-etic 

deoarece, în context educaţional, succesul se măsoară nu în raport cu reuşitele globale, ci în 

raport cu reuşita fiecărui individ.  
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ÎMPREUNĂ PENTRU VIITORUL ȘCOLAR 
ȘI PROFESIONAL AL ELEVILOR DIN 

ȘCOALA SPECIALĂ 
Profesor psihopedagogie speciala MOCESCU ALICE, Școala Gimnazială 

Specială Nr. 2 Municipiul Ploiești, județul Prahova 

 

 În contextul actual, efectuarea unei opțiuni școlare și profesionale a elevilor de 

gimnaziu din anii terminali ai școlii speciale  este un demers important, chiar o provocare. O 

provocare deoarece reprezintă o activitate complexă în care trebuie să se ajungă la o opțiune 

școlară și profesională corectă și realistă. Dar pentru aceasta trebuie armonizați mai mulți 

factori: nivelul de dezvoltare al elevului, dorințele și așteptarile familiei, oferta educațională și 

nevoile comunității. In acest scop, implicarea tuturor factorilor educaționali în diverse 

activități practice, de informare, în cunoașterea personalității elevilor reprezintă un obiectiv 

major și un avantaj în procesul de integrare socială și dezvoltare educațională. 

 Demersurile inițiate în acest proiect s-au nascut din nevoia de informare reală, de 

detaliu la încheierea școlaritații gimnaziale, asupra domeniilor de activitate (școlară și 

profesională) spre care elevul are acces, în condițiile respectarii principiului concordanței 

dintre ceea ce vrea, ceea ce poate și ceea ce ii pune la dispoziție oferta educațională și 

comunitatea (prin piața forței de munca). 

 Prin activitățile cu caracter  practic, concret  ne propunem să facilităm luarea unei 

decizii optime de catre elev și familia sa în ceea ce privește viitorul educațional și profesional. 

 Pentru a face ca procesul de orientare școlara sa fie realizat cu ușurintă, eficient pentru 

elevii școlii speciale, am initțiat la nivelul Școlii Gimnaziale Speciale Nr 2 Municipiul Ploiesti 

un parteneriat educațional cu școlile profesionale speciale din judet. Este un parteneriat cu 

traditie in sensul ca de mulți ani aceasta colaborare ajuta la modul concret ca familia impreuna 

cu elevul sa ia cea mai buna decizie în privința viitorului școlar și profesional. 

Parteneriatul iși propune inițierea de activități cu caracter practic în parteneriat cu 

unitățile școlare profesionale scpeciale cu scopul informării mult mai ample cu privire la 

opțiunea școlară și profesională pe care au au de facut elevii claselor a VIII-a din cadrul Școlii 

Gimnaziale Speciale Nr.2, Ploiesti. Beneficiarii direcți sunt elevii claselor a VII-a și a VIII-a  

din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale Nr.2 Ploiești care parcurg curriculumul pentru 

deficiențe moderate/ușoare și parinții elevilor, dar beneficiază indirect și profesorii școlii 

speciale, școala ca organizație și managerii școlii cat și comunitatea. 

Prin acțiunile concrete din acest proiect ne propunem :  

- Conștientizarea elevilor cu privire la compatibilitatea dintre aptitudini, interese, 

exigențe, oferte si nevoile comunității 

- Cunoașterea rețelei școlare, a profilelor, domeniilor și calificarilor profesionale 

- Informarea concretă a elevilor prin vizite, activitați practice în cadrul unităților de 

învățământ tehnologic special 
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- Implicarea familiei în cadrul activităților de consilere (sfatul de orientare) în 

colaborare cu partenerii educaționali din proiect 

- Creșterea numarului de elevi care continuă școlarizarea. 

 Mijloacele si modalitatile prin care informam elevii și famila în vederea orientării – 

tipurile de școli și profiluri de studii, precum și profesiunile  și cerințele vieții sociale – sunt 

multiple și foarte diverse: orale, concrete (vizite în unități școlare profesionale, în instituții și 

unități productive, activități practice în ateliere, întreprinderi, filme, emisiuni tv etc.), scrise 

(ghiduri școlare si profesionale, buletine de informare, monografii profesionale s.a.). 

Aceste metode și mijloace de informare pot fi folosite cu rezultate foarte bune în actiuni 

școlare și extrașcolare și le-am valorizat din plin în cadrul proiectului nostru. In aceași direție 

au fost organizate informari ale elevilor și de către alți factori decat profesorii școlii (cadre 

didactice din diferite școli profesionale, specialiști din producție, părinți etc.). Am adăugat 

întâlniri cu foști elevi ai școlii gimnaziale speciale care sunt elevi la o școală profesională sau 

care chiar au absolvit, informări ale elevilor asupra profesiunilor pe care le au părinții dar și 

asupra meseriilor alese de ei, organizarea unor excursii în vederea orientării școlare și 

profesionale. Un mijloc foarte eficient de informare în orientare îl constituie activitățile 

practice prin care îl punem pe elev în contact cu munca productivă. În acest sens ne-am 

propus o serie de activitați care vin să acționeze în vederea luării unei decizii: 

 ,,Mă gandesc la viitorul meu școlar și profesional?‟‟ – aplicare de chestionare elevilor 

din clasa a VII-a și a VIII-a, profesorilor diriginți și parinților elevilor 

 ,,Ce profesie/meserie mi se potrivește cel mai bine?‟‟ – informare cu privire la oferta 

educațională și nevoile comunitații corelate cu nivelul de dezvoltare al elevului, 

dorințele si așteptarile familiei 

 ,,Cum e viața de elev la școala profesională?‟‟ – foști elevi ai Școlii Gimnaziale 

Speciale Nr.2 Ploiești, actuali elevi ai Școlii Profesionale Speciale Plopeni împartășesc 

din experiența lor 

 Vizitarea școlilor profesionale speciale din județ: 

- prezentarea școlii 

- participarea la activități practice în atelierele din cadrul școlii profesionale, 

secvențe din aceste activități realizate împreună (elevii școlii profesionale 

impreuna cu elevii școlii gimnaziale speciale) 

- informarea elevilor și parinților cu privire la tipurile și profilele de studii, la 

posibilitațile și formele de calificare profesională 

 Activitățile extracurriculare prezentate mai sus, prezente în acțiunea propusă, au rolul 

de a sprijini și a încuraja elevul și familia în luarea unei decizii asupra unui domeniu de 

activitate, a unei școli și chiar a unei profesiuni. Acțiunile concrete, activitățile în parteneriat 

cu  școli speciale profesionale, cu membrii ai comunitații, ajută elevul să obțină informațiile, 

îi arată cum să le utilizeze eficient, să le coreleze și să le raporteze corect la posibilitățile sale. 

Faptul că vine în contact cu foști elevi, că ia parte la diverse activități tehnologice pe parcursul 

unei perioade destul de lungi de preorientare face ca elevul să nu se grabeasca în luarea unei 

decizii și să nu se simtă constrâns sau împins spre anumite ramuri de activitate profesională. 

 Parteneriatul educațional face ca prin activitățile propuse să constituie o actiune 

permanentă de dirijare a procesului de orientare școlară și profesională pe linia realizării unei 

concordanțe între ceea ce vrea (sistemul de preferințe, aspirații și dorințe, ceea ce poate 

(cunoștințele, abilitățile și capacitățile de care dispune) și ceea ce trebuie să facă elevul (oferta 

de muncă și cerintele vieții sociale). 
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 Pe tot parcursul proiectului ne propunem coerența dintre scop- obiective-activități. 

Scopul este acela de a iniția  activități cu caracter practic în parteneriat cu unitățile școlare 

profesionale scpeciale cu scopul informării mult mai ample cu privire la opțiunea școlară și 

profesională pe care au au de facut elevii claselor a VIII-a din cadrul Școlii Gimnaziale 

Speciale Nr.2, Ploiesti. 

 Vom monitoriza și evalua activitatea pe toată durata proiectului și se vom înregistra 

rezultatele cantitative și calitative. Ca rezultate cantitative: elaborarea unui material 

informativ, numarul elevilor care continua școlarizarea ș.a.; iar rezultate calitative: abilitați 

specifice ale unui numar mare de elevi de a desfasura în echipă  cat mai multe activitați, 

inventar de bune practici identificate în proiect. 

 Ne propunem dezvoltarea, continuarea proiectului în anii școlari viitori, menținerea și 

dezvoltarea parteneriatelor încheiate în cadrul proiectului, atragerea de noi colaboratori din 

cadrul comunitații educative si  comunității locale. 
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EDUCAȚIA DE CALITATE  PENTRU  
GENERAȚIILE VIITOARE 

 

Profesor  istorie MIRON DORICA, Școala gimnazială „Alexei Mateevici” 
Movileni, județul Galați 

Evoluția societăților contemporane a determinat o împărțire sau mai bine zis o clasificare a 

părerilor referitoare a ceea ce este și va fi educația de calitate.Se pune problema asimilării 

sistematice de către tineri a informațiilor care trevbuie să fie corelate cu virtuțile morale și cu 

succesul în viață. În acest context educația, ar trebui să fie mai degrabă să contribuie la 

dezvoltarea intelectului sau a caracterului. Evenimentele și procesele care contribuie la 

evoluția societății  contemporane au făcut problema şi mai dificilă, deoarece se pune 

problema, dacă nu cumva educaţia ar trebui să fie în primul rând vocaţională, morală sau 

culturală. Analize sau studii  efectuate în ultimii ani, care au analizat educaţia şi învăţământul 

românesc, fie pe toţi parametrii învăţării (a învaţă să ştii, a învaţă să faci, a învaţă să fii şi a 

învaţă să trăim împreună, cum ar fi: “The ELLI Index – Europe 2010”) fie pe parametri 

independenţi: “a învaţă să ştii” sau “a învaţă să faci” au scos în evidenţă cam aceleaşi 

probleme: că există o strânsă corelaţie între nivelul scăzut al învăţământului şi problemele 

economice ale ţării, coloborate cu cele sociale.  

               Dacă ar fi să realizăm un scurt istoric, al politicilor unui învățământ de calitate 

pentru generațiile viitoare , am pleca de la ideea că în întreg continentul european, încă de la 

începutul secolului XIX, dar mai ales după mijlocul său, au apărut politici generale, naţionale 

de învăţământ cu programme şi pedagogii menite să se răspândească în toate colţurile 

societăţilor. În România personalităţi cum ar fi Spiru Haret, Onisifor Ghibu, Vladimir 

Ghidionescu, Emil Brândză, Ştefan Barsanescu, Dimitrie Gusti, au contribuit la promovarea 

atât a valorilor româneşti dar şi la integrarea celor universale în cultura noastră. În perioada 

contemporană, globalizată, super-tehnologizată şi foarte dinamică în ceea ce priveşte piaţa 

muncii, ţările care au reuşit să creeze schimbări majore şi benefice pentru învăţământ au avut 

câteva lucruri în comun în politicile lor educaţionale.  

                 S-a vorbit, de nenumărate ori  de centrarea educaţiei pe elev.  Punerea elevului în 

centru este în perfectă concordanţă cu ceea ce ce elitele societăţii româneşti, pedagogi 

democraţi şi progresişti au avut în prim plan în ultimii 150 de ani. Astfel G.G. Antonescu 

spunea că “individualismul şi provocarea la acte de creaţie constituie două  note caracteristice 

ale culturii formative, pe care ne dorim să o realizăm în şcoală” - iar Iosif Gabrea era convins 

că “idealul educaţiei nu este altul decât potenţarea la maximum a individualităţii”. În literatura 

de specialitate contemporană, cel mai bun promotor al metodologiilor de gândire 

independenţa şi logică de la Dewey şi Lipmann încoace este Albert Bandura, al cărui superb 

concept de “auto-eficacitate” nu trebuie confundat cu termenul de “self-esteem” sau 

”încredere în sine”.  

                  Auto-eficacitatea este modul şi modelul prin care o persoană devine conştientă nu 

numai de ceea ce poate face dar şi cum poate cunoaşte şi înţelege. Auto-eficacitatea se poate 

aplica la orice domeniu specific: în sport, la matematică, chimie, desen sau muzică. Felul în 

care o persoană îşi percepe auto-eficacitatea poate prezice dacă individul va începe o sarcină 

de lucru, cât timp va persista la realizarea ei, cât efort va investi în ea, dacă va da înapoi în caz 

de dificultăţi şi dacă o va duce la bun sfârşit. Astfel elevii noștri ar deveni- persoane ce 

gândesc, posesorii unor principii cum ar fi onestitate, demnitate şi responsabilitate, persoane 
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cu o viziune echilibrată a realității care să-i poată ajuta să ia decizii logice și etice, deschiși la 

minte cu o toleranță și o înțelegere a altor culturi, capabili să-şi evalueze părţile pozitive, 

limitele şi experienţele astfel încât să-şi poată urma propria dezvoltare, etc.Dacă am vrea să 

schimbăm ceva ar trebui să ne gândim la următorul paragraf-,,Copiii români sunt încărcaţi cu 

materii atât de multe şi atât de diverse, încât nici profesorii, nici şcolarii nu se pot orienta în 

capetele lor. Aceşti copii nu învaţă nimic, pentru că memoria nu păstrează nimic nepriceput, 

nerumegat, unde interesul viu şi judecata copilului n-au jucat nici un rol. Singurul efect al 

încărcării memoriei cu lucruri pe care nu le poate mistui e sila şi scârba copilului de carte.,,                          

Pornind de la această situație ne-am dori poate pentru generațiile viitoare plecarea de la o 

pedagogie separată de curriculum către o pedagogie axată pe conţinuturi şi competenţe 

integrate ; de la o pedagogie care îl are pe profesor că element principal către o pedagogie ce 

se concentrează pe elev.  

                    Această schimbare însă nu se poate obţine dacă profesoara sau învăţătorul nu se 

simt respectaţi; dacă nu li se acordă încredere, autonomie, resurse şi acces la ele; dacă nu se 

crează pe o baza solidă de cunoştinţe profesionale, inclusiv pedagogice, dobândite prin 

cursurile universitare de specialitate. Credem că aceasta este cheia către succes la nivel de 

clasă şi apoi de şcoală așa cum sublinia și un important om de litere“Menirea firească a şcolii 

nu e să dea învăţătură, ci să deştepte cultivând destoinicirile intelectuale în inima copilului, 

trebuinţa de a învăţa toată viaţă”.  

                       Pentru ca şcoala să cultive “capacitățile intelectuale”, şi firește şi cele  practice 

ale elevului, ea ar trebui să ştie, cum să o facă prin curriculum, pedagogie, resurse şi politici 

concrete. Şcoala,  părinţii și de ce nu organizaţiile non guvernamentale, trebuie să se pună de 

acord asupra direcţiei spre care să se îndrepte societatea românească, să creeze cadrul necesar 

astfel încât elevii, de astăzi să simtă “trebuinţa de a învăţa toată viaţă” pentru propria 

formnare profesională.  
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ÎNVĂŢĂM SĂ NE JUCĂM ȘI SĂ LUCRĂM 
ÎMPREUNĂ! 

Profesor pentru învățământul primar dr. DINU IZABELA, Școala Primară 
Zănoaga, județul Prahova 

 
Motto: 

„Părinții buni le dau copiilor rădăcini și aripi: rădăcini pentru a nu-și uita originile și 

aripi pentru a putea zbura și a se folosi de ceea ce i-au învățat.” 

Jonas Salk   

 

Argument 

Părinții sunt din ce în ce mai ocupați. Foarte puțini părinți le acordă, din păcate, din 

atenția și timpul lor copiilor. Mulți consideră că dacă le oferă copiilor cele necesare traiului 

zilnic este de ajuns. Sunt părinți care nu își fac timp nici măcar să discute cu propriii copii. Și 

de aici se produce ruptura între ei și copii.  

Din discuțiile avute cu copiii, mulți au spus că părinții nu se joacă împreună cu ei. De 

aceea, în timpul săptămânii „Școala Altfel”, mi-am propus realizarea unei activități în care să 

implic părinții la modul activ, pentru a-i face să conștientizeze cât de important și de valoros 

pentru copil este timpul petrecut împreună într-o activitate relaxantă și extrem de plăcută și 

pentru părinte și pentru copil.     

Desfășurarea activității 

Activitatea a vizat ca obiective formarea deprinderilor de lucru în echipă, mai buna 

comunicare părinte-copil, învățarea unor noi jocuri.  

Ca forme de organizare a activității am folosit lucrul în grup și în echipă părinte-copil.  

La prima activitate participanții au fost împărțiți pe două grupe: grupa părinților și grupa 

copiilor.  

Fiecare grup a avut câte o sarcină de lucru: pe o foaie de flipchart copiii au desenat 

„mama ideală”, iar mamele au desenat și au scris ce așteaptă de la „copilul ideal”. Apoi am 

expus la tablă colile și fiecare echipă și-a prezentat „creația”. Am discutat împreună despre 

așteptările părinților de la copii și invers, despre programul zilnic al copiilor, despre pedepse 

și recompense. În viziunea mamelor, copilul ideal trebuie „să asculte”. Le-am explicat că la 

fel de important este pentru copil și să fie ascultat.  

Următoarele activități s-au desfășurat sub formă de jocuri pe echipe formate din mamă 

și copil.  

Jocul „Împreună” 

Materiale: trei mingi de ping-pong, recipiente din plastic pentru fiecare echipă, câte o 

lingură pentru fiecare membru al echipei.  

Mingiile de ping-pong au fost puse într-un recipient din plastic pe o bancă. Fiecare 

membru al echipei a primit câte o lingură. 

Toate echipele au avut ca sarcină să ducă cele trei mingi de la un capăt al clasei la altul 

(câte o minge pe rând). Mingiile s-au găsit iniţial într-un recipient din plastic la un capăt al 

clasei. Pentru ca mingea să ajungă în lingură a fost nevoie ca fiecare jucător să îşi pună o 

mână la spate şi să ducă mingea în lingură jumătate din traseu, unde să pasese mingea pe 

lingura coechipierului care să o transporte pînă la capătul traseului, unde o pune în recipient. 

Dacă mingea e scăpată, jucătorii trebuie să folosească doar lingurile (cu o singură mâna) 

pentru a o ridica.  
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Hochei cu aer jucat în echipă  

Materiale necesare: un pahar, două paie şi o minge mică de hârtie.  

Cei doi jucători ai echipei trebuie să sufle aer prin paie pentru a împinge mingea de 

hârtie care trebuie să ajungă în pahar. Este un joc foarte amuzant! 

Volei în echipă 
Pentru acest joc distractiv este nevoie de un grup de 3-5 persoane.  

Materiale: balon/minge de plajă 

Jocul începe prin a umfla un balon sau o minge ușoară de plajă. Toţi jucătorii trebuie să 

atingă balonul/mingea în aer, dar niciunul dintre participanţi nu poate atinge balonul a doua 

oară, dacă acesta nu a fost atins de toţi ceilalţi.  

Teleghidează partenerul  

Materiale necesare: o basma pentru legat la ochi, un obiect cunoscut (care poate fi 

recunoscut ușor de către participanți, prin pipăire).   

Regulile jocului: grupul se împarte în echipe. Din fiecare echipă se alege câte un 

voluntar care va fi legat la ochi.  

Sarcina este ca fiecare echipă să găsească un obiect plasat undeva în clasă. Membrul 

echipei care nu este legat la ochi treuie să îndrume celălalt membru al echipei pentru a ajunge 

la obiect. Odată ajunși la obiect, trebuie să-l recunoască prin pipăire. Obiectul a fost de fiecare 

dată altul.     

Concluzii  

În urma activității părinții au conștientizat (sper!) că un copil în care investești timp și 

încredere va deveni un adult fericit, cu o înaltă stimă de sine, încrezător în propriile puteri și 

care, la rândul lui, va fi un părinte exemplar! Prin intermediul jocurilor alese pentru activitate 

mi-am propus să demonstrez părinților că pot avea încredere în copii și că trebuie să-i lase să-

și câștige independența treptat. Copilul este asemeni unui future: atunci când își întinde aripile 

trebuie lăsat să zboare! 

Copiii au fost încântați atât de jocuri cât și de faptul că au petrecut o jumătate de zi în 

care părinții „au dat în mintea copiilor”!  

 

Bibliografie: 
http://despreortodoxie.blogspot.ro/2012/05/parintii-buni-le-dau-copiilor-radacini.html 
http://performante.ro/copilul-depaseste-esecurile 
https://resurseumane1001.files.wordpress.com/2012/05/exercitii-de-teambuilding.pdf 

 

 

 

 

 

http://despreortodoxie.blogspot.ro/2012/05/parintii-buni-le-dau-copiilor-radacini.html
http://performante.ro/copilul-depaseste-esecurile
https://resurseumane1001.files.wordpress.com/2012/05/exercitii-de-teambuilding.pdf


27 

 
 

NEVOIA DE EDUCAṬIE ÎN COACHING 
Profesor de limba engleză, SANDU MACOVEI RĂZVAN, Liceul Tehnologic 

Administrativ şi de Servicii „Victor Slăvescu”, Ploieşti, Judeţul Prahova 

 

Incă din secolul al XVII-lea, marele umanist olandez Erasmus afirma că “viitorul unei 

naţiuni este hotărât de modul în care aceasta îşi pregăteşte tineretul”. Nimic mai adevărat. 

Elevii noṣtri de astăzi sunt profesorii, inginerii, medicii sau judecătorii de mâine. La început 

de mileniu trei, sistemul educaṭional de pretutindeni se confruntă cu provocări din ce în ce 

mai mari. Potrivit lui Augusto Cury, autorul cărṭii “Părinṭi străluciṭi profesori fascinanṭi”, 80% 

dintre profesorii din Spania sunt „stresaţi". In Anglia, guvernul depune eforturi mari în a găsi 

profesori - în principal pentru învăţământul primar şi gimnazial - pentru că sunt puţini cei care 

doresc această profesie, ṣi în celelalte ţări, situaţia este similară. Iar potrivit institutului 

Academia Inteligenţei, din Brazilia, 92% din profesori prezintă peste trei simptome de stres şi 

41% prezintă mai mult de zece. Abandonul ṣcolar reprezintă o altă problemă globală majoră. 

Din păcate, la nivel european, Romania înregistrează unul dintre cele mai mari ridicate 

procente ale abandonului ṣcolar, mai exact 18%, fiind devansată doar de Spania si Malta. 

Institutul de Statistică al UNESCO estima în 2010, că la nivel global, 61 de milioane de copii 

de vârsta învăţământului primar şi 71 de milioane de copii de gimnaziu nu mergeau la ṣcoală. 

Este uṣor de dedus că principalele cauze ale abandonului ṣcolar ṭin de sărăcie ṣi de lipsa de 

educaṭiei din mediul familial.   

Un alt fenomen îngrijorător îl constituie violenṭa în ṣcoală. Un sondaj de opinie făcut 

de Consiliul Britanic a relevat faptul că fenomenul de “bullying” este mai răspândit în ṣcolile 

din Marea Britanie decât în cele din restul Europei. Nici ṭara noastră nu este privilegiată în 

acest sens. Potrivit unui studiu UNICEF realizat în România, proporţia unităţilor de învăţământ la 
nivelul cărora se înregistrează fenomene de violenţă depăşeşte 75%. 

Nu în ultimul rând, ṣcoala se pare că nu reuṣeṣte să pregătească cu adevărat elevii pentru 
viaṭă, aceṣtia văzându-se forṭaṭi să înveṭe un enorm bagaj de informaṭii dictate în cea mai mare 
parte de profesori, în încercarea disperată de a lua note mari în detrimentul dezvoltării 

originalităṭii si creativităṭii. La toate acestea, am putea sublinia ṣi modul defectuos de evaluare, 

care se concentrează prea mult pe notarea elevilor si prea puţin pe observarea înclinațiilor 

fiecărui elev, din punct de vedere vocațional, chiar de la vârste fragede. 

Este evident, mai mult ca niciodată, că profesorii în general, ṣi profesorii români în 

particular, au nevoie de noi instrumente şi tehnici de lucru care să le permită în primul rând 

să-ṣi îmbunătăṭească modul de interacṭiune cu beneficiarii direcṭi ai educaṭiei, reusind, astfel , 

să aibă un impact cât mai pozitiv asupra elevilor. 

Sub semnul acestui profil accidentat al educaṭiei globale, coaching-ul ar putea 

reprezenta o soluṭie viabilă de corecṭie.  Dar ce înseamnă, de fapt, coaching? Potrivit 

Asociatiei Române de Coaching, coaching-ul este definit ca un parteneriat între un coach 

(antrenor) ṣi clientul său, client care doreṣte să atingă un obiectiv anume, în sensul evoluṭiei 

sau creṣterii performanṭei sale – în plan profesional sau individual. Apărut acum mai bine de 

un sfert de veac, coaching-ul a fost puternic influenṭat de munca terapeuṭilor de excepṭie John 

Grinder ṣi Richard Bandler, cei care au pus bazele programării neuro-lingvistice (NLP) la 

jumătatea anilor 70‟. Numele de programare neuro-lingvistică vine de la cele trei domenii pe 

care le reuneṣte: N (neurologie – mintea ṣi felul cum gândim);  L (lingvistică – modul în care 

utilizăm limbajul ṣi cum ne afectează acesta); P (programare – modul în care ordonăm 

acṭiunile noastre pentru a ne atinge scopurile). Aṣa cum frumos îl definea unul dintre 

întemeietorii lui, John Grinder, NLP-ul “de fapt epistemologia reîntoarcerii la ceea ce am 

pierdut – o stare de graṭie.” In esenṭă, NLP reprezintă un ansamblu de tehnici, instrumente 
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practice ṣi metode de modelare a excelenṭei care pot fi aplicate cu succes în orice domeniu. 

Din acest punct de vedere, interacṭiunea dintre coaching ṣi ṣcoală nu este doar inevitabilă, ci 

este chiar de dorit. Coach-ul, prin natura instruirii sale, este un profesionist care nu judecă 

niciodată persoana, ci situaṭia. Are abilitatea de a ghida la identificarea problemei, de a asculta 

activ ṣi a se detaṣa emoṭional în acelaṣi timp, de a chestiona ṣi a provoca la autocunoaṣtere, de 

a sprijini clientul în atingerea obiectivului, care, în ultimă instanṭă, înseamnă autocunoaṣtere ṣi 

autodepăṣire. Coachingul accelerează drumul spre progres, punând accentul pe conṣtientizarea 

opṭiunilor care sunt la îndemână. Coaching-ul poate să ofere elevului ceea ce ṣcoala nu 

reuṣeṣte, prin forma ṣi modul ei de organizare actuale, să o facă: construirea stimei de sine ṣi a 

încrederii în propriile resurse în vederea depăṣirii obstacolelor de diverse tipuri; descoperirea 

constelaṭiei proprii de valori pe baza cărora să ia decizii motivante; capacitatea de a-ṣi 

organiza alimentaṭia ṣi stilul de viaṭă sănătos; dezvoltarea unor relaṭii de prietenie ṣi relaṭii de 

cuplu pe deplin satisfăcătoare ṣi capabile să reziste presiunilor ṣi tentaṭiilor externe; abilităṭile 

de găsire a unei slujbe precum ṣi definirea planului de carieră în acord cu propriile valori; 

înṭelegerea sensului vieṭii ṣi acceptarea schimbărilor care intervin de la o etapă de vârstă la 

alta. De aceea, profesorii au datoria să descopere ṣi să împrumute tehnici ṣi instrumente de 

coaching în practica pedagogică, astfel încât să stimuleze motivaṭia elevului de a se descoperi 

pe sine, prin ṣcoală. Comunitatea de coachi din Romania a făcut deja primul pas înspre ṣcoală. 

In anul 2012, Asociaṭia ROI ṣi Asociaţia Română pentru Coaching,în parteneriat cu alte 

organizaţii şi cu sprijinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovaţiei, au lansat proiectul “Zburd-

Educație prin coaching”. Bazat pe muncă de voluntariat, proiectul a avut ca scop sprijinirea 

elevilor proveniṭi din medii defavorizate în vederea conṣtientizării  potenṭialului propriu ṣi 

maximizării lui. Liceele incluse în proiect erau din Braşov, Iaşi, Sibiu, Cîmpulung Muscel şi 

Bucureşti ṣi înregistraseră un procent de 20%  promovabilitate la examenul de bacalaureat. 

Proiectul s-a dovedit un real succes, unind profesori ṣi elevi laolaltă într-un ṭel comun: acela 

de a deveni mai buni decât ei înṣiṣi, de a redescoperi entuziasmul de a învăṭa.  

Aceasta este cea mai bună dovadă nu doar că coaching-ul a început să fie cunoscut ṣi acceptat 

de societatea civilă, ci mai ales că reprezintă poate cel mai bun instrument de atingere ṣi 

menṭinere a excelenṭei. 
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AFECȚIUNI METABOLICE ALE ELEVILOR 
PROVOCATE DE DEZECHILIBRE DE 

NUTRIȚIE 
 

Prof. dr. ANGHEL DACIANA, C.N. „Mircea cel Bătrân” și  prof. PETRIA FLORINA, 
Clubul Sportiv Școlar Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea 

 

Cuvinte cheie: afecțiuni metabolice, nutriție, aport alimentar 
 

Abstract: O viață echilibrată este în mare măsură datorată unei alimentații 

sănătoase.Creștereafrecvenței unor boli metabolice grave a impus apariția unei medicini 

moderne, care este tot mai mult preventivă. Profilaxia trebuie sa fie activă, vizând dobândirea 

unei culturi medicale în rândul elevilor, care se poate realiza la nivel școlar. 

Produsele naturale oferă tot ceea ce este necesar pentru o dezvoltare sănătoasă, dar 

majoritatea copiilor au o alimentație greșită, săracă în elemente esențiale și cu exces de zahăr. 

Elevii cu probleme de comportament, cu dificultăți la învățătură, turbulenți, cu atenție 

scăzută, care obosesc rapid, au în general carențe de anumite vitamine și minerale care se 

găsesc în alimentele naturale. Rezistența fizică, imunitatea, starea de atenție, memoria, chiar și 

dispoziția pot fii afectate de ceea ce mâncăm. Dacă se ține cont de normele unei alimentații 

sănătoase, raționale și echilibrate, se observă pe zi ce trece o mărire a capacității de 

concentrate, o limpezire și o claritate a gândirii ( Zarma et al., 1969) 

Pe primul loc in dieta adolescentului se află proteinele necesare pentru dezvoltarea 

mușchilor. Ele trebuie luate din ouă, lactate si carne slabă de pui, curcan, vițel, pește. Aceste 

alimente sunt o sursă bună de fier, mineral de care au nevoie acută adolescenții. Anemia prin 

lipsa de fier este destul de frecventă la 15-17 ani, mai ales în cazul fetelor. Calciul este un 

element la fel de important în perioada adolescenței. În adolescență se constituie aproximativ 

50% din masa osoasă (Baciu, 1977). Dacă adolescentul nu primește necesarul de calciu în 

această perioadă critică, tânărul nu va ajunge în jurul varstei de 30 de ani la densitatea osoasă 

normală. Cea mai bună sursă de calciu sunt lactatele: laptele, iaurtul, branzeturile, untul. 

Adolescentul trebuie să mănânce la fiecare masă un produs lactat. Calciul poate fi luat și din 

produsele din soia, varză albă, andive, alge marine, prune, smochine.În adolescență, fetele au 

nevoie de 2.200 de kilocalorii zilnic, iar în vreme ce băieții de 2.500-3.000 de kilocalorii, în 

concordanță cu nevoile organismului, diferențiate în funcție de anotimp, condiții climaterice, 

talie ș.a 

 (Giersch & Toma). Dacă se depășește frecvent acest prag înseamnă risc de supraponderalitate 

și obezitate în timp. Ceea ce se încadrează sub această limită înseamnă risc de anorexie, de 

lipsă de calciu, de anemie. 

Cercetările au demonstrat existența a două tipuri de elevi în funcție de modul de 

alimentație: 

 Adolescenți care sunt predispuși să mănânce mai mult decât au nevoie, mai dulce și 
mai gras. Ei sar peste masa de dimineață, mănâncă multe produse din făină albă, cartofi 

prăjiți, beau cantități mari de băuturi carbogazoase, iar între mese mănâncă napolitane, 

bomboane, semințe, chipsuri. Toate acestea favorizează îngrășarea, un adolescent putând lua 

în greutate uneori chiar 15-20 kg anual.  

 Copiii  care  sar  peste  micul  dejun  se  concentrează  mai  greu  și  vor  fi  tentați  să  
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mănânce snacksuri, chipsuri, dulciuri. La apariția obezității și a diabetului la vârste din ce în 

ce mai mici contribuie încercarea de a compensa micul dejun cu alimente bogate în grăsimi 

periculoase (chipsuri, snacksuri) și zaharuri. 

Potrivit nutriționiștilor, o dieta echilibrată înseamnă aportul de kilocalorii în modul 

următor: 

-30% din grăsimi (carne, uleiuri vegetale); 

-20% din proteine (carne, lactate, ouă, mazare, soia) ; 

-50% din carbohidrați (fructe, legume, cereale integrale). 

Se cunoaște că principala hrană a creierului o constituie zaharurile simple, însă 

consumul de dulciuri nu sporește activitățile intelectuale, ci mai degrabă le reduce. 

Adolescenții care consumă cantitați mari de zahăr au probleme de învațare și de 

comportament. Profesorii au observat că după sărbători, când copiii consumă foarte multe 

dulciuri, scad rezultatele la învățătură. De aceea, ca o primă reformă în comportamentul 

alimentar al elevilor, ar trebui redus la minimum consumul de zahar sub formă de dulciuri sau 

băuturi carbogazoase. S-a constatat ca majoritatea elevilor cu probleme școlare nu acordă 

importanță micului dejun. Acest lucru afectează atenția, concentrarea și mărește tendința spre 

agresivitate (Cadariu et al, 1967) 

Pe baza relațiilor de interdependență între alimentație și starea de sănătate a elevilor, a 

alimentelor consumate de fiecare elev și calculând numărul de kilocalorii și cantitatea de 

substanțe nutritive furnizată organismului, s-a observat următoarele: 

 În cazul fetelor, aportul zilnic de energie nu depășește valoarea de 2800 

kilocalorii, iar în cazul băieților 10 % dintre elevii monitorizați au depășit valoarea zilnică de 

3000 de kilocalorii  

 Se pare că elevii cu rezultate slabe la învățătură și cu probleme de 

comportament omit masa de dimineață, mulțumindu-se cu alimente de tip fast-food sau cu 

dulciuri pe care le cumpără de la  

chioșcurile din curtea școlii.  

 68% dintre fetele care au participat la studiu au un aport energetic zilnic mai 

mic de 1000 kilocalorii, cantitate prea mică pentru un adolescent în plin proces de dezvoltare. 

Acest lucru  

poate cauza probleme de sănătate precum hipoglicemia, care poate duce la lipotimii.  

 Un procent de 30% dintre voluntari prezintă semne ale diferitelor avitaminoze 

datorită comportamentului alimentar greșit. Copiii se bazează pe gust, formă și culoare în 

alegerea  

alimentelor și nu pe proprietățile nutritive ale acestora.  

 Foarte mulți elevi consumă cafea și excitante de tipul băuturilor energizante, 

unii prezentând semne fizice ale dependenței de substanțele respective.  

Principalele boli de nutriție care s-au semnalatla elevii de gimnaziu și liceu sunt: 

Obezitatea: reprezintă creșterea exagerată a greutății corporale printr-o îngrășare 

anormală, caurmare a acumulării de grăsime în diferite organe și țesuturi. Ea se află în topul 

cauzelor de morbiditate mondială și este cauzată de doi factori: alimentația necorespunzătoare 

și lipsa mișcării. 

Soluțiile propuse de medici se referă în principal la reducerea semnificativă a numărului 

de calorii consumate de copii, precum și la determinarea copiilor să ducă o viață mai activă 

din punct de vedere fizic. 

Diabetul zaharat este afecțiunea endocrină și metabolică cea mai frecventă în 

copilărie,caracterizată printr-o creștere permanentă a glicemiei, însoțită sau nu de semne 

clinice, fiind cauzată de alterarea secreției de insulină sau perturbarii acțiunii sale. Aceasta 

afecteaza ambele sexe, aproximativ în egală măsură, cu o ușoară predominanță a sexului 
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masculin. 

Diabetul zaharat se clasifică după secreția reziduală de insulină in: (Bucur & Popescu, 

1999) 

• diabet zaharat tip I sau juvenil, sau insulinodependent;  

• diabet zaharat tip II sau adult sau non-insulinodependent.  

Cel mai frecvent întâlnit la copil și adolescent este tipul I, în mod excepțional se poate 

întâlni și tipul II. În perioada școlarizării manifestările diabetului zaharat și tratamentul său 

trebuie să influențeze cât mai puțin viața și activitatea copilului sau adolescentului. Pentru 

siguranța propriei sănătăți el trebuie să aibă în permanență un carnet în care să se scrie 

diagnosticul pe care-l are, tratamentul pe care-l primește zilnic, câte unități de insulina, 

precum și o cantitate mică de zahar, pe care să-l folosească în caz de hipoglicemie. Profesorii 

vor fi la curent cu afecțiunea lor, acordandu-le sprijin, daca este nevoie. Administrarea 

insulinei nu o poate face oricine. 

Anorexia reprezintă lipsa poftei de mâncare. Un caz special de anorexie este 

ceanervoasă. Aceasta este o tulburare alimentară caracterizată prin refuzul menținerii unei 

greutati corporale sănătoase și o frică obsesivă de a câștiga în greutate. Este asociată cu o 

imagine asupra propriului corp distorsionată care poate fi menținută de diferite modele 

cognitive care alterează modul cum individul afectat evaluează si gândește asupra corpului 

sau, alimentatie si alimente. Persoanele cu anorexie nervoasă continuă să simtă senzația de 

foame, dar acceptă doar mici cantitați de hrană. 

Tratamentul încearcă să refacă greutatea persoanei, să inițieze modele sănătoase de 

alimentație, se adresează gândurilor, emoțiilor si credințelor obsesive asupra alimentației si 

imaginii corporale, tratează complicațiile psihice apărute. Tratamentul psihologic pentru 

anorexia nervoasă include terapia cognitivă, analitică, comportamentală, interpersonală, 

terapia psihodinamică. În unele cazuri se folosește și medicația, mai ales dacă exista și 

depresie sau simptome compulsive. 

Daca scăderea în greutate devine excesivă și riscantă pentru sănătatea fizică, internarea 

în spital poate fi recomandată. 

Bulimia reprezintă ingerarea alimentelor în cantități mari, urmată de varsături apărute 

careacție la teama de îngrășare. Persoana afectată de bulimie pierde controlul alimentar în 

timpul unui astfel de episod de înfulecare; apoi este cuprins de rușine, vinovăție si frică 

intensă de îngrășare și reia comportamentul excesiv, realizând un cerc vicios. Nediagnosticată 

si netratată boala conduce la probleme serioase de sănătate. Tratamentul constă în: consiliere 

psihologică (terapia cognitivă comportamentală și terapia nutrițională) și medicație 

corespunzătoare. 

Gastrita (sub cele două forme acută și cronică): reprezintă inflamația mucoasei 

gastrice,însoțită de o serie de tulburări în funcțiile secretorii și motorii ale stomacului. Ea 

apare datorită consumului de alimente prea reci sau prea fierbinți, sucuri carbogazoase, cafea 

și datorită supraîncărcării stomacului cu mese copioase. 

Pentru tratamentul gastritelor se recomandă respectarea regulilor de igienă a 

alimentației, consumul alimentelor în stare de calm și nu în momentele tensionate (deoarece 

furia reduce motilitatea gastrică, iar frica sau depresia o măresc). Se recomandă evitarea 

condimentelor și a medicamentelor iritante. 

Modalități de prevenire 
Micul dejun al copilul trebuie să fie consistent. Poate conţine lapte, susan măcinat 

(pentru aportul enorm de calciu), fructe uscate, pâine integrală sau cereale integrale. Sau o 

omletă făcută în teflon, fără ulei, cu ciuperci, legume. Sau o felie de carne de vită preparată cu 

o seară înainte la cuptor, cu legume, dar nu cartofi. Prânzul se ia acasă şi trebuie să conţină o 

felie de carne cu salată sau o porţie de ciorbă din carne cu legume. Variaţi cu peşte la cuptor, 
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cu o omletă mare plus salate. Seara poate să mănânce peşte sau paste integrale cu sos de roşii 

sau orez cu ciuperci. 

Se recomandă diverse forme de mișcare pentru ca organismul să facă față tuturor 

greutăților ce-l așteaptă. Sportul, în general, conduce la întărirea sănătății, la desăvârșirea 

calităților fizice și psihice, crește vitalitatea, dar și puterea de muncă a unei persoane. 

Concluzii 
Organizarea unui regim de viaţă sănătos, raţional va influenţa în mod pozitiv 

dezvoltarea copilului pe toate planurile (fizic şi psihic). În scopul realizării reuşitei şcolare, 

familia va forma copilului un regim de odihnă şi învăţătură ritmic, cu ore fixe de trezire, 

masă, muncă, joacă, culcare. În felul acesta va creşte rezistenţa la efort, şi nu în ultimul rând 

rezistenţa la îmbolnăviri. 

Creșterea frecvenței unor boli metabolice grave a impus apariția unei medicini moderne, 

care este tot mai mult preventivă. Profilaxia trebuie sa fie activă, vizând dobândirea unei 

culturi medicale în rândul elevilor, care se poate realiza la nivel școlar. 
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VITAMINELE NATURALE, SUBSTANȚE 
NECESARE GENERAȚIILOR VIITOARE 

Profesor biologie, dr. DODU CRISTINA VIORICA, Școala „Pictor Nicolae 
Grigorescu”, Titu, județul Dâmbovița 

 

Pornind de la întrebările adresate deseori de elevi la școală, de părinți, de comunitate: De 

ce sunt importante vitaminele pentru organism? Care sunt principalele surse alimentare de 

vitamine? Din ce cauză apar carențele de vitamine? voi prezenta în acest articol rolul esențial 

al vitaminelor pentru funcționarea normală a organismului precum și la ce poate să ducă 

surplusul sau  absența unor vitamine din corp. 

Cunoaștem faptul că fructele și legumele proaspete sunt cele care ne pun la dispoziție 

vitaminele naturale, că vitaminele sunt substanțe organice indispensabile vieții, pe care trebuie 

să le aducem în alimentația zilnică în cantitate suficientă, că ele nu pot fi sintetizate de 

organism ( excepție vitamina D, care este sintetizată de piele numai sub acțiunea radiațiilor 

solare, vitaminele B și K care se sintetizează în intestinul gros sub acțiunea unor bacterii), ci 

pot fi obținute din organismele vegetale și de microorganisme, iar într-o mică măsură de unele 

specii de animale.  

În literatura de specialitate este menționat faptul că vitaminele au rol de a transforma 

alimentele în energie. De aceea, fiecare țesut are nevoie pentru funcționarea normală de 

anumite vitamine. De exemplu: creierul și inima au nevoie de vitaminele B și K, oasele de 

vitamina D, ficatul de vitaminele K și B, pielea de vitaminele A,B,C și E, ochii de vitaminele 

A și B, mucoasele de vitaminele B și E, globulele roșii de vitaminele B și E, globulele albe de 

vitaminele B și C etc. 

Studiile științifice au dovedit faptul că vitaminele au rol de biocatalizatori. Ele reglează şi 

stimulează procesele metabolice. 

Hipervitaminoza - existenţa unor vitamine în exces, avitaminoza - lipsa totală a unor 

vitamine din organism precum și hipovitaminoza - aportul insuficient de vitamine provoacă 

tulburări grave: scorbut, pelagră, rahitism, astenie, dureri musculare, dureri de cap, răceală, 

oboseală, insomnii, osteoporoză, hemoragii, tulburări nervoase, tulburări de creștere, tulburări 

de vedere, risc crescut de infecții etc. Suplimentarea cu vitamine este larg răspândită în ziua 

de azi. Multor alimente li se adaugă vitamine în plus în timpul procesului de fabricaţie. De 

aceea, în ziua de astăzi, obezitatea este o problemă serioasă, iar suplimentarea cu vitamine o 

poate crea sau accentua. Există oameni care au devenit obezi datorită suplimentării cu 

vitamine în copilărie sau adolescenţă, deoarece au consumat vitamine mai mult ca 

medicamente, decât ca ingrediente ale rației alimentare. 

 Analiza literaturii de specialitate permite clasificarea vitaminelor, după solubilitatea în 

diverşi solvenţi, în: 

• liposolubile – solubile în grăsimi sau solvenţi ai grăsimilor şi insolubile în apă 

(vitaminele A, D, E, F, K) care nu trebuie consumate zilnic; 

•  hidrosolubile – solubile în apă (vitaminele B, PP şi C) care trebuie consumate zilnic 

deoarece nu se pot stoca în organism. 

Vitamina A este prezentă în uleiul de peşte, morcov, spanac, lapte. Are un rol deosebit de 

important în acuitatea vizuală şi în creşterea oaselor, pentru funcţionarea corectă a celulelor 

epiteliale. Este folosită în cosmetică şi medicină, fiind aplicată pe piele, ca tratament de 

suprafaţă pentru acnee. În cosmetică, derivaţii vitaminei A sunt folosiţi împotriva 

fenomenului de îmbătrânire, deoarece vitamina A este absorbită prin piele, creşte rata 
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receptivităţii pielii şi dă o creştere temporară în colagen şi astfel o fizionomie mai tânără. 

Lipsa vitaminei A duce la ulcere corneale sau lichefiere. Numeroase studii au dovedit 

faptul că aproximativ 250.000 până la 500.000 de copii subnutriţi din ţările mai sărace îşi 

pierd vederea în fiecare an din cauza deficienţei de vitamina A. Insuficienţa vitaminei 

diminuează capacitatea organismului de a combate infecţiile. În ţările în care copiii nu sunt 

imunizaţi, bolile infecţioase, precum pojarul, au rate de mortalitate mai ridicate. Consumul 

excesiv de alcool distruge vitamina A, deşi un ficat solicitat poate fi mai susceptibil toxicităţii 

cu vitamina A.  

 Simptomele intoxicaţiei cu vitamina A sunt: căderea părului, greaţă, vărsături, îngroşarea 

pielii, tulburări de vedere, erupţii cutanate, osteoporoză, menstruaţii neregulate, oboseală, 

dureri de cap şi mărirea ficatului. Excesul de vitamina A a fost suspectat ca fiind contribuitor 

la apariţia osteoporozei. Femeile însărcinate au nevoie de cantităţi mari de vitamina A, de 

preferinţă din surse naturale animale, precum ficat, unt nepasteurizat şi ulei de ficat de cod. 

Vitamina C este un nutrient esenţial pentru organismul uman. Printre rolurile ei esențiale: 

previne  şi vindecă scorbutul, intervine în fenomenele de oxidoreducere, fiind cel mai puternic 

antioxidant,  măreşte rezistenţa vaselor sanguine, contribuie la formarea globulelor roşii, a 

dinţilor şi oaselor, distruge toxinele acumulate în organism, are acţiune antialergică, reduce 

efectele unui număr mare de alergeni,  măreşte gradul de absorbţie a fierului organic, 

stimulează pofta de mâncare, apără organismul împotriva infecţiilor, stimulează producția 

unor anticorpi etc. Vitamina C se găseşte în: fructele citrice (lămâie verde, lămâie, portocală, 

grepfrut, rodii), tomatele şi cartofii, fructele de măceş şi alte legume şi fructe:  papaya, 

broccoli, varză de Bruxelles, coacăze, căpşuni, conopidă, spanac, pepene galben, kiwi, 

merişoare şi ardei iuţi.  

Carenţa în vitamina C duce la apariţia scorbutului, o formă de avitaminoză. Ea apare de 

cele mai multe ori la subiecţii vârstnici, alcoolici, suferinzi de malabsorbţie cronică sau supuşi 

unei hrăniri prin perfuzii nesuplimentate în vitamina C. Aceasta se manifestă prin oboseală şi 

anemie, dureri osteoarticulare, edeme, gingivită şi pierderea dinţilor, hemoragii, imunitate 

scăzută. 

În doze foarte mari, vitamina C creşte secreţia de oxalaţi, iar aceste molecule se 

acumulează în rinichi sub formă de pietre.  

Vitamina C în exces poate reduce efectul medicamentelor anticoagulante, cum este 

warfarina, crescând riscul de formare a cheagurilor de sânge. 

Vitamina D se găseşte în untura de peşte, ficatul mamiferelor şi păsărilor, precum şi lumina 

soarelui. Are rol în asimilarea calciului şi a fosforului la nivelul intestinului subţire şi la 

fixarea acestora în oase şi în dinţi, în metabolismul magneziului, a fierului si a 

hidrocarburilor, în menținerea unui raport normal între  calciu si fosfor, în sânge şi în lichidul 

interstiţial şi la buna funcționare a tiroidei, paratiroidei şi hipofizei. 

De asemenea, previne apariţia unor tulburări nervoase, a slăbiciunii generale a 

organismului şi sensibilitatea la  contractarea unor boli infecţioase. 

Este indicată în: rahitism la copii, reumatism, tetanie, graviditate şi alăptare, întârzierea 

consolidării fracturilor, acnee si eczeme, diferite supuraţii, stres, oboseală, dureri de spate, 

hipercolesterolemie, alergii, răceală, fragilitate a oaselor şi a dinţilor, epuizare, iritabilitate, 

sensibilitate la dureri, crampe musculare, bronşită, hemoragii nazale, cicatrizări dificile etc. 

Lipsa vitaminei D se manifestă prin dureri ale oaselor şi slăbiciune musculară. În cazul 

multor persoane, simptomele sunt mult mai subtile. 

Nivelurile scăzute din sânge de vitamina D au fost asociate cu: risc crescut de deces ca 

urmare a bolilor cardiovasculare, astm bronsic sever la copii, cancer etc. 

Excesul de vitamină D se manifestă prin: agitaţie, anorexie, sete, greaţă, mâncărimi, diaree, 

nevoia de a urina des etc. În situații limită, se poate ajunge la calcinarea ficatului, a vaselor 
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sanguine şi a inimii, precum şi a plămânilor, rinichilor şi stomacului. La copii se 

administrează cu recomandare şi supraveghere medicală. 

Vitamina E (tocoferolul) este esenţială pentru sănătatea organismului. Se găseşte în:  ulei 

de germeni de porumb, ulei de germeni de floarea soarelui,  semințe de floarea soarelui, alune, 

spanac, pâine neagră, unt cartofi prăjiţi, făină de grâu, ouă, varză. Vitamina E are rolul de a 

proteja organismul față de acțiunea radicalilor liberi. Vitamina E participă la formarea și 

protejarea globulelor roşii și ale țesuturilor. 

Simptome ale deficienţei sunt de natură neurologică şi se manifestă prin oboseală, dureri 

de cap, dereglări ale memoriei şi gândirii, tulburări neuromusculare, leziuni ale retinei şi ale 

nervilor, apatie, lipsa echilibrului şi coordonării. Dacă la copii, din cauza sistemului nervos 

vulnerabil, simptomele descrise apar foarte rapid, în cazul adulţilor care au probleme în 

absorbţia vitaminei E, simptomele pot să apară şi după 10-20 de ani. 

Chiar dacă deficienţa gravă este foarte rară, studiile științifice menționează că peste 80-

90% din populaţia planetei ( cu vârsta peste 2 ani) nu consumă cantitatea necesară de 

tocoferol. 

Au fost observate câteva efecte negative ale vitaminei E, dar doar în cazul folosirii 

suplimentelor alimentare. Cel mai important efect este împiedicarea coagulării sângelui şi pe 

baza acestuia a fost stabilită şi doza maximă admisă. 

Studiile efectuate până în prezent au fost de scurtă durată, iar efectele pe termen lung nu se 

cunosc. Exista doctori care, pentru reducerea riscului de hemoragie, recomandă o pauză de o 

lună înainte de intervenţii chirurgicale. 

În cazul copiilor, suplimentele ce conţin vitamina E sunt foarte periculoase şi trebuie 

consumate doar sub supravegherea unui specialist. 

Vitamina K (antihemoragică) este liposolubilă rezistă la căldură, dar nu și la lumină în 

prezența oxigenului și în mediile alcaline. Este alcătuită, de fapt, din două componente 

naturale:  

• vitamina K1 (fitochinonă)  sintetizată de frunzele verzi și se găsește în vegetale; 

• vitamina K2 (farnochinona) este sintetizată de către microorganismele de putrefacție.  

Are un rol esenţial în coagularea rapidă a sângelui, fiind indicată în oprirea hemoragiilor de 

orice natură, în diferite tulburări hepatice (icter, hepatită, insuficiență şi ciroză hepatică), apoi 

în colite, urticarii, degerături, slăbirea rezistenţei capilare, diminuarea debitului menstrual, 

după tratamente cu antibiotice, în mineralizarea oaselor, împiedicarea calcifierii cartilagiilor şi 

vaselor de sânge şi în prevenirea osteoporozei etc. Este bine să evidențiem faptul că vitamina 

K este produsă de propria noastră floră intestinală în proporție de 50%. 

Se găseşte în următoarele alimente de origine animală: carne de vită şi de porc, splină, 

untură de peşte, lapte şi produse lactate (iaurt), gălbenuş de ou şi îndeosebi, ficat de porc. 

Se dizolvă în grăsimi, e foarte sensibilă la lumină, are rezistenţă la căldură şi este sensibilă 

la oxidanţi. Se distruge şi prin congelarea alimentelor înainte de a fi date în consum, precum 

şi prin râncezirea grăsimilor care intră în alcătuirea alimentelor respective. Este afectată de 

radiaţiile și razele X, aerul poluat, aspirina şi alte produse de sinteză (anticoagulante, 

kanamicină, toate tipurile de penicilină, biseptol, neoxazol, tetraciclină etc.).  

Lipsa vitaminei K măreşte timpul de coagulare a sângelui, care în mod normal este de 4-8 

minute. Hipovitaminoza K se manifestă şi prin apariţia de hematoame, scurgeri de sânge din 

nas (epistaxis), colite şi diaree.  

Pentru un organism sănătos consider că este necesar să țineți seama de următoarele sfaturi:  

• folosiți produse foarte proaspete în locul alimentelor care au fost congelate sau 

conservate prin substanţe chimice; 

• faceţi sport dacă vreţi să slăbiţi şi nu vă înfometaţi; 

•  încercaţi să respectaţi cele trei mese pe zi cu gustări de fructe între ele; 
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• evitaţi prepararea prelungită la temperatură înaltă; 

• gătiţi produse la temperatură scăzută şi, mai ales, la abur,în special pentru legume; 

• reduceţi cantităţile, dar alegeţi calitatea, preferând produsele biologice; 

• evitați să expuneţi laptele la lumină; 

• consumaţi orice aliment în cantităţi ponderate pentru a avea un organism sănătos; 

• faceţi mişcare ori de câte ori aveţi timp; 

•  apelaţi la suplimente de vitamine numai dacă vă recomandă medicul; 

• aveți grijă de sănătatea voastră, căci este darul cel mai de preț;  

• procedaţi astfel încât să nu vă fie ruşine de aspectul vostru fizic. 

În esență, vitaminele naturale sunt substanțe necesare pentru buna funcționare a 

organismelor generațiilor viitoare.  
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAREA 
COPIILOR 

Profesor biologie, dr. DODU CRISTINA VIORICA,  Școala „Pictor Nicolae 
Grigorescu”, Titu, județul Dâmbovița 

 

Familia este factorul de bază în formarea, educarea și socializarea copiilor, este cadrul 

fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile și cerințele sale psihologice, sociale. 

Educația în familie influențează puternic întreaga existență a copilului. În familie copilul 

învață ce înseamnă iubirea, prietenia, să creeze frumosul, să comunice, să colaboreze, să 

muncească, să perpetueze tradițiile și obiceiurile spiritualității, eticii și moralei creștine, să fie 

înțelept, bun, respectuos, atent.  

Familia înseamnă sprijin și înțelegere, înseamnă bucuria de a sta împreună în  jurul 

bradului de Crăciun, de a petrece împreună sărbătorile, de a pleca în vacanțe, de a clădi 

împreună, înseamnă locul în care fiecare persoană se încarcă cu energie sufletească de care 

are nevoie în viață. Modul de relaționare, climatul afectiv precum și modelele 

comportamentale oferite copilului sunt esențiale pentru integrarea socială a acestuia. Părinții 

au responsabilități față de copii, dar și drepturi. 

Familia este unicul grup social caracterizat prin determinări naturale și biologice, în care 

legăturile de dragoste și cele de sânge au o importanță aparte. Începând cu primii ani de viață 

copiii asimilează elemente de bază sociale: norme, valori, credințe. Importanța familiei 

precum și rolul ei în formarea și devenirea personalității umane este așadar de necontestat. În 

famile, prin comunicare, copiii își exprimă ideile, gândurile, impresiile, ceea ce va constitui o 

bază pentru activitatea școlară, apoi în viața socială. Lipsa comunicării ar modifica relațiile 

copiilor cu alții, cu realitatea înconjurătoare, ar împiedica în mare măsură, participarea la o 

activitate sau alta. Părinții comunică și transmit enorm copiilor în perioada 1-3 ani, îi învață să 

vorbească, să participe la dialog, să înțeleagă ceea ce este bine și ceea ce este greșit. În timpul 

primilor ani de viață familia este principalul cadru socio-cultural în formarea personalității 

copilului. De aceea se poate spune că, trăsăturile psiho-morale și caracteriale ale copilului 

sunt determinate de valorile părinților săi. Apoi, pe măsură ce se dezvoltă, venind în contact 

cu diversitatea și complexitatea vieții sociale, el învață că societatea îi oferă posibilitatea să 

aleagă și alte valori decât cele desprinse din familie.Totuși, influența factorilor sociali, 

culturali, economici asupra copilului se realizează prin intermediul părinților. 

Familia are atât rolul unui actor cât și al unui promotor al educației, al valorilor moral-

etice, deoarece ea posedă o anumită cultură, este capabilă de comportamente stabile, 

receptează și se conformează valorilor-normelor-regulilor acceptate în societate, este mereu 

deschisă spre informare și cunoaștere. Educația pentru familie a copiilor poate fi susținută atât 

de motivația externă cât și de cea internă.  

Cercetătorii din domeniul științelor educației au propus evidențierea unor condiții care 

asigură o educație familială eficientă și care trebuie cunoscute și respectate de către părinți: 

- acceptarea fiecărui membru al familiei, inclusiv și a celor mici, pentru individualitatea sa 

și pentru potențialul pe care îl prezintă; 

- crearea și menținerea unui climat familial pozitiv, protector și stimulativ; 

- transformarea situațiilor dificile, conflictuale în dialog; 

- formulare clară a ceea ce se așteaptă de la copii; 

- cooperare în cadrul familiei, participarea la activități comune; 

- focalizarea asupra aspectelor pozitive ale copiilor și stimularea conduitelor pozitive prin 
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aplicarea principiilor, strategiilor, și metodelor de influențare comportamentală; 

- orientarea copilului spre un mod sănătos și demn de viață; 

- evitarea aplicării unor șabloane educative preluate din propria sa copilărie, de la bunici, 

rude etc. 

Conform dicționarului enciclopedic „familia este singurul grup întemeiat pe afecțiune, 

condițiile juridice sau normele practice mutuale neintervenind decât pentru a consolida 

legăturile reciproce de înțelegere rezultate din unitatea de aspirații sau scopuri”. În acest sens, 

am putea spune că familia este laboratorul subiectiv al formării personalității prin valorile 

culturii emoționale. Dintre valorile familiei cea mai importantă este iubirea. Prin iubire și 

dăruire se împărtășesc în familie: bucuriile, gândurile, sentimentele, necazurile etc. Familia 

este cea care trebuie să ajute copiii să se maturizeze liber, libertatea însemnând o anume 

posibilitate de a alege, iar o educație pentru familie implică o iubire adevărată, care aduce 

înțelegerea integrată a vieții. 

Rolul părinților este și acela de a pregăti copiii pentru confruntarea cu obstacolele sociale, 

clădindu-le o rezistență la frustrare și conflicte, printr-un comportament adecvat, în vederea 

evitării formării și exacerbării unor trebuințe egoiste, care, în unele cazuri, declanșează acțiuni 

infracționale. 

Familia are rolul de a se implica în îmbunătățirea învățării copilului atât acasă, precum și la 

școală. Colaborarea familiei cu școala are un impact benefic în formarea competențelor 

comunicative a copiilor. Această colaborare reprezintă o condiție importantă a unirii 

eforturilor în educarea copiilor. Colaborarea celor doi parteneri implică activități de educare a 

părinților organizate de școală cu scopul eficientizării atitudinilor, aptitudinilor, abilităților și 

competențelor parentale. Scopul activităților cu părinții rezidă în aprofundarea cunoștințelor și 

cizelarea competențelor privind optimizarea culturii relațiilor familiale și a educației copiilor. 

Printre formele de lucru amintim: dezbateri cu teme psihopedagogice („Familia-un univers 

emotional”, „Familia și orientarea profesională a copiilor”, „Colaborarea școală-familie, o 

atitudine unitară în educație”, „Între protecția și severitatea exagerată a părinților”, „Respectul 

reciproc între membrii familiei”, „Familia permisivă și familia severă”) consultații, 

convorbiri, discuții individuale, ședințe , lectorate susținute de specialiști, conferințe, mese 

rotunde etc. În acest sens, școala trebuie să: 

- implice părinții în stabilirea formelor și conținuturilor acestor activități; 

- conceapă activități care să satisfacă necesitățile educaționale ale părinților; 

- aplice conținuturi și îndrumări psihopedagogice competente, variate, actuale și accesibile 

pentru a putea fi clare și aplicabile de către părinți; 

- relaționeze în vederea constituirii încrederii, între învățători/diriginți-părinți, precum și în 

descoperirea scopurilor și expectanțelor acestora; 

- familiarizeze părinții privind activitatea școlii și programul instructive-educativ la clasa 

respectivă; 

- informeze sistematic părinții privind dezvoltarea și performanțele copilului; 

- organizeze conferințe pentru a face schimb de opinii și experiență privind educația 

copiilor etc. 

Atitudinea părinților față de performanțele școlare ar trebui să fie echilibrată și nuanțată în 

funcție de posibilitatea copilului și de sfera lui emoțională. Indiferența familiei față de 

performanțele obținute de copii pot duce la o scădere sau chiar la anularea eforturilor în 

această directivă. Nu numai faptul că reușita rămâne nerecompensată, ci ea chiar poate fi 

minimalizată prin observații privind dificultatea redusă a probei, prin comparația cu succesul 

realizat de un coleg sau de părintele însuși într-o situație similară din viața sa de elev. 

Atitudinea de indiferență, la fel ca și cea de respingere și cea de supraprotecție dezvoltă la 

copii o serie de trăsături comune: egocentrism, evitarea contactului cu realitatea, tendința de 
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izolare, dificultăți în contactele sociale, pasivitate, lipsă de inițiativă, sentimente de 

inferioritate și de nonvaloare, dependență, lipsă de interes pentru viitor. Uneori se subliniază 

caracterul accidental al reușitei, conjunctură favorabilă astfel încât copilului îi este negat orice 

merit. Sunt și familii în care copiii sunt sprijiniți, îndrumați, supravegheați în activitatea de 

învățare, mobilizați de ambiția realizării lui viitoare. În acest context, printre strategiile și 

condițiile care asigură performanțe școlare se pot număra: 

- prezența familiei; 

- relații familiale bazate pe îndrumare și exigențe instructive-educative, pe cooperare, 

înțelegere,respect și ajutor reciproc; 

- preocuparea constantă a familiei pentru educația bună a copiilor, pentru o comportare 

demnă, civilizată în familie și în afara ei; 

- antrenarea copiilor la îndeplinirea anumitor activități gospodărești și de altă natură, care 

însă să nu ducă la diminuarea preocupărilor lor pentru învățătură; 

- condiții favorabile de viață, de hrană, îmbrăcăminte, igienă; 

- condiții optime de învățătură și cultură (pentru studiu, surse de informații, manuale, alte 

resurse necesare); 

- condiții de folosire activă a timpului liber; 

- stimularea spiritului de independență și inițiativă; 

- sprijin în rezolvarea unor dificultăți la învățătură, inclusiv prin meditații, în schimb, fără 

supraîncărcare; 

- părinții să țină cont de particularitățile de vârstă și individuale ale copilului, de faptul că 

fiecare etapă de vârstă se caracterizează prin trăsături definitorii, care o diferențiază pe cea 

precedentă de următoarea; 

- relații și contacte nemijlocite cu școala etc.  

Ca factor important în asigurarea performanțelor școlare, climatul familial contribuie la 

formarea atitudinii copilului față de școală în general, față de învățătură în special. 

Preocuparea sistematică a familiei față de performanțele școlare a copilului, susținerea 

acestuia, colaborarea cu școala, stimulările și încurajările permanente, se înscriu ca modalități 

de influențare a acestei atitudini. 

Familia și școala trebuie să lucreze împreună în vederea soluționării problemelor comune 

și pentru a-și oferi ajutor reciproc în vederea educării copiilor. 
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PROFILUL CADRULUI DIDACTIC CARE 
PREDĂ INTERDISCIPLINAR 

Prof. TĂRÎȚĂ NICOLETA, Școala Gimnazială „Gheorghe Popadiuc” – Rădăuți, 
Județul Suceava 

 

       Cadrul didactic este cel care conduce activitatea școlară, iar ca aceasta să fie eficientă 

depinde de cunoștințele acestuia și de competențele lui profesionale. Competențele cadrului 

didactic sunt cel puțin la fel de importante ca și cunoașterea în profunzime a conținutului 

disciplinei pe care este autorizat să o predea. În fața unui colectiv de elevi cu profil individual 

de personalitate, cu stiluri diferite de învățare, cu combinații unice de puncte forte și 

vulnerabilități, profesorul va reuși să genereze soluții de învățare creative, eficiente și 

personalizate dacă va poseda un set de competențe ce îi va permite întâlnirea fericită cu 

fiecare dintre elevii din clasa sa. 

        Profilul cadrului didactic se construiește pornind de la ceea ce ne dorim să facă acesta, 

pentru a răspunde cerințelor specificul clasei și al fiecărui elev în parte. 

Specificulînvățământului primar de acum este educația centrată pe elev, iar cadrul didactic 

contemporan trebuie să răspundă cerințelor. Pentru a putea să răspundă acestor cerințe 

interdisciplinare cadrul didactic trebuie să dețină unele competențe: 

- răspunde cerințelor unice de învățare și dezvoltare ale elevului și asigură susținerea necesară 

pentru ca toți elevii să-și realizeze întregul potențial. Cadrul didactic înțelege că orice elev 

este unic și progresează diferit într-un ritm propriu. 

- abordează dezvoltarea elevului în mod integrat, asigurând în egală măsură dezvoltarea 

acestuia pe plan cognitiv, socio-emoțional și fizic. Cadrul didactic acordă atenție tuturor 

elevilor, în mod egal, propunând acestora activități cu caracter integrat care îi solicită din 

toate punctele de vedere în toate momentele zilei. 

- cadrul didactic cunoaște specificitatea procesului de învățare a elevului de vârstă școlară 

mică. Cadrul didactic respectă particularitățile individuale și de vârstă ale elevului pe tot 

parcursul ciclului primar. De asemenea îi creează mediul propice de învățare în funcție de 

felul cum se dezvoltă. 

- profesorul pentru învățământul primar promovează incluziunea socială și toleranța, oferind 

tuturor elevilor oportunități egale de dezvoltare și învățare, respectând valorile bazate pe 

drepturile omului și  

principiile unei societăți democratice deschise. 

           După ce cadrul didactic se adaptează cu succes cerințelor învățământului primar, acesta 

își planifică activitățile de învățare în strânsă legătură cu aceste cerințe. Competența de bază 

în planificarea activității este realizarea planificării anuale/ semestriale și pe unități de 

învățare pe baza cunoașterii specificului clasei de elevi precum și a dezvoltării fiecărui elev în 

parte. Proiectarea activității trebuie să fie corelată cu obiectivele majore propuse în 

planificarea semestrială. De asemenea proiectarea trebuie să fie suficient de flexibilă pentru a 

acorda tuturor elevilor șansa de a obține rezultate bune în învățare. 

        Proiectele de lecție trebuie să conțină activități variate care să răspundă cerințelor 

elevilor și diferitelor stiluri de învățare ale acestora. Proiectele de lecție pe care cadrul didactic 

le realizează trebuie să reflecte abordarea integrată a curriculumului. Pentru a putea realiza 

aceste proiecte cadrul didactic trebuie să proiecteze activitatea pe unități tematice unde 

conținuturile sunt strâns legate între ele.         Cadrul didactic își planifică astfel activitatea 
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încât să fie un process în care participă toți elevii și familiile acestora, fiind receptiv la 

sugestiile lor, ajustându-și proiectarea în concordanță cu sugestiile primate. 

          Următorul pas după planificarea activității este organizarea predării-învățării. În 

această etapă profesorul pentru învățământul primar corelează obiectivele cu strategiile 

didactice și cu mediul de învățare. 

        În realizarea eficientă strategiilor de învățare cadrul didactic trebuie să îndeplinească 

unele cerinte: 

-cadrul didactic trebuie să găsească acele strategii care contribuie la o învățare activă; 

-cadrul didactic utilizează jocul didactic ca formă integratoare , pentru stimularea învățării și 

dezvoltării; 

-cadrul didactic utilizează strategii interactive în care elevii pot învăța unul de la altul sau se 

ajută reciproc, sau folosesc material didactic care îi stimulează; 

          Corelează competențele specifice din programele școlare, pentru a realiza integrarea lor 

în lecțiile sau proiectele tematice, propune sarcini adecvate pentru lucrul în grup mare sau 

mic, utilizeaă forme de organizare a activității copiilor (în grup mare, grup mic, perechi, 

individual) 

 - profesorul pentru învățământul primar creează pentru elevi variate ocazii de luare a 

deciziilor pentru că planifică sarcini cu mai multe posibilități de realizare și oferă ocazia 

elevilor să aleagă din oferta existentă ca mai apoi să-și asume responsabilitatea pentru 

alegerea făcută. 

 - cadrul didactic folosește rutina zilnică ca sursă de învățare și exploatează oportunitățile 

deînvățare care apar spontan pentru a le dezvolta limbajul. 

           Pentru ca profesorul pentru învățământul primar să poată organiza corespunzător 

procesul de predare-învățare trebuie să înțeleagă impactul puternic al mediului asupra 

învățării și al dezvoltării elevului. Astfel, în ceea ce privește mediul de învățare cadrul 

didactic trebuie să fie atent la: 

- mediul cât mai atractiv, sigur și plăcut; 

- organizarea mediului în clasă astfel încât să corespundă conținutului planificării; 

- mediul să permită fome de organizare diferite: pe grupe, în perechi,frontal, individual; 

- mediul să fie bine-organizat; 

- să conțină materiale din toate ariile curriculare. 

             Nu în ultimul rând profesorul pentru învățământul primar organizează procesul de 

evaluare al activității care trebuie să utilizeze strategii alternative de evaluare. Prima și cea 

mai importantă strategie de evaluare este observarea permanentă a comportamentului elevului 

pe toate domeniile de dezvoltare ale acestuia:  cognitiv, socio-emoțional, fizic, precum și 

atitudinea acestuia în învățare. Această metodă este necesară pentru a surprinde progresul 

înregistrat pe toate aceste domenii păstrat într-un dosar cu date culese periodic. 

          Strategiile folosite în procesul de evaluare trebuie să fie adaptate nivelului de vârstă și 

potrivite cu activitățile de învățare realizate de elevi. 

         Cadrul didactic folosește evaluarea pentru a organiza cu mai multă atenție activitățile 

potrivit cerințelor și intereselor elevului: 

   - cadrul didactic are un portofoliu în care înregistrează datele fiecărui elev, progresele făcute 

de acesta, produse ale activității; 

   -învățătorul proiectează activități adaptate nivelului de dezvoltare al fiecărui elev pe baza 

rezultatelor evaluării, stimulând progresul; 

   - folosește rezultatele obținute de elevi la evaluări pentru a organiza activitatea care urmează 

și pentru a crea elevilor oportunități în învățare. 

         Cadrul didactic folosește informații despre sănătatea, hrănirea, nevoile și 

comportamentele lor de învățare, despre elevul însuși, despre familie, pentru a evalua 
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progresul acestuia. Astfel, învățătorul culege informații despre elev din discuțiile cu părinții și 

le corelează cu rezultatele obținute de elev în grădiniță sau școală. 

         Unui cadru didactic profesionist nu-i lipsește tactul pedagogic, o competență înnăscută 

dacă putem spune așa, acea atitudine pozitivă, stimulativă, energică, plină de fantezie. 
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NECESITATEA EDUCAȚIEI RELIGIOASE 
ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ 

Profesor PAVEL MARIUS-CONSTANTIN, Școala Gimnazială „Pictor Nicolae 
Grigorescu" Titu, județul Dâmbovița 

 

Spiritul vremurilor noastre ne cufundă uneori într-un mediutot mai confuz şi materialist, 

hedonist şi iresponsabil. Atât Dăruitorul, cât şi darurile Sale sunt privite de mulţi oameni cu 

suspiciune şi teamă, în vreme ce slăbiciunile lor sunt considerate a fi o culpă a Bisericii şi a 

educaţiei religioase. În același timp, înţelepciunea Sa este prilej de scandal pentru unii 

oameni, în timp ce ştiinţa de a atinge cerul cu inima a devenit tot mai neînţeleasă, şi, prin 

aceasta, nedorită.  

În acest context, este lesne de înţeles că, dacă lipseşte ceva lumii noastre, ideilor şi aşteptărilor 

noastre, ordinii sociale, acel ceva este chiar cunoaşterea lui Dumnezeu întru Dumnezeu, Care, 

ca un Tată iubitor ne cheamă mereu, așteptând întoarcerea și dragostea noastră. Evident că 

gândurile și acțiunile noastre trebuie îndreptate spre cei ce reprezintă viitorul Bisericii și al 

țării, copiii și tinerii de astăzi, pe care Hristos Domnul, Pedagogul prin excelență, i-a chemat 

dintru început la Sine cu multă blândețe: "Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a 

unora ca aceştia este Împărăţia lui Dumnezeu" (Marcu 10,14). 

          Biserica și Școala au o atitudine deosebită față de cei ce reprezintă un dar și o 

binecuvântare de la Dumnezeu, susținând importanța creșterii și formării lor în spiritul 

valorilor creștine. Un asemenea deziderat trebuie susținut de la început, căci dacă învățăturile 

cele bune vor fi întipărite în sufletele lor încă de la vârstele cele mai fragede, nimeni nu va 

putea să le desprindă, deoarece "ele se întăresc ca și sigiliul aplicat pe ceară", după cum 

mărturisește Sfântul Ioan Gură de Aur. Odată ce și-au însușit și consolidat valorile moral-

religioase, copiii și tinerii vor fi mai întăriți, mai bine pregătiți pentru marea învolburată a 

vieții.  

          Printr-un comportament corespunzător practicat în mediul familial și în cel școlar, la 

Biserică și în societate, ei vor avea parte, într-o lume tot mai secularizată, de un reper spiritual 

fundamental, dar şi de un liant existenţial între toate cunoştinţele dobândite prin studiul 

celorlalte discipline. Astfel, la orele de religie, copiii și tinerii talentați la matematică au 

posibilitatea de a afla despre pariul geometrului mistic, Blaise Pascal (1623-1662): "Dacă 

Dumnezeu nu există și eu am crezut în El, nu am pierdut nimic. Dar dacă El există și nu am 

crezut în El, am pierdut totul". Tinerii iubitori ai literelor pot afla, de asemenea, despre 

tezaurul patristic ce le oferă șansa descoperirii unor capodopere ale genului retoric: 

"Puțul"  Sfântului Ioan Gură de Aur, epistolele Sfântului Grigorie de Nazianz și multe alte 

scrieri. Tinerii dornici de a obține la sfârșitul studiilor independență financiară, printr-o 

experiență în anteprenoriat, au posibilitatea de a descoperi scrierile Sfântului Părinte Vasile 

cel Mare despre criza economică, ori scrierile biblice ce prezintă Pilda semănătorului sau 

parabola talanților, care îi vor ajuta să deprindă echilibrul dintre muncă și responsabilitate, 

dintre bunăstare și binecuvântare. 

          Inspirat de Duhul lui Dumnezeu, conținutul educației creștine, spre deosebire de 

celelalte discipline, este veșnic, el nu poate fi modificat în funcție de factorii culturali, 

științifici, politici, sociali. Și aceasta întrucât idealul creștinului nu este o idee abstractă, un 

personaj dintr-un basm sau dintr-o poveste, ci Persoana reală a lui Dumnezeu Cel veșnic viu, 

Iisus Hristos, Modelul suprem.  



44 

 
 

          Prin urmare, valorile morale, întruchipate în mod plenar de Hristos Domnul, cultivate și 

încurajate în cadrul orelor de religie sunt necesare nu numai sănătăţii spirituale a persoanei 

umane, ci şi a comunităţii, în mijlocul căreia tinerii vor activa în slujba lui Dumnezeu și a 

semenilor lor.  

          Prin diferite parabole, povestioare, rugăciuni și cântece religioase, exemple, studii de 

caz etc., Religia îi învaţă pe copii şi tineri iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni, 

credinţa, speranţa şi solidaritatea, dreptatea şi recunoştinţa faţă de părinţi şi binefăcători, 

dărnicia şi hărnicia, sfinţenia vieţii, valoarea eternă a fiinţei umane, adevărul prim şi ultim al 

existenţei, binele comun şi frumuseţea sufletului profund uman, cultivat şi îmbogăţit prin 

virtuţi – iată valențele sociale ale educației religioase. Or lipsa ei din mințile și sufletele 

copiilor nu ar avea alte consecințe decât dispariția simțului comuniunii și al responsabilității, 

egoism, indiferență și corupție. 

Iată ce mărturisesc unii dintre părinţii copiilor despre valenţele educaţionale şi sociale ale orei 

de Religie: "Ca mamă, consider că educaţia creştină este prioritară în formarea copilului 

pentru viaţă şi pentru societate. Temelia sufletească deschide ochii inimii şi ai minţii copilului 

spre toată Creaţia, îl motivează în tot ce face şi îi asigură prezentul şi viitorul Bucuriei şi 

Dragostei creştine" (Elena C.); " ...ora de religie este foarte importantă pentru copii, implicit 

pentru fiul meu. Ea este principala legătură dintre copil şi Dumnezeu. Prin intermediul orei 

de religie, copilul se formează din punct de vedere religios şi moral, religia fiind cea care le 

oferă hrana spirituală...ea ne ajută pe noi, părinţii, să-i formăm din punct de vedere moral, 

pentru că religia dă valoare moralităţii, prin modelele de bunătate oferite, modele necesare 

în viaţa personală şi socială" (Nicoleta R.); "Cred că activităţile desfăşurate în cadrul orelor 

de Religie ne ajută nu numai ca dascăli, dar mai presus ca părinţi. Temele puse în discuţie, 

tonul blând al profesorului, trezesc în inimile elevilor sentimentul şi dorinţa de a face fapte 

bune, asemuindu-se personajelor despre care au discutat. Avem nevoie, ca părinți, de copii 

iubitori, grijulii, apropiați sufletește de noi, pentru că doar astfel putem să-i călăuzim în 

viață...cu ajutorul lui Dumnezeu.." (Tatiana T.). De asemenea, ora de religie, numită deseori şi 

"Ora de iubire",este cea care "promovează tradiţiile şi valorile culturale,…precum şi 

sărbătorile creştine" (Denisa I.). 

Importanţa rolului formativ al educaţiei creştineeste perceput, de altfel, nu numai de părinţi, ci 

şi de copii: "Ora de Religie este ca o poartă către Dumnezeu. Această oră îmi arată cum să 

fac fapte bune ca Dumnezeu să îmi ierte păcatele" (Ioniţă Irina, clasa a IV-a B); "Mie îmi 

place foarte mult ora de Religie pentru că învăţăm foarte multe lucruri despre Dumnezeu, 

Iisus şi alţi sfinţi. Pentru mine ora de Religie este ca o descărcare în faţa lui Dumnezeu" 

(Mihai Denisa Florentina, clasa a IV-a B). "Ora de Religie înseamnă pentru mine o oră pe 

care o petrecem cu Dumnezeu. Ora de Religie este cu adevărat magică"(Panait-Calotă David, 

clasa a IV-a B)."Pentru mine ora de Religie este ca și cum aș fi într-o familie creștină..." 

(Stan Dragoș, clasa a IV-a B). 

Cum să nu fie iubită ora de Religie de vreme ce între educatorul creştin şi elevi se află, în mod 

permanent, Dumnezeu? El este Cel Care luminează mintea şi sufletul copilului, cu scopul de 

a-l purifica, a-l înnobila, a-l face mai bun şi de a-l feri de toate ispitele şi capcanele vieţii, 

după cum spunea PreaFericitul Părinte Patriarh Teoctist. Cine ar putea exprima în cuvinte 

bucuria elevilor faţă de (re)întâlnirea cu Dumnezeu prin diferite rugăciuni şi cântece 

religioase, faţă de atâtea învăţături şi parabole frumoase, experienţe împărtăşite din viaţa de 

toate zilele, colinde şi cântece de stea, serbări şi scenete religioase, activităţi şi concursuri, 

ateliere de lucru și vizionări de filme și documentare religioase, vizite şi pelerinaje la biserici 

şi mănăstiri? 

          Din nefericire, întâlnim și astăzi oameni care vorbesc despre inutilitatea credinței, a 

rugăciunii, a cultului creștin, având o atitudine ostilă, uneori violentă, față de Dumnezeu şi 
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față de întreg fenomenul religio.Pentru noi și urmașii noștri, ar fi cu totul folositor sufletului și 

neamului românesc să nu mai dorim cultură fără credinţă, ştiinţă fără spiritualitate, materie 

fără spirit, cunoaştere fără comuniune, filosofie fără speranţă şi, îndeosebi, şcoală fără suflet, 

adică educaţie fără religie, mai ales la vârsta întrebărilor existenţiale şi a formării spirituale a 

copiilor şi tinerilor.  

          Nu există învestiţie mai mare decât transmiterea credinţei, ca valoare veşnică, în 

sufletele generaţiilor tinere. De aceea, considerăm că un neam, ai cărui copii au în inima lor 

pe Dumnezeu, este îndreptăţit să spere spre un viitor mai bun şi mai luminos.    
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FAMILIA-MEDIU PRIMAR DE EDUCAȚIE 
A COPIILOR 

Profesor religie, DANȚIȘ MARCEL,  Școala „Pictor Nicolae Grigorescu”, Titu, 
județul Dâmbovița 

 
Părinţii au rolul fundamental de a fi responsabili de formarea şi dezvoltarea copilului, 

prin comportamentele parentale, sistem de valori, conduite şi roluri pe care copilul le observa 

zilnic şi pe care le imita cu uşurinţă.  

       Familia îndeplineşte un rol important în dezvoltarea personalităţii copilului, prin 

modul în care încearcă să îl educe şi să îl formeze. Astfel, influenţele familiei determină stima 

de sine, ajută la conturarea unei imagini de sine a copilului, la dezvoltarea de aptudini, la 

interiorizarea de valori şi modele comportamentale. 

       Un rol deosebit de important al familiei se referă la atmosfera familială în care copilul 

se dezvoltă. Cei mici învaţă mai degrabă din comportamentele observate zi de zi de la părinţi, 

decât din vorbele pe care aceştia le spun. De asemenea, copilul va extinde imaginea 

sistemului familial din care face parte şi asupra mediului social în care se va dezvolta. Astfel, 

copilul poate creşte cu imaginea unui mediu social instabil, ce îl va determina să fie nesigur 

pe sine şi să aibă dificultăţi de relaţionare. 

       În timpul acestei perioade de viaţă copilul experimentează încrederea sau 

neîncrederea faţă de lume. Dacă nevoile lor sunt îndeplinite cu dragoste, ei vor înţelege că 

lumea este un loc plăcut, în care se întâmplă de obicei lucruri bune. Astfel, încrederea va 

deveni parte a caracterului copilului. 

       Răspunsurile părinţilor la nevoile copiilor determină un ataşament sigur, în timp ce 

lipsa răspunsurilor la nevoile copilului determină un ataşament nesigur. 

       Părintele este un model pentru comportamentul copilului şi pentru trăsăturile de 

personalitate şi de caracter. Acest lucru este posibil datorită procesului de identificare al 

copilului prin adoptarea caracteristicilor, convingerilor, atitudinilor şi comportamentelor. 

Identificarea se produce ca şi consecinţă a observării şi imitării modelelor familiale. Pentru 

formarea unor însuşiri caracteriale pozitive nu sunt suficiente intenţiile părinţilor, ci acţiunile 

pozitive ce servesc ca şi modele pentru copii. 

       Părinţii influenţează achiziţia aptitudinilor sociale prin modul de relaţionare în cadrul 

familiei, climatul afectiv şi socio-cultural. Modul prin care părinţii participă la viaţa societăţii, 

se implică în colectivitate, comunică, îşi asumă roluri şi funcţii, facilitează integrarea socială a 

copilului. Un mediu în care copilul este acceptat, primeşte afecţiune şi înţelegere va încuraja 

disponibilitatea copilului de a se implica în viaţa socială şi de a face faţă provocărilor întâlnite 

în acest demers. 

       Stilul parental adoptat de părinte determină comportamentul prosocial al copilului. 

       Delincvenţa juvenilă apare în familiile cu un nivel scăzut al coeziunii familiale ca o 

ultimă tentativă a adolescentului de a-i apropia pe membrii în jurul unei cauze comune sau în 

ajutorul celui aflat în impas. 

       Anumite condiţii socio-familiale şi probleme precum agresiunea psihologică a 

părinţilor asupra copiilor, conduc la răspunsuri dezadaptative ale copiiilor, la evoluţia lor pe o 

traiectorie deviantă. 

       Factorii traumatizanţi responsabili de adoptarea unui comportament deviant pot fi 

împărţiţi în patru categorii: 

- tipul hipoprotector: lipsa de afecţiune, îngrijire, supraveghere; 
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- tipul hiperprotector: absolvirea copilului de responsabilitatea propriilor fapte; 

- tipul inconsecvent: duce la formarea unui comportament influenţabil; 

- tipul hiperautoritar: subminează încrederea în sine. 

       De asemnenea, stilul de viaţă al părinţilor, ce influenţează dezvoltarea copilului în 

perioada intrauterină poate provoca tulburări copiilor, ducând la comportament dezadaptativ 

(sindrom alcoolic fetal, stres, fumat, mediu haotic de viaţă). 

       Stilul educativ al familiei influenţează dezvoltarea inteligenţei copilului, vârsta critică 

pentru dezvoltarea intelectuală a celui mic se situează înaintea împlinirii vârstei de 4 ani, 

având apogeul în perioada cuprinsă între patru şi opt luni. 

       În perspectiva lui Jean Piaget, dezvoltarea cognitivă a copilului este favorizată de un 

mediu ce conţine stimuli care perturbă sistemul cognitiv existent, dar şi de regularităţi ce 

reechilibrează sistemul perturbat. 

       Dezvoltarea cognitivă a copilului este influenţată de nivelul de coeziune al familiei, în 

special în ceea ce priveşte acordul/dezacordul referitor la recompense şi sancţiuni. 

       Elisabeta Stănciulescu,  lector la Catedra de sociologie a Universității „Al. I. Cuza” 

din Iași, susţine că familiile structurate care oferă posibilitatea copiilor de a-şi dezvolta 

individualitatea într-un cadru normal, oferă condiţii pentru dezvoltarea cognitivă propice. 

 De asemnea, performanţa scolară este asociată cu afecţiunea şi sutinerea parentală, dar 

şi cu controlul şi exigenţa în ceea ce priveşte reuşita şcolară. 
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METODE DE EDUCAȚIE NONFORMALĂ 
ALTERNATIVĂ IMPORTANTĂ ÎN 

CONTEXTUL ACTUAL AL EDUCAȚIEI 
GENERAȚIEI TINERE 

Prof. VIRGINIA APOSTOL, Colegiul Agricol „Gheorghe Ionescu Sisești”, Valea 
Călugărească, județul  Prahova 

 

1.  Cafenea Publică  

Cafeneaua este o metodă de dialog activ, schimb de informaţii şi găsire de soluţii creative de 

acţiune. În general, cafeneaua publică se foloseşte atunci când vrei sa supui unei dezbateri 

relaxate un anume subiect, permiţând totodată o interacţiune mare şi relaţii apropiate între 

participanţi. Este şi o metodă foarte bună de consultare şi participare la luarea deciziilor. 

Câte persoane pot participa? Numărul celor invitaţi să dezbată poate să fie oricât de mare (au 

fost organizate cafenele cu participarea a 1000 de persoane), dar nu mai mic de 12. 

Unde se poate organiza? Dezbaterea se organizează într-un spaţiu cât mai asemănător unei 

cafenele. Atmosfera relaxată a unei cafenele stimulează gândirea liberă şi creatoare, 

implicarea în dialog a tuturor participanţilor, chiar şi a celor mai timizi. Oportunitatea de a-i 

cunoaşte pe cei care au un cuvânt de spus pe un anumit subiect, posibilitatea de a interacţiona 

cu toţi aceştia şi generarea de idei noi sunt avantaje evidente ale folosirii acestei metode.  

Cum se desfășoară? Participanţii la cafenea sunt aşezaţi la mese de câte 4-5 persoane, la 

fiecare masă dezbătându-se un aspect al problemei în discuţie şi, evident, servindu-se cafea şi 

răcoritoare. Subiectele de discuţie de la fiecare masă rămân aceleaşi pe toată durata cafenelei. 

La fiecare masă unul dintre participanţi este „gazda” mesei. Dupa o primă rundă de 20-30 de 

minute, participanţii se mută la alte mese, unde vor dezbate subiectele meselor respective, în 

timp ce gazdele rămân la mesele iniţiale pe toată durata cafenelei. Gazda introduce noii veniţi 

în conversaţie şi are grijă ca dialogul să se desfăşoare în mod logic şi constructiv. Numărul de 

runde depinde de mărimea grupului, dar astfel încât întregul proces să nu dureze mai mult de 

3-4 ore. În final se poate organiza o sesiune de dezbatere cu întregul grup pentru a împărtăşi 

concluziile şi a ajunge la un plan de acţiune comun. 

Cum stabileşti tema cafenelei şi subiectele de conversaţie? Evident, tema cafenelei reiese din 

scopul pentru care organizaţia doreşte să organizeze dezbaterea. Important este ca tema 

cafenelei să fie foarte clară atât pentru organizatori, cât şi pentru participanţi. Subiectele de 

conversaţie pentru fiecare masă sunt aspecte care se desprind din tema cafenelei. Subiectele 

pot să fie formulate şi sub formă de întrebări. Acestea trebuie să stimuleze creativitatea, să fie 

semnificative; să fie simple şi clare; să fie provocatoare; să invite la reflecţie. 

Cum organizezi spaţiul de discuţii? Aşa cum am arătat, organizarea spaţiului trebuie să fie cât 

mai asemănătoare cu organizarea unei cafenele. Creaţi o ambianţă caldă si primitoare, alegeţi 

un spaţiu cu lumină naturală, cu scaune confortabile. Puteţi chiar să puneţi muzică pe fundal. 

Pe mese puneţi feţe de masă, dar şi hârtie de flipchart pentru ca gazda să poată nota ideile (nu 

recomandăm să luaţi notiţe pe un caiet pentru că se pierde atmsofera informală). O 

recomandare este să folosiţi feţe de masă de hârtie pe care gazda (şi invitaţii) pot scrie cu 

markere. În acest caz, la prezentările finale este util să pregătiţi o sfoară şi cleşti ca să le puteţi 

prezenta (vedeţi fotografiile să vedeţi cum arată la final, la prezentare). Asiguraţi-vă că aveţi 

răcoritoare, cafea, fursecuri. 
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2. PhotoVoice 

Ce este Photovoice? Fotografii şi poveşti, aceasta este esenţa metodei PhotoVoice. „Photo" 

înseamnă în engleză „fotografie", iar „voice" înseamnă voce, adică să „vorbeşti" prin imagini. 

PhotoVoice este o metodă de a transmite un mesaj puternic prin prezentarea de „fotografii 

vii” realizate de membrii acelor grupuri defavorizate, marginalizate care nu au deprinderea de 

a determina introducerea pe agenda publică a problemelor lor şi nici capacitatea de a se 

mobiliza pentru urmărirea unui interes comun. Această metodă este însă foarte flexibilă şi 

poate fi adaptată pentru diverse situaţii (evaluarea nevoilor comunităţii, realizarea unei hărţi a 

problemelor, evaluarea unor programe publice etc.), diverse grupuri şi diverse domenii 

(mediu, sănătate, educaţie etc.). 

Obiectivele PhotoVoice: 

 să le permită oamenilor să identifice şi să mediteze asupra punctelor tari ale comunităţii lor 

şi asupra problemelor lor; 

 să promoveze schimbul de informaţii şi un dialog critic pe teme care vizează viaţa 

personală sau comunitatea în general prin intermediul discuţiilor de grup; 

 să ajungă la cei care iau deciziile publice (administraţie publică, aleşi, experţi etc.)  

Mai mult decât o metodă de fotografiere participativă, PhotoVoice are capacitatea de a abilita 

oameni şi comunităţi. Prin crearea unui spaţiu de discuţie în cadrul comunităţii, se creează un 

prilej pentru ca oamenii să-şi poată împărtăşi propriile nevoi, dorinţe şi perspective de viitor, 

să poată să mediteze asupra problemelor pe care le întâmpină şi asupra unor posibile soluţii. 

Iar apoi primesc instrumentele prin care îşi pot face auzite, văzute şi conştientizate nevoile şi 

problemele. 

 PhotoVoice încearcă să aducă schimbări sociale pozitive în comunităţi prin intermediul 

unor instrumente prin care participanţii să îşi poată susţine şi îmbunătăţi calitatea vieţii. 

Imaginile utilizate, precum şi cuvintele asociate acestora sunt expuse local, naţional şi 

internaţional prin diverse mijloace: expoziţie de fotografie, trimitere de cărţi poştale, mass-

media, expoziţii online. 

Photovoice este o metodă care cere ca grupul de participanţi să se întâlnească şi să discute pe 

marginea fotografiilor. Deşi pozele sunt personale şi povestea lor la fel, din discuţiile generate 

în jurul lor se naşte ocazia de a reflecta asupra subiectului şi se formează mesajul comun al 

acelei comunităţi.  

3. Biblioteca Vie 

Biblioteca vie functionează ca o bibliotecă obişnuită - cititorii vin şi împrumută cărţi pentru o 

perioadă limitată de timp. Dupa ce citesc carţile, le returnează în bibliotecă şi dacă vor, pot să 

mai imprumute o carte.  Există însă două aspecte importante: CARŢILE sunt FIINŢE 

UMANE şi intra într-un dialog personal cu cititorul. 

Cum funcţionează Biblioteca Vie? 

 când vei sosi pentru prima dată, un biliotecar te va întampina cu un catalog de cărţi şi cu un 

permis de bibliotecă; devenind cititor vei accepta politica Bibliotecii Vie şi regulile ei de 

funcţionare; 

 din catalogul de cărţi poţi să alegi o carte pe care doreşti să o citeşti; 

 în cazul în care cartea pe care vrei să o citeşti este deja împrumunată de un alt cititor, poţi 

să alegi o alta carte sau să revii dupa 20 de minute; 

 poţi să petreci 20 de minute cu cartea ta, după care trebuie să o aduci înapoi la bibliotecă; 

 serviciile bibliotecii sunt gratuite doar pentru cititorii înregistraţi; 

Care sunt regulile pentru cititorii din Biblioteca Vie? 

 doar cititorii înregistraţi care au citit şi acceptat regulile pot să împrumute cărţi; 

 o singură carte poate fi împrumutată odată; 

 nu poţi să rezervi o carte în avans – acest lucru se face doar la faţa locului; 
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 o carte poate fi împrumutată pentru 20 de minute şi trebuie să fie returnată în timp la 

bibliotecă; 

 cititorii pot să prelungească timpul de împrumut cu maxim 20 de minute în urma unui 

telefon sau anunţând direct; 

 cititorii trebuie să returneze cărţile în aceeaşi stare fizică şi mentală în care au fost 

împrumutate.  

 este interzis să aduci daune cărţii, să o îndoi sau să îi rupi pagini, să o pătezi cu mâncare 

sau suc, sau să îi aduci daune care să îi afecteze demnitatea în orice formă; 

 cititorul este responsabil pentru păstrarea cărţii în condiţiile în care a primit-o; 

 cititorul acceptă şi posibilitatea părăsirii conversaţiei de către carte dacă aceasta simte că 

cititorul o tratează într-un mod total nepotrivit sau îi răneşte demnitatea. 

Ce trebuie să facă o CARTE în Bibiloteca Vie? 

 pregăteşte-te pentru rolul tau de carte. Acesta este un rol important pentru procesul de 

învăţare al cititorilor: trebuie să fii convins despre cartea pe care o reprezinţi; 

 când tu în calitate de carte eşti împrumutat(ă) decide cu cititorul tău un loc unde să vă 

simtiţi amândoi cel mai confortabil; 

 verificaţi ceasul - ai un timp limitat cu cititorul tau. Dacă cititorul vrea să petreacă mai 

mult timp cu tine şi dacă şi tu vrei asta, ar trebui să vă întoarceţi la bibliotecar să prelungiţi 

împrumutul; 

 fii pregatit(ă) să tot repeţi aceleaşi informaţii de mai multe ori întrucât e posibil să ai 

cititori diferiţi care vor pune aceleaşi întrebări; încearcă să nu arăţi că ai răspuns deja de 3 ori 

la aceeaşi întrebare; 

 fiecare cititor care te împrumută are propriul motiv şi motivele pentru care te-au ales pot fi 

foarte diferite. O întrebare bună pentru a începe conversaţia ar fi ”De ce m-aţi ales pe mine 

drept carte?” Asta o să vă dea o primă impresie despre dorinţele de învăţare ale cititorului; 

 cititorii care vin la Biblioteca Vie sunt în general gata să vorbească, să audă şi să înveţe; 

întrebările lor nu sunt întotdeauna foarte clare şi în acest sens ar fi bine sa îi ajutaţi să îşi 

reformuleze întrebările; 

 încercaţi să conduceţi discuţia pe un tărâm pe care va simţiţi în siguranţă; 

 cititorii trebuie să îşi ia propriile decizii; poţi să împărtăşeşti cu ei parerea ta personală în a 

rezolva probleme sau a ieşi din situaţii dificile, dar fii atent în a da sfaturi; 

 cere o pauză dacă simţi că ai nevoie de una, mai ales dupa discuţii dificile cu un cititor; 

este important ca pentru următorul cititor să fii odihnit. 

Epilog  

Educaţia nonformală valorifică activitatea de educaţie/instruire organizată în afara sistemului 

de învăţământ dar şi în interiorul acestuia (ex. rolul cluburilor, taberelor elevilor/studenţilor) 

sub îndrumarea unor cadre didactice specializate în proiectarea unor acţiuni educaţionale, care 

asigură realizarea corelaţiei subiect/educator – obiect/educat la niveluri de flexibilitate 

complementare în raport cu resursele pedagogice formale.” 

Coordonatorii acestei forme de educaţie îşi joacă însă, mai discret rolurile, sunt animatori, 

moderatori. Educatorului nonformal i se solicită mai multă flexibilitate şi entuziasm, 

adaptabilitate şi rapiditate în adoptarea variatelor stiluri de conducere a activităţii, în funcţie 

de nevoile şi cerinţele educatului. 

Conţinutul şi obiectivele urmărite sunt prevăzute în documente special elaborate ce prezintă o 

mare flexibilitate, diferenţiindu-se în funcţie de vârstă, sex, categorii socioprofesionale, 

interesul participanţilor, aptitudinile şi înclinaţiile acestora. Sunt cuprinse activităţi care 

corespund intereselor, aptitudinilor şi dorinţelor participanţilor. 

Bibliografie 

 http://www.nonformalii.ro/metode   
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FINANȚAREA ASOCIAȚIILOR SPORTIVE 
ȘCOLARE O MODALITATE DE REALIZARE 

A UNOR ACTIVITĂȚI ȘCOLARE DE 
CALITATE 

Profesori educație fizică și sport: PAVEL SIMONA GEANINA și NEAGU 
BOGDAN-MIHAIL, Colegiul Național „Nicolae Grigorescu” Câmpina, județul 

Prahova 
 

 Prin intermediul asociațiilor sportive școlare putem contribui la dezvoltarea activităților 

școlare, extrașcolare și extracurriculare cu caracter sportiv ca modalitate de contribuție la o 

educație de calitate.Educația centrată pe elev este unul din dezideratele sistemului actual de 

educație, dar programa școlară nu lasă mult spațiu pentru un profesor, și cu atât mai puțin 

pentru elevi, în a desfășura sau organiza activități care să trateze subiecte de interes pentru 

elevi. Astfel, activitățile extracurriculare și extrașcolare rămân instrumentele la îndemâna 

profesorilor și conducerii școlii în a introduce în programul elevilor diverse activități  care să 

țină cont de opțiunile lor, iar activitățile sportive au fost și vor fi atractive pentru elevi dar și o 

modalitate de a atragere a elevilor în activități  cu un astfel de caracter. 

 Dar pentru a desfășura a activități care să atragă un număr cât mai mare de elevi, să fie 

cât mai bine organizate și astfel să aibă continuitate devenind chiar o tradiție la nivelul unei 

unități școlare este necesară finanțarea acestora. 

În ceea ce urmează încercăm să prezentăm câteva modalități de finanțare a activității 

asociațiilor sportive școlare în vederea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activității 

sportive extracurriculare și extrașcolare la nivelul unităților de învățământ în vederea creșterii 

calității acestora. 

Cu toate că la acest moment educația fizică și sportul sunt un punct important pe 

agenda instituțiilor europene, fiind elaborate diverse documente în acest sens (Cartea albă 

privind sportul-11 iulie 2007, etc.), creându-se programe care dau posibilitatea finanțării 

activităților în acest domeniu (Erasmus + sport), chiar dacă statele europene acordă o 

importanță deosebită educației fizice (5 ore /săptămână în Ungaria) și implicării unui număr 

cât mai mare de copii în activități sportive, creării unui cadru optim dezvoltării infrastructurii 

sportive, în România educația fizică și sportul rămân în umbră și sunt subfinanțate, iar în ceea 

ce privește competițiile sportive școlare, comentariile sunt de prisos. 

Dar cel mai important aspect neglijat de către factorii de decizie îl constituie starea de sănătate 

a populației și efectul economic produs de aceasta.Într-un raport ISCA din iunie 2015 

costurile economice ale inactivității se estimau la suma de 80 de miliarde de euro anual (bolile 

de inimă, diabetul de tip II, cancerul la sân și costurile indirecte), sumă ce s-ar putea ridica la 

125 de miliarde până în 2030.La nivelul țării noastre situația este una critică, așa cum artă un 

euro barometru din 2014 (ec.europa.eu/romania/news/24032014), 60 % dintre români nu fac 

mișcare, 18% fac mișcare foarte rar și doar 15% fac mișcare cu o oarecare regularitate. 

Pentru a finanța activitatea asociațiilor sportive și a putea organiza astfel activități cât mai 

atractive și care să determine un număr cât mai mare de elevi să participe este necesar să 

atragemsau să avem fonduri,  conform art. 71, alin (3) din legea 69/2000 sursele de finanţare 

ale asociaţiilor sportive fărăpersonalitate juridică se asigură prin: 

a) aportul membrilor; 
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b)repartizarea unor sume pentru activitateasportivă din bugetul de venituri şi cheltuieli al 

instituţiilor sau unităţilor în cadrul cărora s-au constituit; 

c) alte surse. 

Dacă în cazul primei surse de finanțare nu sunt multe de spus, un număr cât mai mare de 

membrii asigurând fonduri pentru desfășurarea activității, în cazul celei de-a doua putem 

spune că alocarea în bugetul unităților de învățământ a unor sume pentru sprijinirea activității 

asociației sportive școlare are nu numai o bază legală ci ar trebui să fie obligatorie. Nu puține 

sunt unitățile de învățământ care nu finanțează deloc activitatea asociației sportive școlare sau 

care folosesc fondurile destinate finanțării activității sportive pentru alte ”probleme”. 

La ultima modalitate de finanțare legiuitorul nu a făcut precizări clare, astfel în această 

categorie putem include: donații, legate, sponsorizări, dar și mai nou introdusele: 2% din 

impozitul pe venit, 20% din impozitul pe profit al firmelor, dar și obținerea unor fonduri 

nerambursabile din partea autorităților locale, a unor granturi din partea instituțiilor europene 

în cadrul programului Erasmus +, sau a altor programe europene, finanțări de la diverse 

instituții private în cadrul programelor acestora de responsabilitate corporativă. 

Înăinte de a prezenta pe  scurt sursele de finanțare enumerate anterior trebuie să precizăm că, 

uneori, lipsa unui statut legal clar este un impediment în obținerea finanțării, iar pentru a 

rezolva această problemă este necesară obținerea personalității juridice sau a unui statut 

juridic care să poată permite primirea finanțarea.  

Dintre modalitățile de finanțare a activității stipulate la ultimul punct vom detalia proiectele 

de activități depuse spre finanțare la diferite instituții de drept public sau privat, astfel, 

proiectele depuse la unitățile administrativ teritoriale pentru obținerea unei finanțări 

nerambursabile constituie o modalitate viabilă de a dezvolta activități extrașcolare cu caracter 

sportiv.Ghidul de finanțare specifică clar documentele ce sunt solicitate pentru astfel de 

fonduri. Dacă proiectul va fi finanțat se va semna cu autoritatea contractantă un contract iar 

finanțarea se va face în trei tranșe, dacă nu se specifică altfel.Este obligatorie cofinanțarea 

(minimum 10% din valoarea proiectului). 

Dacă suma primită depășește 50% din valoare proiectului timp instituția ce acordă finanțarea 

are dreptul de control asupra modului de folosire a acestor fonduri ( ca și Curtea de Conturi) 

timp de 5 ani de la finalizarea proiectului. 

Finanțarea în cadrul unor programe europene (Erasmus + sport) 

Obiectivele programului  

A.Combaterea amenințărilor transfrontaliere la adresa integrității sportului, cum ar fi dopajul, 

aranjarea meciurilor și violența, precum și toate tipurile de intoleranță și de discriminare;  

B. Promovarea și sprijinirea bunei guvernanțe în sport și a carierelor duble ale sportivilor;  

C. Promovarea activităților de voluntariat în sport, împreună cu incluziunea socială, egalitatea 

de șanse și conștientizarea importanței activității fizice de îmbunătățire a stării de sănătate, 

creșterea participării și accesul egal la sport pentru toți.  

Parteneriate de colaborare (PC)  

Condiții specifice:minim 5 organizații din 5 țări ale programului, diferite (un solicitant și 

minim 4 parteneri);toate organizațiile participante trebuie să fie identificate la momentul 

solicitării unui grant (PIC); durata proiectului: 12, 18, 24, 30 sau 36 luni; activitățile trebuie să 

aibă loc numai în țările organizațiilor implicate în proiect;  

Acțiuni:crearea și dezvoltarea de rețele europene în domeniul sportului;încurajarea politicilor 

locale, regionale si transnaționale de promovare a activității sportive și fizice; acțiuni de 

conștientizare corelate cu obiectivele programului; diseminarea bunelor practici din domeniu  

promovarea unor module și unelte de educare și formare; seminarii, conferințe, ateliere de 

lucru, vizite de lucru. 

Evenimente sportive europene non-profit (ESEN)  
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Condiții specifice:un singur solicitant (beneficiar, cu PIC) si participanți (fără PIC) din cel 

putin 12 țări diferite participante la program;durata proiectului: maxim 1 an;evenimentul/ 

evenimentele trebuie sa aiba loc numai în țările organizațiilor implicate în proiect;NU sunt 

eligibile competițiile sportive desfășurate în mod regulat de diverse federații de specialitate 

Acțiuni: organizarea evenimentului sportiv propriu-zis; organizarea de activități educaționale 

pentru sportivi, antrenori, organizatori și voluntari în perioada premergătoare 

evenimentului;organizarea de activități secundare în cadrul evenimentului sportiv (conferințe, 

seminarii, ateliere);activități de comunicare legate de tema evenimentului.  

Săptămâna europeană a sportului  

EWoS - inițiativă lansată de Comisia Europeană în scopul promovării sportului și a activității 

fizice în UE, în contextul scăderii nivelurilor de participare.  

Calendar fix(a 2-a săptămână din septembrie) incluzând deschiderea oficială, un eveniment 

sportiv emblematic, 3-5 zile tematice (ex: sportul și școala, sportul și întreprinderile, etc.).  

Proiectele pentru Erasmus + sport nu se pot depune decât centralizat, la EACEA, după cum se 

poate vedea la nivel european se pune accent pe colaborare internațională, drept pentru care 

proiectele au ca cerință participarea   unor structuri sportive din mai multe țări ale Comunității 

Europene, nu doar la nivel local. 

Cheltuielile eligibile diferă în funcție de acțiunea pentru care se aplică, iar cofinanțarea în 

cazul unor astfel de proiecte este de minimum 20% . 

Ultima modalitate de finanțare a activităților sportive este aceea de a aplica pentru fondurile 

unor entități de drept privat, în marea majoritate companii multinaționale ce își desfășoară 

activitatea în țara noastră (proiectul ”Țara lui Andrei”- al celor de la Petrom este un bun 

exemplu, dar și alte companii pun la dispoziție astfel de fonduri). 

Ceea trebuie menționat în acest caz este faptul că aceste companii își au propriile lor 

modalități de acordare a finanțării, cerințe, ghiduri, valoare minimă a cofinanțării, etc. 

Concluzionând putem spune că există câteva surse de finanțare ce pot ajuta asociațiile 

sportive școlare să se dezvolte dar cel mai important este faptul că: trebuie să căutăm bani 

pentru proiecte și nu proiecte pentru bani. 
O altă concluzie ce se desprinde este faptul că tendința este aceea de a finanța proiecte de o 

amploare mai mare și de aici necesitatea realizării unei structuri asociative mai mari care să 

poată oferi  posibilitatea obținerii unor finanțări pentru proiectele celor ce fac parte din 

această structură. 

Bibliografie: 
 - Friedrich-Alexander-University of Erlangen-NurembergInstitute of Sport Science and 

SportDivision of Public Health and Physical ActivityPROPOSED EUROPEAN Guidelines 

Improving Infrastructures forLeisure-Time Physical Activityin the Local Arenatowards social 

equity, inter-sectorial collaboration and participation Final DraftMarch 1, 2011; 

- Institutul Național de Cercetare pentru Sport, Agentia Națională pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (2014)- Oportunități de finanțare 

europeanăîn sport:Programul Erasmus+sport , București; 

- Legea educației fizice și sportului 69/2000 

- Legea 350/2005 

- Codul civil 

- Codul comercial 

- inactivity-time-bomb.nowwemove.com  
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GÂNDUL, CHEIA DE CREAȚIE ÎN TIMP A 
OMULUI 

Profesor de matematică  DOBRE GABRIELA, Liceul Tehnologic Administrativ 
şi de Servicii „Victor Slăvescu” Ploieşti, judeţul Prahova 

 

 “Omul este produsul gândurilor lui ; el devine ceea ce gândește.” – Mahtama Ghandi 

”Gândirea este o energie creatoare. Ea atrage toate elementele ce sunt necesare pentru 

materializarea obiectului asupra căreia se formează” – Cearles Heanel 

Viața nu este o întâmplare. Este Creația fiecăruia dintre noi. 

Fiecare suntem ceea ce gândim. Omul trăiește viața ce se potrivește cu 

ceea ce este în interiorul său. Interiorul generează circumstanțele 

exteriorului său. Interiorul este un macrocosmos, exteriorul este un 

microcosmos. Dacă vrem să trăim viața la un nivel înalt, atunci trebuie să 

schimbăm din interior. 

Conform DEX, gândul este un proces de gândire, o idee, cuget, imaginație, inspirație, 

intenție, plan. Fiecare om emite așa-numitele vibrații-gând care ne modelează caracterul, ne 

controlează viața, ne formează destinul însă, îi influențează și pe cei din jurul nostru. 

Omul este un sistem complex ce își procesează existența la mai multe nivele. Orice 

gând, emoție, trăire sau reacție a creierului influențează corpul fizic.  

Hipotalamusul transpune  pentru fiecare stare interioară o 

anumită peptidă care este eliberată în sânge. Peptida respectivă este 

preluată la nivel celular prin unii receptori specifici care se află pe 

suprafața celulei. Hipotalamusul este o mică fabrică unde se asamblează 

substanțe chimice corespunzând emoțiilor pe care le experimentăm. În momentul  în care 

apare un gând, senzație,  se transmite un mesaj chimic și un mesaj electric creându-se rețelele 

neuronale. 

Celulele nervoase care se activează în mod simultan și în mod 

repetat se leagă între ele dobândind o relație pe termen lung. Dacă, de 

obicei ne enervăm zilnic sau dacă suntem liniștiți, daca ne simțim frustrați 

sau din contră ne simțim binecuvântați, dacă suferim sau ne bucurăm, 

practic reconfigurăm și reintregrăm rețeaua neuronală. 

 În hipotalamus, micile lanțuri, numite peptide sunt asamblate în anumite neuropeptide 

sau hormoni neuronali care se potrivesc cu stările emoționale pe care le experimentăm zilnic. 

Ele sunt alcatuite din mici lanțuri  secvențiale de aminoacizi. Corpul fabrică 20 de aminoacizi 

diferiți, este o mașină care produce proteine, astfel că există substanțe chimice pentru furie, 

tristete, autocompătimire, pofta sau gurmantism, frică sau de asemenea există chimicale 

pentru iubire, extaz, compasiune, pace sufletească. Aceste substanțe chimice se potrivesc 

fiecărei stări emoționale  pe care o experimentăm. 

În clipa în care experimentăm o stare emoțională, în creierul nostru, hipotalamusul va 

asambla imediat peptida respectivă, apoi o va elibera în fluxul sanguin. Aceste chimicale 

odată ce ajung în fluxul sanguin își croiesc drum până la diverse părți sau centre ale corpului 

nostru. 

Fiecare celulă a corpului nostru are anumiți receptori 

externi. O singură celulă poate avea mii de receptori și atunci când 

o peptidă ajunge la suprafața celulei se poziționează pe suprafața 

receptoare fiind asimilată de celula respectivă prin acești receptori. 



55 

 
 

Odată asimilată o peptidă celula se transformă în multe moduri. Se declanșează o serie 

întreagă de fenomene biochimice, unele dintre ele putând să producă schimbări în nucleul 

celulei. 

Dacă bombardăm celula cu aceeași atitudine, cu 

aceiași  compuși chimici zilnic la nesfârșit, celula 

respectivă hotărăște să se dividă și produce o celulă soră 

sau o celulă fiică,  celula următoare va avea mai multe 

locații receptoare pentru acele neuropeptide emoționale 

și mai puține locații receptoare pentru vitamine, 

minerale și alți compuși nutritionali, pentru schimbul intercelular de hrană sau chiar pentru 

eliminarea produșilor reziduali . 

Dacă celula nu mai are locațiile receptoare după 20 de ani de abuz emoțional, celula 

respectivă este o celulă bolnavă, și chiar mai mult decât atât, este o celulă dependentă. Orice 

proces de îmbătrânire este rezultatul unei producții deficitare de proteine. Receptorii se 

schimbă din punct de vedere al senzitivității. 

Există comunicare chiar și la nivel celular care se realizează la nivel eteric sau 

bioplastic. Toate funcțiile prezente în corpul uman se regăsesc în fiecare celulă. Tot ce există 

în om există și în celulă și invers, tot ce găsim la nivel macro există și la nivel micro. 

Cercetatorii au facut experimente în care au scos nucleul celulei și în mod suprinzăntor 

celula a continuat să traiască și să îndeplinească aceleași funcțiuni ca și înainte fără nucleu, 

continuă să se hrănească, recunoștea viruși, continua să se apere de ei, tot ce facea înainte era 

capabilă să facă și acum. Asta înseamnă că nucleul nu poate fi centrul de comandă al celulei. 

 În concluzie; nu genele controlează biologia. 

 Cercetatorii au demarat cu ceva timp în urmă un 

proiect  numit Genomul uman. Au calculat ei ca trebuie să existe vreo 

120000 de gene diferite care să alcătuiască corpul uman. Aslfel au reușit 

să identifice acele gene și să le înregistreze într-un calculator. După ce au 

identificat vreo 30000 de gene, au constatat că 90000 lipsesc.  

Așadar, genele nu sunt creierul celulei. Celula este facută din 

proteine , sunt aproximativ 70000 de piese proteice. Când desfaci o celulă și începi să separi, 

piesele componente, descoperi că ele sunt proteine. Aceste piese minuscule ale 

celulei  interacționează unele cu altele pentru a forma ceea ce numim viață. Ele sunt în 

interiorul nostru.  

Proteinele nu sunt altceva decât lanțuri de aminoacizi. Ele sunt 70 până la 90000 de 

proteine care constituie corpul  uman. Proteinele se diferențiază prin faptul că atâtea biluțe sau 

aminoacizi ce sunt într-un lanț, cât și atâtea bilute de aceași culoare ce sunt unite la un loc, se 

pot combina în diferite forme formând diferite structuri, dar nu se reduce totul la aminoacizi. 

Creierul celulei este cel care controlează semnalul, fără el nu ar putea exista semnal. 

Celula primește două tipuri de semnale: semnale eterice și semnale fizice. 

Albert Einstein spunea: câmpul este sufletul guvernator al particulei materiale. 

Orientalii spuneau că sufletul modelează materia. Deci, dacă avem un defect în structura 

câmpului , acesta va determina apariția unui defect în corpul fizic. Einstein spune că există un 

camp morfogenerator. Celulele raspund oscilaților și semnalelor din câmp . 

 Atitudinile noastre, credințele , percepțiile , stările emoționale modelează 

câmpul. 

Nucleul nu reprezintă creierul celulei, este doar un bagaj de date ce conține diferite 

tipare sau modele după care se pot crea proteine. El moare pentru că diferitele sale 

componente care sunt proteinele se defectează și mor și nu pot fi înlocuite pentru că nu mai 

există tiparul necesar. El este în legatură cu sistemul reproductiv. Nucleul conține tipare 
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pentru 70000 de piese difere, dar nucleul nu decide de care din ele este nevoie și nici când. 

Mecanismul care dă comenzile este  membrana. 

Astfel este nevoie de un semnal exterior care poate fi orice: razele soarelui, aer cald, 

sunetul, un semnal chimic, orice fel de semnal care ajunge la membrana din exterior. În 

continuare mebrana convertește semnalul exterior  într-un semnal interior care controlează 

comportamentul proteinelor , deci comportamentul este mediat de catre membrană în funcție 

de mediul exterior. Dacă tai mediul exterior, celula nu mai are nici un fel de comportament. 

Biologul Bruce Lipton consideră că membrana este 

creierul celulei, nu nucleul. În embriologie se cunoaște că există 

trei straturi: 

stratul endoderm, mezoderm și ectoderm. Stratul 

endoderm este în legătură cu două lucruri: pielea și creierul cu 

sistemul nervos . 

Avem mebrana și mii de proteine în membrană, dar le putem diviza în două grupuri: 

primul grup are o antena pe el și antena este un receptor, astfel canalul se deschide  exact așa 

cum erau antenele pe casă înainte să apară cablu, iar rolul antenei era să captureze un semnal 

iar semnalul respectiv era transmis printr-un cablu la televizor. Alt grup de proteine nu sunt 

altceva decât porți de intrare cu zăvor, în funcție de percepția mediului.  

 Prima concluzie este că percepția controlează comportamentul. Un adevar 

biochimic este acela că genele nu se activează singure. Ele sunt activate de mediul 

înconjurător .      

 Moștenim 23 de cromozomi. În interiorul nucleului se află 50% este ADN si 

50 % este proteină. Avem deci semnalul primar, cel secundar și dacă nu există o proteină  care 

să fie activată de acel semnal atunci semnalul merge la nucleu, la ADN. Semnalul provenit de 

la mediu se leagă de o proteină regulatoare după forma sa. Declanșând proteina regulatoare se 

va influența ADN-ul printr-o copie a acestuia număr ARN, folosită pentru a face proteina 

necesară. 

 A doua concluzia este că percepția controlează genele. Dacă se ajunge într-un 

mediu stresant și nu avem în interior gene care să corespundă unui mediu stresant, singura 

soluție este să schimbi genele, proces care se numește mutație. Mutație întâmplătoare este 

aceea când genele se schimbă numai prin accident, reprezentând credința convențioanală. 

 În 1998 oamenii de știință descoperă mutația adaptivă care contrazice mutația 

întamplătoare și aduce o nouă viziune asupra biologiei. Practic ei au luat o polulație de 

bacterii și au pus-o  in șase reticipente diferite, au pus același mediu foarte stresant în fiecare 

din recipient obligând bacteriile să schimbe genele pentru a supravietui. S-a observat că în 

fiecare din cei șase recipienți rezultatele au fost exact același. Deci, schimbăarile evolutive 

se adaptează întotdeauna mediului. 

Astfel ne adaptăm de fiecare dată la mediul în care credem că 

ne aflăm reușind ca propia perceptie să ne poate modifica genele. Și 

dacă nu avem gene potrivite situației stresante în care ne aflăm, 

credința noastră va rescrie genele. 

A treia concluzie la care au ajung cercetătorii este că 

percepțiile pot rescrie genele. Pentru că deși percepția influențează 

genele, percepția poate fi ajustată sau corectată. 95 % dintre oameni 

au venit cu gene foarte bune și potrivite pentru a trăi o viață bună! 

Cercetatorii spun că 95 % din cazurile de cancer nu sunt ereditare.  95 % din cancer este 

produs în urma rescrierii unei gene normale și tranformarea ei intr-o genă cancerigenă. 
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A patra concluzie este că percepția mediului influențează celula. Pentru că undeva 

între mediul real și celulă a intervenit percepția, arată că părerile și credințele noastre ne 

afectează biologia în orice moment. 

 Genele se împart în două categotii: când ai de-aface cu un mediu, poți să alegi 

fie un program de dezvoltare, fie un program de protecție. Pentru că atunci când o celulă este 

în protecție, se oprește din creștere. Cu cât credem că avem nevoie de mai multă protecție, cu 

atât ne oprim organismul din creștere și dezvoltare.  

Acesta este programul pentru o singură celulă, dar corpul uman este făcut din 50 până 

la 70000 de trilioane de celule. Când te uiti la scara umană, fie te afli într-un anumit procent 

de creștere, fie  

într-un procent de protecție în funcție de semnal. 

Cel mai puternic semnal pozitiv care predispune la creștere și dezvoltare pentru om 

este iubirea! Concluzia este aceasta: când îți e frică oprești mecanismele de dezvoltare, cand 

iubești sau ești iubit accelerezi procesele de dezvoltare! 

Un copil care primește dragoste va crește, un copil care nu primește dragoste va 

încetini procesul său de creștere. 

 În educația de bază glanda pituitară se numea dirijorul sistemului endocrin, 

hipotalamusul este aceea porțiune din creier care clasifică semnalul, când semnalul vine, el 

zice, " hai să vedem , e un semnal pozitiv sau e un semnal negativ, dacă este unul negativ de 

exemplu îl va trimite pituitarei care modifică forma corpului. Există două forme: forma de 

creștere și forma de apărare. În situațiile stresante sau de pericol,  glanda pituitară declanșează 

starea de pericol. 

Avem două zone în corp: regiunea viscerală care are rolul de a crește și regiunea 

musculară care are rol de protecție. Când se intră într-o situație de pericol se vor folosi 

mușchii. Corpul se umple imediat de adrenalină și de hormoni de stres, procesele psihologice 

ne-esențiale se opresc, digestia se oprește și sangele este împins cu putere către mușchi pentru 

o reacție de urgență, se umflă venele pe mâini și inima bate cu putere. Funcțiunea zonei 

viscerale era cea de creștere, dacă corpul se umple de hormoni de stres se redirecționează 

energia către periferie. 

 De asemenea sistemul imunitar este un mecanism de protectie. Ne protejează 

de bacterii și viruși care se alfă în interior. Când se apropie examenele la școală, majoritatea 

elevilor încep să fie stresați, atunci se îmbolnavesc un număr mai mare de persoane. Motivul 

este ca stresul oprește sistemul imunitar. 

Când esti sub stres ești mai putin  inteligent 

O stare pozitivă, ca bucuria , râsul, optimismul , aduc un stres mult 

mai mic asupra organismului și sistemul imunitar e mai puternic, poate 

face față bolilor sau predispozițiilor spre anumite boli. 

Creierul din inimă 

În timp ce Laceys, un mic grup de cercetători cardiovasculari îşi 

făcea cercetarea lor în Psihofiziologie, lor li s-a alăturat un 

grup similar de neurofiziologişti pentru a explora împreună 

zonele de interes reciproc. Aceasta a reprezentat începutul 

noii discipline a neurocardiologiei, care a oferit perspective 

deosebit de interesante privitoare la sistemul nervos aflat în 

inimă, precum și modul în care creierul și inima comunică 

unul cu celălalt, prin intermediul sistemului nervos.    

            După cercetări ample, unul dintre primii pionieri în neurocardiologie, Dr. J. Andrew 

Armour, a introdus în anul 1991 conceptul de "creier al inimii". Lucrarea sa a arătat că inima 

http://3.bp.blogspot.com/-q8zpwCMegvs/U29mTDjel5I/AAAAAAAAC1o/tgwMuAoKjLE/s1600/14.jpg
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are un sistem nervos intrinsec complex, care este suficient de sofisticat pentru a se califica 

drept "micul creier".  

Creierul inimii reprezintă o rețea complexă formată din mai 

multe tipuri de neuroni, neurotransmițători, proteine și celule de sprijin 

asemănătoare celor aflate în creier. Circuitele elaborate îi permite să 

acționeze independent de creierul cranian – prin a învăța, a-şi aminti și 

chiar a simţi și a da sens. Recent cartea “Neurocardiologia”, editată de 

Dr. Armour și Dr. Jeffrey Ardell, oferă o imagine de ansamblu a 

funcției sistemului nervos intrinsec al inimii precum și rolul neuronilor 

de autonomie centrală și periferică, în reglarea funcției 

cardiace. Sistemul nervos al inimii conține aproximativ 40.000 de 

neuroni, numiţi neurite senzoriale, care detectează sensul circulaţiei hormonilor, al 

neurochimicalelor, ritmul cardiac precum și informațiile privitoare la presiune. Rata 

descărcărilor hormonale, chimice și informațiile de presiune sunt traduse în impulsuri 

neurologice de către sistemul nervos al inimii și trimis apoi de la inimă la creier, prin mai 

multe traiecte nervoase aferente, care converg către creierul cranian. Prin aceste traiecte 

nervoase senzaţia semnalelor de durere precum şi alte senzaţii sunt trimise la creier.  

Creierul Inimii 

Sistemul nervos cardiac intrinsec, sau creierul inimii, este format dintr-un complex de 

ganglioni, care conțin propriul circuit local reprezentat de interneuroni simpatici și 

parasimpatici aferenţi. Neuritele senzoriale multifuncționale (axoni sau dendrite), care sunt 

răspândite în întreaga inimă, sunt sensibile la mai multe tipuri de intrări senzoriale originare 

din interiorul inimii în sine. Ganglionii cardiaci intrinseci au rolul de integra în organism 

mesajele primite de la creier și de la alte centre de prelucrare, cu informațiile primite de la 

neuritele senzoriale cardiace. După ce informațiile au fost prelucrate de către neuronii 

intrinseci ai inimii, semnalele adecvate sunt trimise la nodurile sinoatriale și atrioventriculare, 

precum și la mușchii inimii. 

 Astfel, în condiții fiziologice normale, sistemul nervos intrinsec al inimii joacă un rol 

important în cea mai mare parte, în controlul de rutină al funcției cardiace, independent de 

sistemul nervos central. Dr. Armour și colegii săi au arătat că sistemul nervos intrinsec al 

inimii este vital pentru menținerea stabilității și eficienței cardiovasculare, și că fără el, inima 

nu poate funcționa cum se cuvine.             

În 1994, cercetătorul american J.A. Armour introducea conceptul de „creier al inimii“, 

după ce rezultatele studiilor arătau că inima are un sistem nervos, suficient de complex pentru 

a putea fi recunoscut drept un „mic creier“ propriu. Acest sistem nervos al inimii conţine în 

jur de  40.000 de neuroni, cu mult mai puţini decât neuronii cerebrali, care sunt în jur de 100 

de miliarde. Cu toate acestea, circuitul elaborat pe care îl formează permite inimii să acţioneze 

independent de creier (prin învăţare, memorie, senzaţie) şi chiar să influenţeze procesele 

cognitive la nivelul creierului, cu care ea comunică. Adică inima acţionează ca şi cum are o 

minte a ei şi influenţează profund felul cum percepem lumea şi cum îi răspundem. Cercetările 

făcute de Joel şi Beatrice Lacey de la Institutul de Cercetare 

Fels, în anii '70, au descoperit că atunci când creierul trimite 

semnale inimii, prin sistemul nervos, inima noastră nu se 

supune automat. Cu toate acestea, creierul se supune tuturor 

mesajelor şi instrucţiunilor trimise de către inimă. Un alt 

studiu a demonstrat că inima este implicată şi în procesarea 

şi decodificarea informaţiei intuitive. Cercetările anterioare 

au descoperit că accesul la intuiţie se face şi prin creier, dar, spre surpriza cercetătorilor, a 

reieşit că inima este mai rapidă decât creierul în receptarea şi reacţia la informaţiile despre 

http://3.bp.blogspot.com/-J3i5LJlP3So/U29mECIx1oI/AAAAAAAAC1g/zpjBTOlsMlE/s1600/hye.png
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evenimente viitoare, înainte ca acestea să se întâmple (McCraty, Atkinson & Bradley, 2004). 

Ştiaţi că undele cerebrale ale unei persoane se pot sincroniza cu undele câmpului magnetic ale 

inimii altei persoane? Deci ce gândim despre cineva poate fi simţit de acela chiar în inimă. 

Inima trimite către creier mai multă informaţie decât primeşte 

Între inimă şi creier se produce o comunicare dinamică, continuă, ca un dialog, fiecare 

organ influenţând permanent funcţia celuilalt. Există patru tipuri de conexiuni care pleacă din 

inimă spre creier. Primul este comunicarea neurologică prin transmisia de impulsuri nervoase: 

interesant este că inima trimite către creier mai multă informaţie decât primeşte, şi e singurul 

organ din corpul uman care poate face asta. Deci poate inhiba sau activa părţi din creier, în 

funcţie de circumstanţe, influenţând percepţia realităţii şi, în final, reacţiile. Alt tip de 

comunicare al inimii este prin hormoni şi neurotransmiţători: inima este cea care produce 

hormonul ANF, care asigură echilibrul general al corpului (homeostazia). Unul din efectele 

sale este inhibarea producerii de hormoni ai stresului, alături de producerea şi eliberarea de 

oxitocină, „hormonul iubirii“. Al treilea tip este comunicarea prin 

unde de presiune, adică prin ritmul cardiac şi variaţiile acestuia, 

inima trimiţând mesaje către creier şi către restul corpului. Şi în al 

patrulea mod, comunicarea energetică, prin câmpul electromagnetic 

al inimii care este mai puternic decât al oricărui alt organ din corp. 

Comunicarea neuronală între inimă și creier    

            Sistemul nervos intrinsec al inimii este format din ganglioni, care conțin 

neuroni de circuit locali de mai multe tipuri, precum și neurite senzoriale, distribuite în 

întreaga inimă. Ganglionii au rolul de a procesa şi integra influxul de informații de la sistemul 

nervos extrinsec și de la neuritele senzoriale ale inimii. Ganglionii cardiaci extrinseci, situaţi 

în cavitatea toracică, au legături directe cu alte organe, cum ar fi plamânii şi esofagul și sunt, 

de asemenea, conectaţi indirect prin măduva spinării la mai multe alte organe, inclusiv la piele 

și artere. Informațiile aferente creierului (cele care “curg” către creier) de natură 

parasimpatică circulă prin nervul vag la măduva spinarii, de la inimă la creier, după ce trec 

printr-un ganglion cu noduri. Nervii simpatici aferenţi creierului sunt conectați mai întâi la 

nivelul ganglionilor cardiaci extrinseci (de asemenea, un centru de procesare), apoi la 

rădăcina ganglionului dorsal şi măduva spinării. Odată ce semnalele aferente creierului ajung 

la măduva spinării, ele călătoresc în zonele subcorticale (talamusul, amigdala, etc), și apoi în 

zonele corticale.  

Dr. Rollin McCarty, director de cercatare la ”Institutul de matematică a inimii” 

(Institute of HeartMath) din Boulder Creek, 

California, a descoperit că inima este cel mai mare 

”creier” al corpului.  

Aceasta prezintă neurotransmițători care 

semnalizează și influențează anumite aspecte ale 

gândurilor superioare în creier. McCarty a descoperit 

că atingerea și concentrarea mentală asupra inimii 

duce la sincronizarea undelor cerebrale între oameni! 

Când două persoane își dăruiau iubire prin gânduri, 

ritmul cardiac cel mai ”coerent” al unei persoane a început să antreneze creierul celeilalte 

persoane.  

Emiterea unei emoţii determină instantaneu răspuns în ADN 

Câmpul electric al inimii este de aproximativ 60 de ori mai mare decât amplitudinea 

activităţii electrice generate de creier. Câmpul magnetic produs de inimă este de 5.000 de ori 

mai mare în intensitate decât câmpul produs de creier. Acest câmp se schimbă în funcţie de 

starea emoţională. Când ne temem, simţim frustrare sau stres, el devine haotic. 
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Sentimentele umane care pleacă din inima noastră, având în spate convingerile noastre 

profunde, influenţează ADN-ul şi el, la rândul său, influenţează atomii, materia. 

S-au realizat experimente care au arătat că stările de iubire, de recunoştinţă dilată, 

modifică lanţurile de ADN, iar la stres, furie, frustrare, molecula de ADN se micşorează, se 

contractă şi implicit blochează codurile sale. De asemenea s-a demonstrat că aceste coduri se 

deblochează instantaneu dacă experimentatorii reuşeau să emită iubire, recunoştinţă, bucurie. 

Emiterea unei emoţii determină la miime de secundă, deci instantaneu, răspuns în ADN, chiar 

dacă mostra studiată era la distanţe imense de experimentator. 

Concluzia este că sentimentele şi gândurile noastre pot modifica ADN-ul, iar ADN-ul 

modifică materia din care e structurată lumea. Când trăim compasiune, iertare, dragoste 

influenţăm propriul ADN, dar mai mult decât atât, putem transmite aceste modificări în afara 

noastră, la distanţe oricât de mari, prin câmpul cuantic, influenţând tot ce 

este în lume. 

            Gândul bun, cale de Creație prin iubire Omului 

Ceea ce suntem azi, este datorită gândurilor de ieri, iar ceea ce 

gândim acum, naște ziua de mâine. 

 Viața noastră e Creația gândurilor noastre. Aspirațiile 

profunde ale sufletului și dorintele pure ale inimii sunt adevarate 

profetii, sunt vestitorii a ceea ce poate deveni realitate. 

 În “Inteligenţa materiei”, dincolo de toate lucrurile vizibile, 

concrete, există un câmp de energie şi lumină, coordonat de o minte 

inteligentă.  

           Odată ce am înţeles că, de fapt, noi ne creem propria realitate, felul în care pri-

veam lumea s-a schimbat. Descoperirile fizicii cuantice au arătat că mintea noastră e cea care 

face să colapseze undele de energie şi le transformă în particule, adică în materie. A gândi 

înseamnă a transforma nevăzutul în văzut. Gândul e creator, e cea mai puternică forţă din uni-

vers. Iar Dumnezeu ne-a dat puterea ca, din milioanele de realităţi posibile, care există în stare 

latentă, să aducem pe pământ, cu gândurile noastre, doar una. Pe cea care seamănă cel mai 

mult cu gândurile noastre. 

         Gândul- este puterea motrice a conștiinței, asistentul-principal al evoluției, 

sinteza energo-senzo-informațională a intelectului și ecoul sufletesc al glasului lui Dumnezeu 

în om. Nu putem spune că miracolul din care se naște gândul poate fi generat de altă forță mai 

mare decât iubirea ce izvorăște din inimă. Orice lucru bun-rău, frumos sau urât, nu poate fi 

decât o simplă interpretare făcută de rațiunea umană limitată prin firea dualistă în care omul 

adamic a ales să-și experimenteze călătoria existenței. Prin întrebuințarea gândului emis de 

sentimentele inimii, omul poate să genereze un uriaș potențial de energie din care se poate 

naște cea mai mare operă a realizărilor sale. În Univers cea mai mare forță este iubirea Divină, 

transmisă prin puterea gândului creator. Gândul este reprezentarea holografică a întregului 

Univers în conștiința cuantica a spiritului. Tot ceea ce ne unește - nu e altceva decât - 

rezonanta iubirii ce pune în armonie în toate trăirile noastre (și prin intermediul particulelor de 

undă Shumann) - componentele unei vieți PERFECT-ECHILIBRATE și CONȘTIENT-

ASUMATE. TOTUL se întâmpla ACUM: INSTANTANEU, SINCRON și SIMULTAN!  

Gândul bun este bogăția înțeleptului și a urmașilor săi 
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INFLUENȚA SOCIETĂȚII DE CONSUM 
ASUPRA MODIFICĂRII VALORILOR 

MORALE TRADIȚIONALE ALE ELEVILOR  
studiu de caz  

Profesor limba engleză CRISTINA LUNGAN, Școala Gimnazială ,,Sfânta Vineri”, 
Ploiești, județul Prahova 

Importanța cultivării valorilor morale și spirituale de la o vârstă fragedă joacă un rol decisiv în 

formarea și desăvârșirea personalității copiilor, întrucât îi definesc pe ei ca persoane și îi fac să 

înțeleagă mai bine care le sunt rădăcinile, ce îi diferențiază de ceilalți, le dau un sens al apartenenței 

și al cunoașterii propriei identități. De asemenea, alegerea modelelor de urmat în viață depinde foarte 

mult de cunoașterea în profunzime a propriei persoane, cine sunt, cine aș vrea să fiu și ce voi alege 

până la urmă să fac în viață. Bineînțeles, că aceste modele ne inspiră și ne stârnesc admirația, tindem 

să împrumutăm de la acestea ceea ce răspunde nevoilor nostre profunde, ne reprezintă sau vrem să 

dezvoltam noi înșine. Modele sunt de urmat, nu de copiat, luăm ceea ce ne dorim și trecem prin filtrul 

propriei persoane. Copilul va descoperi că nu trebuie să fie o singură persoană, ci că el poate să adune 

mai multe caracteristici care îl încântă de la oamenii din jurul său și să își imagineze tipul de persoană 

către care tinde să devină. Aici intervine cu siguranta măiestria cadreleor didactice care sunt, înainte 

de toate, educatori, cei ce îi ajută pe copii să se descopere și să se dezvolte. 

Cu toate acestea societatea de consum în care trăim lasă urme adânci în modul de a gândi, a 

acționa sau a se comporta al tuturor oamenilor în general, dar în cel al copiilor în mod special. Astăzi, 

este aproape imposibil să ne imaginăm o societate fără consum în care, unii consumă, în mod natural, 

mai mult decât alții. Oamenii mai tineri sunt cu atât mai mult marcați de acest mod de a influența și 

modifica valorile morale pe care părinții lor au încercat să le insufle.  

Această realitate pe care am observat-o ca educator s-a regăsit în ultimii ani și în activitatea 

mea de profesor de engleză. Încă de la vârste foarte fragede, copiii sunt dornici să modifice tot ce este 

tradițional, pentru că, în opinia lor, este demodat și nu se mai potrivește cu modificările rapide din 

jurul lor. Chiar dacă ei continuă să fie atrași de povești, e drept cele care apar în principal pe canalele 

de desene animate, ceea ce le captează aproape total interesul este tot ce are legatură cu 

cinematograful modern, calculatorul și, într-un procentaj mai mic, cu cărțile science-fiction.  

Pentru a-mi transforma această observație într-o certitudine, am efectuat un studiu de caz la 

elevii de clasa a IV-a cu scopul de a analiza cât de mult folosesc aceștia clișeele și stereotipurile 

societății moderne în crearea de versiuni moderne ale poveștilor tradiționale. Grupul a fost constituit 

din 18 elevi din clasa 4B, care s-au dovedit a fi foarte atrași, atât de învățarea limbii engleze, dar și de 

utilizarea poveștilor, pentru că i-au ajutat pe copii să rețină cuvintele și structurile gramaticale mult 

mai rapid și au creat un climat destins și provocator, propice unei învățări eficiente. Prima poveste de 

la care am pornit a fost "Scufița Roșie", iar elevii au creat versiuni moderne ale cunoscutului basm. 

Am vrut să văd cât de mulți dintre ei folosesc formulele vechi "A fost odată ca niciodată" și "Au trăit 

fericiți până la adânci bătrâneți". Pe vremea când părinții lor erau copii, acestea erau considerate 

clișee, deși erau lipsite de conotații negative. În mod paradoxal formulele s-au dovedit a fi punctul de 
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plecare în învățarea limbii engleze mai repede și i-au ajutat pe elevi să-și amintească poveștile mai 

bine. De asemenea, am încercat să văd ce stereotipuri noi au creat ei și cât de mult societatea noastră 

de consum i-a influențat. Cele mai semnificative aspecte pe care le-am constatat, strâns legatate de 

valori si modele de urmat în viață sunt: 

1) Copiii aleg să păstreze formula de deschidere, pentru că cei mici încă aleg să trăiască 

aceasta vârstă într-un univers magic, în special pentru că părinții încercă să le insufle valori precum 

generozitatea, prietenia, cinstea sau respectul. În această lume fantastică imaginația lor joacă un rol 

important și le îndeplinește toate dorințele: copilul poate zbura sau vorbi cu animalele. Prin urmare, ei 

sunt creatorii propriului univers și pot să ajute, să transforme orice sau pe oricine doar bătând din 

palme sau folosind bagheta magică. 

2) Prin comparație, formula finală este schimbată până la un anumit punct. De exemplu, eroul 

nu mai merge pe un cal năzdrăvan, ci conduce o veritabilă motocicletă Harley Davidson, iar vechile 

nunți care durau trei zile și trei nopți s-au transformat într-un frumos picnic petrecut în pădure alături 

de familie. Fiecare sfârșit este original și înseamnă revenirea la lumea reală, la propria lor înțelegere 

și percepție a realității. 

Uneori, ceea ce ne noi adulții credem că este fantezia copilului, nu reprezintă altceva decât 

stereotipuri care provin din desene animate și filme. De exemplu, atunci când un copil din ziua de 

astăzi se gândește la Scufița Roșie, își imaginează o fată care poartă haine roz, role și are părul lung și 

blond. Aceasta este de fapt descrierea unei păpuși Barbie pe care fetițele o văd peste tot: la televizor, 

la supermarket, în parc. În povestea originală acest personaj îndrăgit  este îmbrăcat în roșu, dar 

copilul a vrut să schimbe vechiul stereotip și l-a înlocuit cu unul nou, pentru că el/ea a împrumutat 

obiceiurile societății de consum din jurul lui. Vechile stereotipuri au supraviețuit parțial, deoarece 

copiilor încă li se mai spun basme de către bunicii lor sau merg la Disneyland, care, de asemenea, a 

fost adaptat să răspunde nevoilor societății de consum de astăzi.  

Există, de asemenea, modele de comportament pe care am ales să le numesc "clișee pozitive" 

în povești, întrucăt nu conduc la o hotărâre nedreaptă sau părtinitoare a unei situații sau a unei 

persoane. Poveștile copiilor au chiar un rol educativ, deoarece cei mici sunt dornici să transmită un 

mesaj. Oamenii răi sunt întotdeauna prinși și forțați să plătească pentru faptele rele pe care le-au făcut 

(ei nu mor ca în povestea originală, prin urmare, un alt stereotip este demolat). 

În concluzie, acest studiu a pornit de la premisa că, în ziua de astăzi, valorile morale și 

spirituale au avut de suferit considerabil și că cei mici nu știu cum să-și alegă modele care să-i 

reprezinte.  În ceea ce privește utilizarea poveștilor de către copiii noștri "cibernetici", ele joacă  în 

continuare un rol important în formarea gândirii și comportamentului celor mici, pentru că le oferă 

modele nobile și valori profunde. În plus, copiii se pot diferenția nu numai unul de altul, dar și de 

părinții și bunicii lor. Chiar dacă acest mod de abordare a lucrurilor are neajunsurile sale, la fel de 

bine, nu putem nega efectul global pozitiv. De asemenea, am înțeles faptul că elevii mei se bucură cu 

adevărat de povești și ar trebui să le utilizez cât mai mult posibil în timpul orelor mele de limba 

engleză. Metoda pe care am folosit-o “cercetare bazată pe acțiune” s-a dovedit a fi un instrument în 

propria mea dezvoltare, întrucât îmi permite să mă analizez, atât pe mine, cât și propriile metode de 

predare a limbii engleze. 
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IMPORTANŢA CUNOAŞTERII GRUPEI 
SANGUINE ŞI RH-ULUI ÎN VIAŢA OMULUI 

MODERN 
Profesor de biologie  DIMA PAULA GABRIELA, profesor de alimentație 

publică  DIMA COSMIN IRINEL, Liceul Tehnologic Administrativ şi de Servicii 
„Victor Slăvescu”, Ploieşti, Judeţul Prahova 

 
Motto:       

                         “Sângele este fragilul arbore stacojiu pe care  îl  purtăm în noi.” 

Osbert Sitwel 

 
Deşi de la descoperirea grupelor sanguine a trecut mai bine de un secol, putini  dintre noi sunt 

interesaţi să afle de ce este important să ne cunoaştem grupa sanguină şi Rh-ul. Pentru mulţi  

oameni, cunoaşterea grupei de sânge este asociată cu câteva roluri “clasice” ale acesteia, 

precum: posibilitatea realizării transfuziei de sânge, posibilitatea de a avea un copil, stabilirea 

paternităţii. Scurt istric privind descoperirea grupelor de sânge şi realizarea primei 

transfuzii de sânge  
                 Prima transfuzie de sânge la om a fost efectuată cu sânge de oaie, în anul 1667, de 

către Jean Baptiste Denis, medicul lui Ludovic al XIV-lea, dar efectul ei a fost de-a dreptul 

catastrofal pentru bolnav. Totusi, din această primă şi nereuşită încercare, medicina a avut de 

profitat, ajungându-se la observaţia fundamentală că omul nu poate primi sânge decât de la un 

seamăn de-al său. De atunci şi până la începutul secolului XX au fost efectuate numeroase 

transfuzii de sânge, de la omul sănătos la omul bolnav, dar cele mai multe s-au soldat cu 

rezultate nefavorabile.                Insuccesele au fost explicate de-abia în anul 1901, când 

medicul austriac Karl Landsteiner a descoperit 3 din cele 4 grupe sanguine din sistemul ABO, 

iar după un an, Sturb şi De Castello o descriu şi pe cea de-a patra - grupa AB. După această 

dată, ţinându-se cont de compatibilitatea grupelor sanguine, numărul accidentelor post-

transfuzionale s-a redus considerabil, dar nu total. Abia după anul 1939, când Levine a 

descoperit factorul Rh, transfuzia de sânge a devenit o măsură terapeutică fundamentată 

ştiinţific şi de mare eficacitate. 

                 Însă medicina a avansat şi a căutat mereu noi valenţe ale grupelor de sânge, aşa 

încât, astăzi, acestea pot fi utilizate în diverse domenii precum: psihologie, nutriţie, sport, 

predispoziţia de a manifesta anumite boli, etc. Este de notorietate succesul pe care cartea lui 

Peter D'Adamo, "Alimentaţia adecvată celor 4 grupe sanguine", l-a avut şi încă îl mai are. 

Cartea aduce în discuţie dieta în funcţie de grupa sanguină, dietă cunoscută şi sub numele de  

“regimul sângelui”. Ţinând cont de strânsa legătură dintre sânge şi construcţia genetică a 

omului, Peter D'Adamo susţine că grupele sanguine influenţează alimentaţia, precum şi 

sănătatea mentală şi funcţionarea unor sisteme de organe. 

Grupele sanguine şi compatibilitatea lor 

                 Pe suprafaţa hematiilor se pot afla două substanţe numite aglutinogene A şi B. Ele 

sunt antigene. În plasma sanguină se pot afla anticorpii corespunzători aglutinogenelor. 

Aceştia se numesc aglutinine α şi β. Daca aglutinine şi aglutinogene de acelaşi fel vin în 

contact, se produce aglutinarea, proces prin care hematiile se lipesc între ele formând grămezi 

care blochează vasele de sânge.  

Tabelul 1. Compatibilitatea grupelor sanguine 
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Grupa 

sanguină 

Aglutinogene Aglutinine Pot dona la Pot primi de la  

O ( I) -  α şi β. Toate grupele O (I) 

A (II) A Β A (II) şi AB (IV) A (II) şi O (I) 

B (III) B Α B (III) şi AB (IV) B (III) şi O (I) 

AB (IV) A şi B - AB (IV) Toate grupele 

Pentru a-i face pe elevi conştienţi de importanţa cunoaşterii grupei sanguine şi Rh-ului, în 

săptămâna “Şcoala Altfel”, an şcolar 2015-2016, am derulat proiectul “Să ne cunoaştem 

grupa sanguină şi Rh-ul!”. Scopul proiectului a fost ca elevii să îşi cunoască grupa de sânge 

şi Rh-ul.               La derularea proiectului au participat: beneficiarii proiectului - 63 de elevi ai 

şcolii (25 de băieţi şi 38 de fete), asistentul medical al şcolii şi evident partenerii proiectului - 

personalul medical avizat de Policlinica Euromed Ploieşti.  

                Punctul de plecare l-a constituit  faptul că, desi, până nu demult, eliberarea 

buletinului de identitate era condiţionată de cunoaşterea grupei sanguine şi a Rh-ului 

posesorului, acestea fiind aplicate pe ultima pagină a actului de identitate, în ultimii ani, 

autorităţile române au considerat acest “obicei” ca fiind probabil comunist, învechit, 

neconform cu democraţia în care trăim. 

 

 
Fotografii din timpul prelevării probelor de sânge 

 

                Cum unul dintre obiectivele proiectului a fost realizarea unui studiu de caz privind 

frecvenţa grupelor sanguine şi a Rh-ului în populaţia şcolară a Liceului Tehnologic 

Administrativ şi de Servicii “Victor Slăvescu” Ploieşti, în tabelul 2.“Frecvenţa grupei 

sanguine şi Rh-ului în populaţia şcolară analizată”, tabelul 3.“Distribuţia pe sexe a grupei 

sanguine şi Rh-ului în populaţia şcolară analizată”, şi tabelul 4.”Frecvenţa grupelor 

sanguine în populaţia şcolară analizată”, sunt prezentate rezultatele acestuia.  

 

Tabelul 2. Frecvenţa grupei sanguine şi Rh-ului în populaţia şcolară analizată 

Număr elevi 

participanţi la studiu 

Număr elevi cu grupa sanguină Număr elevi cu Rh 

O (I) A (II) B (III) AB 

(IV) 

pozitiv negativ 

63 21 31 6 5 56 7 

 

Tabelul 3. Distribuţia pe sexe a grupei sanguine şi Rh-ului în populaţia şcolară analizată 

Sexul elevilor 

participanţi la studiu 

Număr elevi cu grupa sanguină Număr elevi cu Rh 

O (I) A (II) B (III) AB (IV) pozitiv negativ 
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Feminin 14 18 3 3 35 3 

Masculin 7 13 3 2 21 4 

 

Tabelul 4. Frecvenţa grupelor sanguine în  populaţia şcolară analizată 

Grupa sanguină Rh 

O (I) A (II) B (III) AB (IV) pozitiv negativ 

33,3% 49,2% 9,5% 7,9% 88,88% 11,11 % 

 

Concluziile studiului de caz realizat sunt: 

- Cea mai frecventă grupă sanguină este grupa A (II) (49,2%), urmată de grupa O (I) 

(33,3%), grupa B (III) (9,5%), iar cea mai rară este grupa AB (IV) (7,9%);  

- Rezultatele obţinute sunt în concordanţă cu frecvenţa grupelor sanguine la români (A (II) -

41% ,O (I) - 34%, B (III) - 19%, AB (IV) - 6%); în timp ce la nivel global frecvenţa 

grupelor sanguine este următoarea: 46% grupa O (I), 40% grupa A (II), 10% grupa B (III), 

4% grupa AB (IV); 

- Frecvenţa Rh-ului este de 88,88% Rh pozitiv şi 11,11% Rh negativ, în timp ce la nivel 

global 85% din populaţia umană manifestă Rh pozitiv şi 15% Rh negativ;  

- Numărul elevilor participanţi a fost relativ scăzut, probabil datorită temerilor elevilor faţă 

de prelevarea probelor de sânge dar şi datorită costului de analizare a probei sanguine, 

această analiză medical nefiind decontată de sistemul public de sănătate decât pentru 

femeile însărcinate; 

- Trebuie găsite soluţii astfel încât aceste analize să fie realizate în mod gratuit, în cadrul 

unor campanii naţionale, de către toţi elevii cu vârsta peste 14 ani.   
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TRATAREA DIFERENȚIATĂ A ELEVILOR 
– O CONDIȚIE ESENȚIALĂ A SUCCESULUI 

ȘCOLAR 
Profesor BENEA LELIANA, Liceul Tehnologic Administrativ şi de Servicii 

„Victor Slăvescu”, Ploieşti, Judeţul Prahova 
 

Spiritul contemporan se caracterizează printr-o largă deschidere spre nou, împotriva 

rutinei şi dogmatismului. Acceptând ideea că viaţa este un tot dinamic, un proces şi un produs 

al propriilor activităţi, toţi oamenii ar trebui să relaţioneze utilizând simţul măsurii în 

comportare, o atitudine corectă, atentă şi adecvată. 

Prin ceea ce facem, sau prin ceea ce nu facem, influenţăm mult viaţa celor din jurul 

nostru şi ideal ar fi să o influenţăm întotdeauna în bine. 

Pentru înţelegerea acestei lumi în veşnică schimbare, nu mai este suficientă gândirea 

specifică educaţiei tradiţionale. Pentru a se putea desăvârşi, realiza, pentru a trăi conştient şi a 

contribui activ la modelarea lumii, profesorul ar trebui să aibă o atitudine deschisă, receptivă, 

o gândire divergentă şi nonconformistă, să aibă capacitate empatică şi comportament 

ireproşabil, şi să acţioneze cu tact pedagogic. 

Fiecare etapă a vieții profesionale aduce cu sine un spor și,probabil, și o 

pierdere.Câștigi noi capacități,exersezi noi roluri şi devii mai eficient pe anumite 

compartimente,ai exersate mai multe situații diadctice și de viață reală,ai realizate mai multe 

conexiuni între diferitele aspecte ale cunoaşterii şi viaţa concretă.Pe de alta parte,scade 

rezistenţa la efort fizic şi intelectual îndelungat,precum şi capacitatea de aadopta atitudini 

conforme.Valoroasă este înnoirea-ți permanentă (dacă este!) 

Taina educaţiei şi şansa izbânzii profesorului care adoptă o pedagogie diferenţiată este 

propria lui creştere spirituală. Suportul teoretic al activităţii sale va fi, în principal, o 

pedagogie a excepţiilor, a diversităţii şi a diferenţelor; mai puţin una a repetabilităţii, 

tipologiilor şi înglobărilor şi mai accentuat una constructiv – creativă, personalizată şi 

personalizantă, o pedagogie a imaginaţiei şi surprizei. 

Majoritatea claselor în care ne desfăşurăm activitatea sunt clase eterogene, în care 

întâlnim atât copii capabili de performanţe superioare, cât şi copii cu dificultăţi de învăţare, cu 

tulburări de comportament, sau cu întârzieri în ritmul dezvoltării intelectuale. Pe măsura 

posibilităţilor, ne străduim să ne împărţim echitabil timpul şi atenţia între diferitele categorii 

de elevi. Pentru cei cu cerinţe educative speciale colaborăm cu profesorul de sprijin, alcătuim 

planuri de intervenţie personalizată şi ne adaptăm strategiile didactice pentru fiecare caz în 

parte. Esenţiale sunt aici tactul pedagogic şi propria noastră conştiinţă. 

Încurajarea performanţei intelectuale individuale înalte este la fel de importantă 

precum democratizarea şi egalizarea şanselor educative ale fiecărui copil în faţa şcolii. 

Problemele educaţiei supradotaţilor provoacă controverse şi ample dezbateri privind 

tipurile de supradotare, influenţa diverselor grupe culturale, originea supradotării, procedurile 

de identificare, eficienţa programelor de instruire.  

Identificarea copiilor capabili de performanţe superioare este un proces multistadial, 

sprijinit de un instrumentar psihologic adecvat, ale cărei concluzii – interpretate de specialişti 

– trebuie să fie urmate de programe sau modele speciale de realizare a performanţelor 

superioare descoperite. 
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Pentru a răspunde în mod personalizat intereselor de cunoaştere şi nivelurilor 

superioare de dezvoltare ale acestor categorii de copii, profesorul trebuie să se orienteze spre 

un învăţământ diferenţiat, care să ia în considerare şi caracteristicile de personalitate, istoria 

culturală personală a fiecărui copil, pentru a le oferi sarcini de învăţare şi competenţe, în 

concordanţă cu ritmul, nivelul şi posibilităţile lor de a procesa informaţiile primite. 

Toate strategiile de instruire a copiilor capabili de performanţe superioare (accelerarea 

şi îmbogăţirea studiilor, gruparea pe niveluri de abilităţi, diverse activităţi şcolare şi 

extraşcolare), atât de diferite ca elemente componente, organizare a timpului de predare, 

învăţare şi prezentare a cunoştinţelor, au totuşi la bază câteva premise comune care se referă 

la: 

 natura intelectuală a supradotării; 

 caracteristicile afective ale supradotării; 

 obiectivele propuse prin curriculum obişnuit; 

 competenţa curriculum-ului obişnuit de a realiza educaţia supradotaţilor. 

Educaţia diferenţiată a celor supradotaţi şi / sau talentaţi reprezintă factorul responsabil 

al transformării potenţialului acestor copii în performanţe valoroase din punct de vedere social 

şi personal în diferite domenii. 

Acest fapt este cu atât mai necesar cu cât unii copii capabili de performanţe superioare 

viitoare – în lipsa unei preocupări sistematice în această arie – rămân necunoscuţi şi ignoraţi 

educativ. Resursele lor reale de asimilare şi creativitate nevalorizate la momentul oportun se 

irosesc, constituindu-se în pierderi ireparabile în plan individual şi social. 

Pentru a-l ajuta pe copil să înainteze pe calea independenţei, a-l iniţia în acele forme 

de activitate şi mod de gândire încât să fie în stare să se ajute singur şi să nu fie o povară 

pentru alţii, profesorul ar trebui să aibă grijă să nu-l trateze ca pe un manechin neînsufleţit 

(Maria Montessori).  

Şi, mai presus de toate, în pedagogia diferenţiată totul se întemeiază adânc pe pasiunea 

pentru profesie şi pe iubirea pentru copii, fiindcă “acolo unde dragoste nu e, nimic nu e”. 
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EDUCAŢIA ECOLOGICĂ PRIN ŞI PENTRU 
NATURĂ 

Prof.înv.primar MUNTEANU VALENTINA, Şcoala Gimnazială ,,Sfânta Vineri” 
Ploieşti, județul Prahova 

 

 Natura‚ care este un bun al tuturor şi din care facem parte, nu trebuie numai  

cunoscută, ci mai ales protejată. Cu cât o cunoaştem mai mult, cu atât înţelegem mai bine 

necesitatea conservării ei. Ocrotirea naturii, păstrarea echilibrelor biologice din ecosisteme 

trebuie să constituie o preocupare a fiecarui om, începând încă de la vârste fragede. 

Particularităţile de vârstă ale elevilor din clasele I-IV permit formarea şi dezvoltarea la aceşti 

elevi a conştiinţei ecologice şi, implicit, a unui comportament adecvat. Copilul manifestă o 

curiozitate senzorială în plină dezvoltare şi, dacă ştim să–i  prelungim această curiozitate, ea 

devine suportul dorinţei de cunoaştere. 

            Educaţia ecologică este oportună şi, cu cât este începută de la o vârstă cât mai  

fragedă, cu atât are şanse mai mari de reuşită. O condiţie esenţială a realizării acestei  educaţii 

ecologice este ca ea să se conceapă în natură şi pentru natură. 

             Antrenând elevii (în timpul liber) în diverse acţiuni : excursii, acţiuni practice de 

plantare şi îngrijire a pomilor şi a florilor, de curăţare a spaţiilor verzi şi de înreţinere a 

acestora, hrănirea păsărilor pe timp de iarnă, am realizat o dezvoltare a spiritului de iniţiativă, 

a deprinderilor de cercetare, a răspunderii pentru lucrul făcut, a curiozitaţii. 

            Cu fiecare prilej, în şcoală sau în afara ei, am fost preocupaţi să inducem elevilor  

concepţia că omul nu are dreptul să distrugă o specie animală sau vegetală, altfel spus :  << 

Dacă iubeşti natura, imit-o, nu ţi-o însuşi !>>. 

             Pentru a ajunge mai uşor la sufletul elevilor şi pentru a le prezenta urmările  tragice 

ale distrugerii naturii, putem apela la povestirea „Primavara tăcută” de Rachel Carson, 

povestire alarmantă în legatură cu poluarea. Mai târziu, cu 15-20 de ani, povestea ei devenea 

o îngrozitoare realitate în multe locuri ale lumii. 

            „A fost odată un oraş în care toate vieţuitoarele păreau să trăiască  în armonie cu  cele 

din jur. Oraşul se afla în mijlocul unor ferme prospere, cu lanuri cu grâne şi dealuri, cu livezi 

unde primăvara nori albi de flori erau purtaţi de vânt peste câmpurile verzi. Toamna, stejarii, 

arţarii şi mestecenii dădeau la iveală o revărsare de culori, care se învăpăiau şi licăreau peste o 

perdea de conifere. Atunci, vulpile urlau pe dealuri şi cerbul străbătea tăcut câmpurile, pe 

jumătate ascuns în ceţurile dimineţilor de toamnă. 

             În lungul drumurilor, dafinul şi aninul, ferigile mari şi florile sălbatice încântau ochiul 

călătorului tot timpul anului... 

             Apoi, o stranie nenorocire s-a furişat în regiune şi totul a început să se schimbe. O 

vrajă diavolească s-a instalat în aşezare; boli misterioase au măturat stoluri de păsări, vite şi oi 

s-au îmbolnăvit şi au murit. Pretutindeni plutea umbra morţii... 

             Nici o vrajă, nici o acţiune duşmănoasă nu redusese la tăcere viaţa, în această lume 

îndurerată. Omul o făcuse...‟‟ 

             Oraşul acesta nu există în realitate, dar se poate afla cu uşurinţă într-o mie de părţi ale 

lumii. 

             Copiii trebuie să devină prieteni ai naturii, cu condiţia să respecte natura. Aceasta 

înseamnă s-o priveşti ca un adevărat ecolog – cetăţean ce doreşte nu o natură  strivită, cu 

gândul refacerii ei, ci conştient că apără şi conservă una din bogăţiile cu care noi, românii, ne 

mândrim. Şi dacă vrem cu adevărat să fim prieteni ai naturii, s-o invităm  la noi acasă. 
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            Cunoaşterea şi ocrotirea naturii începe cu floarea de la fereastră, cu canarul sau  

pisicuţa, căţeluşul sau pasărea pe care nu trebuie s-o rănim, ci să-i oferim câteva firimituri de 

pâine. 

            Nu mila de vieţuitoare, ci respectul este necesar unei adevărate prietenii,  convingerea 

că totul în natură este folositor, noţiunea de dăunător a inventat-o omul ce cunoaşte, dar nu 

recunoaşte lanţul trofic . 

            În consolidarea şi verificarea cunoştinţelor despre natură din cadrul lecţiilor de ştiinţe - 

cunoaşterea mediului, lecţii în care noi am introdus noţiuni de ecologie, am iniţiat un joc 

didactic. Am distribuit elevilor cartonaşe cu imagini ale diferitelor vieţuitoare şi plante 

învăţate şi neînvăţate. Le-am propus ca sarcină să formeze lanţuri  trofice: 

a) varză – iepure – lup; 

b) grâu – pâine – om; 

c) frunze - omidă – păsărele;  

d) planta de cartof – gândacul de Colorado; 

e) porumb – porc – om. 

           Câştigă elevul care termină primul de ordonat corect simbolurile. 

          Conştiinţa unui copil, atunci când încearcă să înţeleagă şi să determine relaţia dintre el 

şi natura vie, să rezolve conflicte extrem de intime, se evidenţiază în acţiunea sa de decizie : a 

rupe sau nu o plantă, a ucide sau nu o insectă.... 

           La vârsta micii şcolarităţi, jocul didactic, folosit cu pricepere, antrenează funcţiile  

fiziologice şi cele psihice ale elevului. Elevul devine mai curajos, capătă încredere în  

capacităţile sale, are mai multă siguranţă în răspunsuri, activitatea didactică devine atractivă şi 

flexibilă. Preocuparea noastră a fost ca elementele de joc introduse în  activităţi să nu devină 

preponderente, sarcinile instructive şi educative au fost îmbinate  armonios cu  elementele de 

joc, cu elemente practice. Prin intermediul jocului, elevul ia contact cu alţi elevi, se 

obişnuieşte să ţină seama de punctul de vedere al altora. 

            Învăţându-l pe elev cum să observe lumea înconjurătoare, cum să mănuiască 

materialul biologic şi să interpreteze ştiinţific fenomenele naturii, el învaţă să cunoască 

natura, să o  preţuiască şi să o ocrotească. 

            Disciplina ,,Ştiinţe‟‟ contribuie la lărgirea orizontului de cunoaştere, la stimularea 

interesului pentru cunoaşterea ştiinţifică a naturii, integrează elementele de biologie, fizică, 

chimie, ecologie. Cunoştinţele, priceperile şi deprinderile se transmit şi se formează în toate 

orele, interdisciplinar dintr-un an şcolar. 

            Pentru dezvoltarea gândirii ecologice a elevilor, chiar la vârsta micii şcolaritaţi, se pot 

adresa întrebări - problemă, cum ar fi: ,,Ce credeţi că s-ar putea  întâmpla dacă ar dispărea  

toate ciocănitorile?‟‟. Prin raţionamente simple, elevii îşi dau seama că ar creşte mult numărul 

insectelor dăunătoare care ar pune  în pericol copacii. 

            În zilele noastre între dezvoltarea societaţii omeneşti şi protecţia mediului există o  

contradicţie care devine din ce în ce mai accentuată; dezvoltarea societaţii nu se poate opri, iar 

deteriorarea mediului nu poate continua; se impune astfel găsirea unor soluţii pentru protecţia 

mediului şi existenţa vieţii pe TERRA. 

            Se poate lansa spre dezbatere la nivelul clasei de elevi o problemă cum ar fi: ,,De  ce 

se vorbeşte din ce în ce mai mult despre distrugerea mediului şi necesitatea protecţiei 

acestuia?‟‟. Este bine, ca noi, învăţătorii să dirijăm observarea sistematică a materialelor  

expuse în faţa clasei, prin întrebări, ca de exemplu : ,,Care sunt activităţile umane care duc la 

poluarea mediului (încărcarea cu substanţe toxice )?‟‟; ,,Care sunt efectele poluării  aerului 

asupra pădurilor?‟‟; ,,Cum arată o pădure care se găseşte în apropierea unei uzine chimice, 

care aruncă (emană) în aer substanţe toxice?‟‟; ,,Cum sunt frunzele  arborilor?‟‟; ,,Ce se 

întâmplă cu animalele din aceste păduri?‟‟; ,,La ce duce tăierea necontrolată a pădurilor?‟‟; 
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,,Cine poate polua apele ?‟‟;  ,,Ce efecte are poluarea  apelor?‟‟; ,,De ce nu se mai găsesc peşti 

în apele în care s-au produs deversări  petroliere?‟‟; ,,Cum arată un oraş poluat?‟‟; Ce aspect 

au arborii de pe marginea străzilor circulate intens?‟‟  etc. 

            Concluzia posibilă din acest dialog subliniază următorul aspect : ”substanţele 

dăunătoare rezultate din unele activităţi umane (industrie, agricultură, transporturi etc) pot 

duce la distrugerea mediilor de viaţă şi a vieţuitoarelor din acestea‟‟. 

            Concluzia temei este că stă în puterea noastră să apărăm viaţa pe Pământ. 

            Ştiind că elevii călătoresc la sfârşitul de săptămână şi în vacanţe este important să 

cunoască dar mai ales să respecte regulile de comportare în natură. Noi, învăţătorii, avem 

datoria de a le transmite aceste reguli : 

            - Colectarea plantelor trebuie să fie făcută numai cu anumite măsuri de precauţie, 

pentru a nu provoca sărăcirea florei unei regiuni, prin dispariţia speciilor rare sau mai 

sensibile. Este bine ca elevii să cunoască şi să respecte plantele ocrotite prin lege cum ar  fi : 

floarea de colţ, papucul doamnei, sângele voinicului, bujorul românesc, laleaua pestriţă etc; să 

nu se distrugă puieţii de arbori, arborii tineri sau crengile şi să se evite vătămarea trunchiului 

arborilor căci orice leziune a scoarţei poate constitui o cale de pătrundere a unei boli care duce 

la scăderea vitalităţii arborilor; 

            - Trebuie evitate orice prejudicii aduse faunei. Multe animale au un rol important în 

asigurarea echilibrului biologic al ecosistemului. 

            Elevii pot contribui la unele acţiuni de ocrotire a speciilor de vânat sau a unor păsări 

folositoare. 

            Am observat că elevii îşi formează convingeri trainice cu privire la necesitatea  

protejării naturii şi mediului ambiant numai atunci când se porneşte de la exemple  concrete, 

pozitive sau negative, luate din orizontul local. 
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UN ALT MEDIU EDUCAŢIONAL - O CALE 
CĂTRE EDUCAŢIA DE VALOARE 

Profesor PESCARU NICOLETA, Profesor URUC MARIA MARILENA, Liceul 
Tehnologic Administrativ şi de Servicii „Victor Slăvescu”, Ploieşti, Judeţul Prahova 

 

,,Succesul, în mare parte, stă în voinţa de a învinge; să ne străduim, deci şi să 

stăruim!”  

Seneca 

 

Marea majoritate a documentelor europene consideră că un sistem sau un subsistem 

educaţional oferă educaţie de calitate dacă există creşteri semnificative la anumiţi indicatori 

cum ar fi ratele de succes la examene, la testările naţionale şi internaţionale de tip PISA. 

Există, la nivel european şi internaţional, o serie de iniţiative recente privind calitatea 

educaţiei, care intenţionează să creioneze direcţiile în care se presupune că vor evolua 

sistemele de educaţie şi de formare profesională în viitoarele decenii, direcţii stabilite prin 

consens la nivelul instituţiilor europene şi internaţionale. Însă educaţia de valoare vizează nu 

numai latura informală, ci şi pe cea formală. Dincolo de competenţele cheie pe care trebuie să 

le formeze şcoala unui tânăr, educaţia capătă contur şi dacă reuşeşte să formeze atitudini 

umane demne de apreciat şi să deschidă inimile. Acest lucru se realizează cu succes dacă: 

mediul educaţional depăşeşte graniţele sălii de clasă; metodele de predare pornesc de la elev 

către profesor şi nu invers; elevii sunt antrenaţi să lucreze în echipe, să gândească. 

Un mediu educaţional ce depăşeşte graniţele şcolii devine mult mai motivant, atractiv 

şi baza în oferirea unei educaţii de calitate. Reformarea şcolii nu este posibilă fără reformarea 

ideilor privitoare la educaţie. Reforma efectivă a învăţământului preuniversitar se poate 

realiza numai în interiorul spaţiului comunitar, ca rezultat al conlucrării şcolii cu mediul 

social, cultural şi economic. Procesul educaţional este un act de socializare, de culturalizare, 

de formare şi dezvoltare a personalităţii, dus la îndeplinire de echipa didactică. Şcoalanu poate 

să rămână izolată, ea trebuie să se integreze şi să pătrundă în spiritul comunitar, căci 

comunitatea nu înseamnă altceva decât să fii şi să te simţi în contact cu ceilalţi. 

Pedagogiile alternative, cunoscute şi sub denumirea de „şcoală nouă”, „şcoală activă”, 

„educaţia nouă”, oferă metode noi de a privi copilul, propunând crearea unui sistem 

pedagogic adecvat pentru o epocă. Ele au apărut ca o reacţie împotriva şcolii tradiţionale, a 

învăţământului intelectualist şi autoritar, împotriva sistemului de instructie. „Şcolile noi” erau 

gândite sub forma şcolilor internat care utilizau procedee didactice mai atractive, mai variate, 

îngăduind copiilor să vină mai mult în contact cu natura (se stabileşte o relaţie între teorie şi 

practică). De asemenea relaţiile dintre educator – educat erau de tip familial, iar accentul era 

pus pe alternanţa muncii intelectuale cu cea manuală, pe interesele elevilor, pe stimularea 

vieţii afective, a gustului pentru frumos. 

J. Dewey se numără printre teoreticienii de frunte ai educaţiei şi printre pedagogii care 

au revizuit imaginea tradiţională a şcolii, punând bazele unei viziuni moderne în educaţie. El a 

reanalizat conceptul de educaţie în funcţie de datele şi teoriile noi din biologie, pedagogie, 

sociologie, antropologie precum şi în funcţie de noile tendinţe ale şcolii şi a elaborat o nouă 

teorie generală a educaţiei având în centru idei de tipul: educaţia ca necesitate a vieţii, 

educaţia ca funcţie socială, ca proces de orientare, ca factor de conservare şi de progres şi 

ca proces de creştere. Prin urmare, dacă elevul nu este implicat în activităţi practice (şi 

gândirea este o activitate), atunci el nu-şi poate forma o experienţă şi nu se poate dezvolta. 
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Şcoala tradiţională, axată pe curriculum, oferă cunoştinţe, informaţii, limitându-se să 

comunice experienţa altora. Activitatea practică este o sursă a cunoaşterii ce presupune 

prezenţa activă a copilului la experiment. Nu este suficient ca el să perceapă doar obiectul, 

pentru a-i prinde semnificaţia, ci trebuie să vadă la ce foloseşte, cum este utilizat, în ce măsură 

prin întrebuinţarea lui se dovedeşte efectul scontat. Astfel, în procesul experienţei apare 

gândirea care discerne raportul dintre ceea ce încercăm să facem şi ceea ce se întâmplă de 

fapt. 

În actul didactic, transmiterea de informaţii este necesară, fără doar şi poate, dar 

identificarea aspectelor teoretice în viaţa de zi cu zi, analiza cauzelor şi condiţiilor de 

manifestare, impactul lor asupra semenilor din mediul apropiat sau depărtat sunt esenţiale în 

formarea competenţelor individuale. De aceea,educaţia este rezultatul implicării mai multor 

factori: familia, şcoala şi comunitatea. 

În privinţa comunităţii am putea spune că este spaţiul educaţional în care viitori adulţi 

conlucrează pentru a identifica nevoile comune şi valorile pe care le preţuiesc, al 

interacţiunilor sociale bazate pe nevoi, interese şi aspiraţii comune, în care membrii au 

încredere unii în alţii şi conlucrează la rezolvarea problemelor comune, în care există consens 

axiologic al membrilor (respect civic, respect etnic, cooperare etc.). 

Orice program educativ poate deveni eficient în măsura angajării părţilor componente. 

În acest sens, vin în ajutor proiectele de parteneriat educaţionale care vizează 

întărirearelaţiilor dintre părinţi, elevi, cadre didactice şi comunitate şi creşterea gradului de 

implicare a tuturor factorilor educaţionali. 

Activitatea în parteneriat are nenumărate avantaje, deoarece creează relaţii de 

colaborare, clarifică diverse probleme educative, oferă un nou cadru de dezvoltare a 

personalităţii elevului. Iniţierea diferitelor proiecte de parteneriat educaţionale sunt benefice 

atât pentru elevi, cât şi pentru toţi factorii implicaţi (şcoală, familie, comunitate). 

Un program de informare naţional având ca obiectiv general îmbunătăţirea percepţiei 

publice asupra donării de sânge, popularizat şi în liceul nostrum, a transmis o informaţie de 

tipul: În România, doar 1,7% din populaţia adultă donează sânge, faţă de 66% în Austria sau 

52% în Franţa. Mai mult, durata maximă de stocare a eritrocitelor este de 35 de zile, iar 

anumite preparate sangvine se realizează numai din sângele recoltat de la donatori fideli. În 

aceste condiţii, există o nevoie continuă şi în creştere atât de sânge şi de preparate sangvine, 

cât şi de donatori fideli. Aceste informaţii au avut impact asupra elevilor în sensul că au dat 

naştere mai multor întrebări şi am considerat că sunt necesare lămuriri din partea unor 

profesionişti în domeniu. Astfel s-a născut argumentul proiectului socio-educativ „Un strop 

de sânge – o şansă la viaţă”ce a reprezentat un parteneriat între Liceul nostru şi Centrul de 

Transfuzie Sanguină Ploieşti, cu scopul să informeze şi să sensibilizeze firea umană, în a 

înţelege cât de mult poate valora un gest simplu, care să conducă la salvarea unei vieţi, un 

gram de speranţă în sufletul unei persoane, care luptă spre a vedea răsăritul de soare sau firul 

de iarbă, ce adie în bătaia vântului. Să dăruiască un strop de iubire şi de milă creştină celor din 

jur, să alunge durerea printr-un gest de solidaritate! 

Proiectul s-a desfăşurat în luna martie – aprilie 2015 şi ne-am propus ca activităţi o 

vizită la Centrul de Transfuzie Sanguină, o activitate de informare finalizată cu o acţiune de 

voluntariat în stabilirea hemoglobinei, a glicemiei şi a tensiunii arteriale de către elevii din 

anul III de la Şcoala Sanitară Postliceală Regina Maria de România Ploieşti 

Rezultate aşteptate ale proiectului au fost: informaţii corecte şi de valoare pentru 

orice cetăţean responsabil într-un secol al contrastelor; schimbarea mentalităţii actuale 

negative despre donare şi benevolat; un număr cât mai mare de viitori voluntari, inclusiv 

donatori benevoli de sânge, informaţii despre RNDVCSH – potenţiali donatori de celule stem 
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hematopoetice, sensibilizarea opiniei publice cu privire la criza actuală de sânge cu care se 

confruntă România. 

Prima activitate programată s-a desfăşurat la Centrul de Transfuzie Sanguină Ploieşti, 

un altfel de mediu ce s-a dovedit atractiv pentru elevi. Prin intermediul vizitei, elevii au 

observat toate detaliile procesului de donare, trecând prin toate camerele special amenajate. 

Au aflat despre beneficiile donatorului şi despre condiţiile ce trebuie îndeplinite de o persoană 

donatoare. Am reuşit, prin acest mod, nu numai să-i informăm, cât şi să-i sensibilizăm, 

stârnind în mintea acestora interes datorită avalanşei de întrebări adresate doamnei doctor care 

prezenta centrul şi  procesul de donare. Au primit informaţii despre amploarea pe care a luat-o 

în România donarea de celule stem hematopoetice în vederea tratamentului bolnavilor cu 

afectiuni grave ale sângelui (leucemii, limfoame maligne etc), prin înfiinţarea şi activitatea 

Registrului National al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoetice. Acest domeniu 

nou şi foarte puţin cunoscut de mulţi dintre ei a născut controverse, a dat răspuns 

comportamentului egoist şi de neimplicare în necazurile semenilor noştri, a stârnit o dezbatere 

amplă, cu exemple concrete din universul lor apropiat, a dat unora soluţii în rezolvarea unor 

probleme. 

A doua activitate propusă s-a desfăşurat în liceul nostru şi atât profesorii, cât şi elevii 

s-au bucurat de activităţile practice ale voluntarilor de la Şcoala Postliceală Sanitară „Regina 

Maria de România” acţiuni coordonate de d-na dr. Hanganu Georgeta şi as. Magda Coman, ce 

au constat în determinarea hemoglobinei şi glicemiei din sânge capilar, măsurarea tensiunii 

arteriale şi oferirea de materiale informative. 

În urma acestor activităţi, unii elevi şi-au manifestat dorinţa de a se înscrie pe lista 

donatorilor imediat cum vor împlini 18 ani. Exprimându-şi această dorinţă, am realizat că 

proiectul nostru şi-a atins scopul fundamental, de a deschide inimile pentru salvarea altor 

vieţi. 

În concluzie, putem spune că, prin activităţile extracurriculare, desfăşurate într-un alt 

mediu, diferit de cel şcolar, educaţia devine una de valoare deoarece elevii sunt mult mai 

interesaţi, devin mai creativi şi mai inventivi, simţindu-se liberi în gândire. Având un caracter 

atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de 

activităţi. Câştigul cel mai mare este că activităţile, desfăşurate într-un mediu diferit de cel 

şcolar, trezesc motivaţia intrinsecă, iar educaţia este de calitate. 
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DEZVOLTAREA INTELIGENȚEI 
EMOȚIONALE LA ADOLESCENȚI 

Profesor consilier BUZOIANU CARMEN, Centrul Județean de Asistență 
Psihopedagogică Prahova 

 

Complexitatea mereu crescândă a societății contemporane face ca inteligența 

probată în context educațional să fie insuficientă pentru mulți dintre noi în rezolvarea 

problemelor cotidiene.Există foarte multe cazuri de elevi a căror performanță pe durata 

școlarizării depășește sensibil reușitele colegilor lor, dar care nu reușesc mai apoi să își 

valorifice potențialul, eșuând, uneori lamentabil, în plan profesional; prestațiile lor la locul de 

muncă le trădează lipsa deprinderilor practice și a celor sociale. Pe de altă parte, există foarte 

multe persoane care, deși modest dotate din punct de vedere intelectual, dovedesc o bună 

adaptare socială la o mare varietate de contexte, fiind considerați oameni de succes. În cele 

două medii, educațional și social, problemele cu care ne confruntăm sunt calitativ diferite. 

Mediul educațional ne supune rezolvării, prioritar, probleme bine definite, adică probleme 

pentru care, de regulă, există un singur răspuns corect; prin contrast, problemele vieții 

cotidiene sunt slab definite, ceea ce permite abordarea lor din mai multe perspective, iar 

pentru ele nu există niciodată o soluție perfectă. Din dorința de a depăși acest aparent paradox, 

cercetătorii au introdus o serie de termeni noi . Întâlnim, astfel, tot mai des, termenii de 

inteligență socială, inteligență practică, inteligență emoțională etc. Toate acestea se referă la 

abilități cognitive ce sunt necesare pentru a soluționa problemele cu care ne confruntăm în 

viața de zi cu zi: rezolvarea conflictelor de muncă, dificultățile muncii în echipă, adaptarea la 

un nou context cultural, social sau la un nou loc de muncă etc. 

  Termenul de inteligență emoțională se referă după Salovey și Mayer (1990)  la 

„abilitățile în baza cărora un individ poate discrimina și monitoriza emoțiile proprii și ale 

celorlalți, precum și la capacitatea acestuia de a utiliza informațiile deținute pentru a-și ghida 

propria gândire și acțiune.” (Roco,2004).  

După D.Goleman (2008), copiii care sunt tratați cu afecțiune și înțelegere sunt la 

rândul lor afectuoși cu ceilalți și au mai puține sentimente negative față de părinții lor. Acești 

copii sunt stăpâni pe sentimentele lor, sunt mai relaxați, iar din punct de vedere biologic, ei au 

un nivel scăzut al hormonilor stresanți, ceea ce îi ajută să fie mai relaxați sub aspect 

psihologic. Ei sunt mai populari și mai abilitați în relațiile sociale. Și din punct de vedere 

cognitiv ei dispun de beneficii, având o atenție și o capacitate de învățare mai bună decât a 

celorlalți. 

Vorbind despre empatie, ca dimensiune semnificativă a inteligenței emoționale        

D. Goleman afirmă: „ Incapacitatea de a manifesta empatie se repetă uneori generații de-a 

rândul, cu părinți brutali care la rândul lor au fost maltratați de propriii părinți în copilărie. Ei 

sunt într-un contrast izbitor cu empatia manifestată în mod firesc de copiii cu părinți care i-au 

educat, care i-au încurajat încă de când erau sugari să arate preocupare pentru ceilalți și să 

înțeleagă cum se simt ceilalți copii. Cei care nu au primit asemenea lecții de empatie par să nu 

le mai poată învăța vreodată ” (Goleman, 2008, p.256). 

M.Roco ( după T.B.Brazelton, 1992) consideră că acei copii care sunt aprobați și 

încurajați de părinți la naștere, vor avea mai mult succes decât cei care sunt respinși, criticați, 

neglijați, aceștia din urmă fiind candidați la eșec. 

Modul în care învață un copil este în directă relație cu inteligența emoțională. 

Pentru a fi orientați spre succes personal trebuie îndeplinite următoarele condiții: 
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- Încrederea în sine – vizează puterea de a avea control asupra corpului și a 

comportamentului general, de a iniția, de a întreprinde și de a experimenta singur convingerea 

că are mai multe șanse de a reuși decât de a eșua în acțiunile pe care le desfășoară, 

certitudinea că adulții îl vor ajuta atunci când întâmpină dificultăți; 

- Curiozitatea – tendința de a avea o gândire pozitivă îndreptată spre lucruri 

pozitive, care îi fac plăcere; 

- Intenționalitatea – sentimentul competenței și eficienței, al capacității de a realiza 

scopurile propuse, de a amâna satisfacerea imediată a trebuințelor; 

- Autocontrolul – abilitatea de a controla acțiunile proprii; 

- Capacitatea de a comunica – dorința și abilitatea de a avea schimburi verbale, 

ideative, de a împărtăși emoțiile sale cu alții. Vizează încrederea în alții, plăcerea de a se 

angaja într-o relație, incluzând și adulții; 

- Cooperarea (conlucrarea) – abilitatea de a echilibra nevoile personale cu ale 

altora în activitatea de grup. 

Unul dintre aspectele cele mai interesante atunci când ne asumăm un rol în 

educația emoțională a adolescenților este acela că în acest mod le modificăm efectiv procesele 

chimice de la nivelul creierului sau îi putem învăța anumite modalități de a -și controla singuri 

funcționarea creierului. Emoțiile nu sunt niște idei abstracte pe care psihologii ne ajută să le 

denumim, ci sunt cât se poate de reale. Ele iau forma anumitor substanțe biochimice pe care le 

produce creierul și la care reacționează apoi corpul. 

Deși foarte mulți dintre noi nu consideră emoțiile niște reacții chimice, nu trebuie 

decât să ne gândim la ceea ce se întâmplă atunci când consumăm alcool sau când bem mai 

multe cești de cafea. Poate că nu ne dăm seama, însă și alimentele interacționează chimic cu 

propriile emoții. Alimentele care ne fac să ne simțim bine, precum ciocolata și înghețata, 

determină creierul să producă serotonină și endorfine, substanțe biochimice pe care creierul le 

asociază cu o senzație de bine. Cu toate acestea, nu trebuie să ingerăm nimic pentru a produce 

substanțele biochimice echivalente emoțiilor. Adolescenții pot fi învățați diferite modalități 

prin care vor reuți să-și modifice biochimia emoțiilor, ajutându-i să fie mai adaptabili, mai 

stăpâni pe sine, mai fericiți(Shapiro, 2012). 

Multe aptitudini pot fi insuflate elevilor din primii ani de școală, ba chiar încă de la 

grădiniță. Inițierea și dezvoltarea lor pe durata școlarității le va acorda, la maturitate, elevilor 

implicați o șansă mai mare de a se adapta la cerințele, mereu crescânde ale societății, 

independent de potențialul intelectual ereditar al fiecăruia. Esențiale în acest sens sunt 

mărturiile unor investigații neurobiologice care au demonstrat că există o adevărată „ fereastră 

de oportunități ” pentru formarea obiceiurilor emoționale ale elevilor (Goleman, 2008). 

Moștenirea genetică îl înzestrează pe fiecare dintre noi cu o serie de emoții fundamentale care 

se vor regăsi în structurile temperamentale. Circuitele cerebrale, susține Goleman, posedă însă 

o maleabilitate extraordinară, ceea ce ne determină să reconsiderăm teza conform căreia 

temperamentul este un destin. Lecțiile emoționale pe care le învățăm în copilărie, acasă și la 

școală ne modelează circuitele emoționale, sporindu-ne sau diminuându-ne adaptabilitatea 

emoțională.Prin urmare, copilăria și adolescența sunt perioade optime pentru a ne forma acele 

obiceiuri emoționale esențiale care își vor pune amprenta mai apoi pe întreaga existență. 

Un copil mic ale cărui abilități de exprimare verbală nu s-au dezvoltat încă, va 

întâmpina dificultăți atunci când va trebui să-și traducă sentimentele în cuvinte și ar putea 

face o criză temperamentală. Un copil de 5 ani dispune de un vocabular necesar și de 

capacitatea de a folosi cuvintele. Abilitatea copiilor de a-și conștientiza propriile emoții și 

abilitatea de a vorbi despre sentimentele lor își are sediul în neocortex, astfel încât procesul 

dezvoltării cognitive se desfășoară în mod firesc. 
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Stadiul de dezvoltare în care copiii trebuie să înțeleagă și să comunice 

sentimentele și capacitatea lor de a face aceste lucruri sunt aspecte diferite. Deși capacitatea 

de a vorbi despre emoții este imprimată în structura creierului lor, capacitatea de a utiliza 

concret aceste abilități depinde în mare măsură de cultura în care sunt crescuți și mai ales de 

modul în care părinții interacționează cu ei și în care ei interacționează cu cei din jur. 

În familiile în care sentimentele sunt exprimate și discutate, copiii își dezvoltă 

vocabularul necesar pentru a reflecta asupra emoțiilor lor și a le comunica. În familiile în care 

sentimentele sunt înăbușite, iar comunicarea emoțiilor este evitată, copiii sunt mult mai 

predispuși la un tip de mutism emoțional. Deși psihoterapia a demonstrat că oamenii pot 

învăța „limbajul” emoțiilor la orice vârstă, la fel ca în cazul însușirii unei limbi, vorbitorii au o 

fluență bună sunt cei care au învățat limba respectivă în copilărie.  

Capacitatea de a identifica și de a exprima emoțiile este o parte importantă a 

comunicării și un aspect important al controlului emoțional. Intuirea emoțiilor celorlalți este o 

abilitate caracteristică inteligenței emoționale, cu o importanță la fel de mare mai ales în 

cadrul dezvoltării unor relații apropiate și împlinite. 

Terapeuții și consilierii au descoperit că, atunci când vorbim despre comunicarea 

emoțiilor, este foarte important să fii un foarte bun ascultător când ceilalți își exprimă emoțiile 

decât să te exprimi; o persoană care „știe să asculte” este în egală măsură răbdătoare și 

receptivă față de nevoile emoționale ale vorbitorului, care îi interpretează atenția ca pe o 

formă importantă de confort emoțional.  

În anii adolescenței și în fiecare etapă a maturității, persoanele percepute ca fiind 

„educate” din punct de vedere emoțional sunt prețuite cel mai mult în calitate de prieteni, 

colegi, parteneri și sunt considerate demne de iubirea și încrederea celorlalți (Shapiro,2012). 
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CRIZA VALORILOR ÎN EDUCAŢIE 
Profesor ION ALEXANDRA CĂTĂLINA, Şcoala Gimnazială, comuna Podenii 

Noi, județul Prahova 
 

 Decenii de-a rândul, educaţia a fost considerată şi promovată ca principalul element 

determinant de oportunitate individuală în societatea noastră. Actualmente, resursele materiale 

reprezintă condiţia primordială a succesului şi a bunăstării. Ideea că şcoala ca instituţie ajută 

la eliberarea minţii şi încurajează progresul umanităţii a fost abandonată.   

 Tot mai mulţi tineri din ziua de azi nu realizează importanţa educaţiei în evoluţia 

societăţii. De aceea, ei nu îi dau un statut privilegiat şi nu fac din ea o preocupare permanentă: 

Şcoala pare a nu se mai regăsi, ca etapă absolut necesară, pe traiectul reuşitei în viaţă al 

tinerilor. Împlinirea de sine se identifică astăzi cu reuşita socială, iar reuşita socială cu 

elemente simbolice, exterioare.1 Sunt tot mai puţini cei care doresc să capete o educaţie 

solidă, acceptând astfel să îşi dedice timpul studiului temeinic şi aprofundat. Superficialitatea 

ameninţă să cuprindă întreaga societate şi să înlocuiască cunoştinţele din varii domenii prin 

ignoranţă şi nepăsare. 

 Într-o eră a hedonismului, în care copilul este rege, iar dorinţele acestuia porunci 

pentru cei din jur, educaţia formată prin muncă, prin efort intelectual pare neatrăgătoare. 

Tinerele generaţii au crescut şi s-au format într-un climat în care mijloacele media îi invită să 

testeze plăcerile momentului, şi nu să cunoască. Homo sapiens este înlocuit de homo videns: 

elevul este nemulţumit de ideea cunoaşterii prin cuvânt, dorind să i se permită şi faciliteze 

accesul la imagine. Televiziunea a depăşit rolul de simplu divertisment şi a devenit mijloc de 

educare; tinerii formaţi în faţa televizorului sau a calculatorului nu pot căpăta o cultură, fără 

să utilizeze cuvântul, semnificaţia acestuia şi fără să îşi folosească imaginaţia. Prin urmare, 

televiziunea ajută şi dăunează; ea nu trebuie lăudată mereu, dar nici condamnată fără 

discernământ. 

Lipsa unităţii de clarificare a unui sistem de valori este una dintre sursele crizei în 

educaţie. Este necesar ca acest sistem să fie concordant cu realitatea, altfel obţinerea eficienţei 

în domeniul educaţional rămâne o utopie. Nu se poate discuta despre eficacitatea dascălului 

decât prin raportare la beneficiarii muncii sale. Un profesor poate obţine rezultate remarcabile 

lucrând cu un anumit colectiv de elevi, dar se poate întâmpla să nu aibă niciun succes cu 

anumiţi copii. În practica educaţională survin elemente greu de standardizat, ce pot varia de la 

om la om. Rolul educatorului devine acela de a media între standardele exterioare şi nevoile 

elevului. Mijloacele media sunt lipsite de modele, de exemple vii, de tipuri umane superioare; 

de aceea, accentuarea rolului învăţăturii din cărţi este esenţială. Aceste mijloace de 

comunicare în masă nu uniformizează doar limbajul, ci şi valorile. Preocupările şi aşteptările 

copiilor care cresc în faţa televizorului, fără a fi supravegheaţi de părinţi vizează latura facilă 

a lucrurilor, elementarul, instinctualitatea fiinţei umane. 

 Secole de-a rândul, grija faţă de trup s-a împletit cu cea faţă de suflet. Aceste două 

preocupări nu au fost neglijate şi nici nu s-au exclus una pe cealaltă. Ori de câte ori 

preocuparea pentru trup sau pentru bunurile materiale primează în defavoarea celei 

intelectuale, ar trebui să acţionăm astfel încât să dăm dreptate afirmaţiei lui Balzac: lumea îmi 

aparţine fiindcă o înţeleg.  

 Educaţia din România trece printr-o criză, datorată în egală măsură lipsei de motivare 

a elevilor şi demotivării cadrelor didactice. Relaţia dintre educator şi educabil, precum şi cea 

                                                           
1
 Emil Stan, Educaţia în postmodernitate, Institutul European, Iaşi, 2007, pag. 122  
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dintre familie şi şcoală s-a degradat. Nimic din ceea ce părea să unească în trecut aceşti 

actanţi, azi nu mai funcţionează.  

 Acumularea de informaţii şi activităţi este tot ceea ce mulţi părinţi înţeleg printr-o 

bună educaţie. Şcoala este percepută ca o instituţie de pregătire a elevilor pentru a putea 

promova anumite examene. Educatorii tind să se axeze tot mai mult pe formarea anumitor 

competenţe, pe transmiterea unei anumite cantităţi de informaţii, fără a se mai urmări 

atingerea idealului educaţional. Astfel, educaţia tinde să devină instrucţie, adică transmitere a 

ceea ce se consideră necesar a fi cunoscut, uitând de rolul ei primordial: acela de a afla cine 

suntem, de unde venim şi încotro ne îndreptăm.  

Tot mai mulţi elevi trăiesc având sentimentul că sunt preţuiţi doar dacă se ridică la 

înălţimea standardelor prestabilite. Cei care reuşesc să atingă acest nivel ce le este impus de 

factorii externi sunt încrezători, curajoşi, dornici să descopere universul înconjurător şi au o 

percepţie realistă asupra propriilor posibilităţi. Astfel, raţiunea este sau ar trebui să fie una 

dintre valorile primordiale transmise educabililor. Copiii care au încredere în forţele proprii îşi 

fixează singuri ţeluri înalte şi au mai puţină nevoie de aprobarea permanentă a adulţilor din jur 

decât cei care sunt dominaţi de imaginea educatorului sau a unuia dintre părinţi. Sunt 

dramatice situaţiile în care elevul îşi formează o impresie eronată despre sine sau despre rolul 

şcolii în dezvoltarea sa. În aceste situaţii, el îşi creează o părere greşită despre tot ceea ce îl 

înconjoară, despre valori şi sentimente, despre ideal şi limitare în planul cunoaşterii. 

Instituţia şcolii ar trebui să lupte aprig împotriva uniformizării, a ignoranţei şi a 

copierii; oamenii, îndeosebi tinerii, au tendinţa de a se copia unul pe celălalt, din dorinţa de a 

avea sentimentul apartenenţei la un grup. Snobismul, dorinţa bolnăvicioasă de a ieşi în 

evidenţă, dependenţa de valorile celorlalţi, lipsa de repere clare şi preluarea automată a unor 

valori, principii occidentale sau urbane, fără să existe un fond puternic pe care să fie 

aşezate2 reprezintă ameninţări permanente. Educaţia presupune credinţă într-un set de valori; 

educabilul trebuie să accepte valorile semenilor săi, fără a le abandona sau compromite pe ale 

sale. Recunoscând că valorile sale sunt diferite de ale celor din jur, dă dovadă de respect şi 

înţelepciune. Atât teoria cât şi practica educaţională sunt centrate pe valori. Profesorii şi 

instituţia şcolii sunt considerate (sau au fost până recent) factori care, alături de familie şi 

media, au influenţat dezvoltarea individuală în particular, societatea în general. Putem admite 

că în cadrul unei instituţii de învăţământ, valorile sunt reflectate în ceea ce profesorii aleg să 

încurajeze sau să permită în rândul elevilor, în ceea ce transmit şi ce îi învaţă pe aceşti copii. 

Ori de câte ori educatorii aleg să sprijine iniţiativele tinerilor, încurajându-i şi stimulându-le 

imaginaţia, acuzând rasismul sau manifestările agresive, elevilor li se transmit, direct sau 

indirect, valori. Acestea nu sunt mereu clar/direct formulate deoarece fac parte din viaţa şi 

personalitatea cadrului didactic. Din antichitate până astăzi, profesorul a fost în fiecare 

cultură veriga umană transmiţătoare de cunoaştere. Mai mult ca oricând, astăzi, el se află în 

faţa unor provocări şi oportunităţi create de schimbările globale profunde din 

contemporaneitate şi de aceea este nevoit să se formeze şi dezvolte continuu.3 

Educaţia este un domeniu ce presupune investiţie (de energie, pasiune, cunostinţe, 

etc.) cu rezultate lente în timp, dar sigure. Este necesar ca orice demers constructiv să fie 

încurajat, să beneficieze de atenţie şi susţinere deoarece poate conduce spre schimbare 

pozitivă a individului, a colectivităţii căreia îi aparţine, inclusiv a societăţii. Este mai uşor să 

demotivezi, să blochezi persoanele înzestrate şi creative decât să încurajezi înflorirea lor. 

 

                                                           
2
 Gabriel Albu, Educaţia, profesorul şi vremurile, Paralela 45, Piteşti, 2009, pag. 67  

3
 Sorina Paula Bolovan, Didactica istoriei. Noi orizonturi în predarea, învăţarea şi evaluarea istoriei prin 

metode active, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, pag. 25   
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ADOLESCENTUL DE MAINE 
Prof. GHITA ROXANA MIHAELA, Liceul Tehnologic Administrativ şi de Servicii 

„Victor Slăvescu”, Ploieşti, Judeţul Prahova 
 
 
Individul a fost creat pentru a conviețui într-o comunitate, alãturi de alți oameni și în 

acest scop el este indiscutabil legat și afectat de relațiile ce se stabilesc între cei deopotrivã cu 

el.  

Socieatea în care acesta își desfãsoarã activitatea îi oferã sau mai bine zis trebuie sã-i 

ofere cadrul propice de manifestare a personalitãții cât și aprecierea muncii pe care o face, 

bineînteles, într-un scop benefic. Lumea în care trãim este importantã nu numai în ideea cã 

este spațiul în care viețuim, ea trebuie sã exprime dorința noastrã de a progresa și de a urca pe 

scara umanitãții. Cei ce vor asigura mai departe continuitatea efortului și a gîndirii umane sunt 

adolescenți de azi, oamenii de mâine. 

Adolescentul este copilul-adult ce cautã senzații si emoții puternice. El încearcã sã 

depãșeascã limitele pe care adulții le impun, adeseori tocmai din dorința de a nu se supune lor, 

cãci ideea e sã trãiești cât mai diferit și mai presus de ceilalți. Experiența propie este dovada 

ceea mai puternicã și mai convingãtoare, care ține loc de întrebãrile fãrã rãspuns la care 

adulții, în general, nu se sinchisesc sã caute soluții. Tânãrul adolescent simte însã si dorința 

de-a se retrage în sine ca la semnalul unei voci interioare mai presus de voințã. Aceste 

momente sunt  mai intense decãt escapadele dese din cotidian. Ele presupun lupta între 

diferitele emoții ce-l încearcã, momemte de rãscruce în conturarea modului de a gãndi si  de a 

acționa. 

Relațiile cu cei din jurul sãu sunt în mare parte rezultate ale educației însușite în 

copilãrie si nu depind foarte mult, asa cum se crede, de calitatea de adolescent. Este drept cã 

tineri sunt impulsivi și ușor influentabili, dar valoarea lor constã în puterea de a diferenția 

binele de rãu și de a se corecta atunci cãnd au greșit; acest lucru este posibil doar în contextul 

unei bune educații morale insuflate de familie.  

Pãrinții se dovedesc de multe ori a fi fãrã rãbdare si refuzã sã-i asculte și, ce-i mai 

important sã-i înteleagã. Frica de a comunica cu cei cãrora le datoreazã viața poate fi în egalã 

mãsurã atribuitã și tinerilor. La prima confruntare de opinii legăturile cu familia tind sã se 

rãceascã și se distanțeazã, ca mai târziu sã dea frâu liber unor emoții și dorințe fațã de niște 

oameni mai mult sau mai puțin interesați sã valorifice frustrarea lor.  

Pe fondul unor astfel de probleme, pãrinții înceteazã sã mai fie modelele ideale din 

copilãrie. Afectivitatea copiilor lor este acumulatã astfel pentru prieteni, care sunt adesea aleși 

întâmplãtor. Relațiile cu aceștia sunt intense si profunde. Simpatia si admirația capătă forme și 

trăsături asemãnãtoarea cu ale dragostei, sentiment foarte stimulator pentru adolescenți, cãci 

el presupune dãruire, apropiere si împãrtãșire a dorințelor, visurilor. 

 Prietenii adevãrati sunt condiția necesarã “împlinirii” unui adolescent. Scopul lor e sã-

și împãrtãșeascã unul altuia experiențele și sã gãseascã un echilibru permanent în cel în care 

are încredere si speranța cã va gãsi rãspunsul la întrebãrile ce-l frãmântã. Ideea e sã gãsești 

completarea lipsurilor pe care le ai și nici de cum imitare; în acest caz nu se mai poate vorbi 

despre prietenie ,ci despre un sentiment de inferioritate.  

Uneori “edificiul” este mult prea fragil si se destramã vizibil sub influența invidiei și a 

trãdãrii sau doar pentru cã prietenul respectiv “nu mai prezintã interes”. Însã existã si un alt 

gen de prieteni a cãror influențã te marcheazã negativ. Naivitatea, poate chiar dorința dea 

pãrea altcineva în ochii celorlalți, plaseazã adolescentul într-un anturaj dubios de care este 

greu sã te desprinzi mai târziu. Viciile cum sunt drogurile sau bãutura, huliganismul si 
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dezordinea, sunt “principii” de bazã în astfel de grupuri. Începutul este pussub  pretextul 

curiozitãtii. Pasul urmãtor este dependența.   

Societatea secolului nostru pune un accent mare pe aceste probleme. Manifestãrile 

negative sunt trecãtoare însã au urmãri grave. Adolescentul este, fãrã sã fie un copil, în 

formare din toate punctele de vedere. Corpul suportã ultimele schimbãri de definire, iar 

caracterul se cristalizeazã ca urmare a  influențelor din exterior si a educației. 

Adolesceța, desi este o perioadã tulbure si plinã de frãmântãri, reprezintã vârsta 

inteligenței nonconformiste, a marii sinceritãți. Imaginația, puterea de creație si 

perspicacitatea ating forme maxime. Idealurile de viața și pregãtirea profesionalã încep sã 

capete contur și dispar în mod evident pasiunile vechi din copilãrie, și de ce nu chiar interesul 

pentru școalã.  

Problema orientãrii profesionale se pune diferit în functie de capacitãtile intelectuale 

ale tânãrului și de dorința profilãrii pe un anumit domeniu de activitate. Pentru unii tineri 

viitorul profesional este un subiect central, clar și în acest scop ei acordã un interes deosebit 

materiilor scolare corelate cu viitoarea profesie. Un alt gen de tineri adolescenti nu au fixatã o 

profesie anume sau sunt influențați de pãrinți si apropiați. Pentru ceilalți viitorul nu este 

proiectat în nici un fel. 

Odatã cu perioada adolescenței se terminã și prima mare etapã a vieții omului, etapã 

de creștere si de formare a personalitãții și conduitei.  

O etapã de mare sensibilitate moralã, o perioadã de romantism si spontaneietate, de 

poezie. Frãmântãri, iluzii, neliniști….adolescenți… 
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PROIECTUL JOBS - ORIENTARE 
PROFESIONALĂ, INSTRUIRE ÎN 

ÎNTREPRINDERI ȘI ȘCOLI 
 

Prof. MORAR PANSICA, prof. ZORILĂ  POLIN, Prof. NICOLAE ROZINA, Școala 
Gimnazială „Sfânta Vineri” Ploiești, județul  Prahova 

 

 

Proiectul JOBS are ca obiectiv 

promovarea, în școlile participante, a instruirii 

privind orientarea profesională a elevilor din 

ultimii doi ani de gimnaziu şi din primul an al 

învăţământului profesional şi tehnic, folosind 

metode specifice de învățare și predare. 

 Școala Gimnazială „ Sfânta Vineri“, Ploiești 

face parte din cele  șase școli pilot ( trei școli 

gimnaziale și trei licee) din regiunea Sud 

Muntenia în care s-a implementat acest proiect 

realizat în cadrul Programului de cooperare 

elvețiano-român, în care sunt parteneri: 

Universitatea Pedagogică Zürich, Universitatea București, MENCȘ, CNDIPT și școli din mai 

multe județe. La nivelul școlii noastre echipa  de implementarea proiectului JOBS este 

formată din: elevii clasei a VII-a D și profesorii: Morar Pansica, Nicolae Rozina,Zorilă  Polin.  

Programul s-a desfășurat pe perioada unui an școlar - 2015-2016, la  o clasă a VII-a și 

a vizat parcurgerea unui  număr de șapte module, incluse în șapte caiete JOBS. 

 Temele, din fiecare modul, sunt structurate pe sarcini de lucru pe care elevii le 

realizează în timpul celor trei ore/săptămână, alocate din programul școlar săptămânal. O 

temă se realizează pe parcursul a patru săptămâni.  

 

CUM SE DERULEAZĂ PROIECTUL JOBS? 

 Învățarea este bazată pe sarcini şi conţinuturi educaţionale utile care să îndrume elevii 

către alegerea corectă / potrivită a viitoarei profesii. Într-o abordare transcurriculară, elevii 

parcurg într-un an școlar 7 module diferite 

 

Module: 

M 1: Investigarea unor biografii profesionale  

M 2: Eu și punctele mele forte. Analiza competențelor, a intereselor și a personalității  

M 3: Piața muncii. Explorarea unei cutii pline cu surprize  

M 4: Oportunități pe piața muncii. Discutarea posibilităților, a șanselor și a riscurilor 

M 5: Gata de acțiune! Pregătirea explorării unui loc de muncă 

M 6:  Vizita în întreprindere  

M 7:  Târgul JOBS. Prelucrarea și prezentarea rezultatelor explorării  

Trusa de instrumente: este un set de instrucțiuni, fișe de lucru, instrumente și liste de 

verificare ca suport pentru elevi. 
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Caietele JOBS-elevi au tematica următoare: 

1. Profesii. Investigarea unor biografii profesionale. 

2. Eu și punctele mele forte. Analiza competențelor, a intereselor și a personalității. 

3. Piața muncii. Explorarea unei cutii pline cu surprise. 

4. Oportunități pe piața muncii. Discutarea posibilităților, a șanselor și a riscurilor. 

5. Gata de acțiune! Pregătirea explorării unui loc de muncă. 

6. Vizita de exploarare. 

7. Rezultatele vizitei de exploarare. Prelucrarea și prezentarea datelor. 

Care este rolul elevului? 

 În acest proiect elevul este principalul actor, el  fiind cel care ia decizii cu privire la 

rezultatul muncii sale și a succesului său. Pentru a rezolva sarcinile se informează, caută 

soluții.Învățarea bazată pe sarcină îl ajută să fie mai responsabil, îi dezvoltă noi competențe și 

i le îmbunătățește pe cele deja dobândite anterior. Învață să-și să-şi gestioneze eficient timpul, 

să relaționeze cu ceilalți în cadrul grupului, ajunge să se cunoască mai bine, să-și maximizeze 

potenţialul, să-si îmbunătăţească punctele slabe. Elevii implicati în acest proiect se vor orienta 

mai ușor atunci când vor trebui să-ți aleagă profesia pentru că și-au descoperit deja abilități 

care să-i ajute.  

Care este rolul profesorului? 

 Profesorii lucrează în echipă de trei, folosind o abordare transcurriculară. Îi sprijină 

activ pe elevi în procesul de învățare orientat pe proiecte și sarcini de lucru. Profesorii JOBS 

se concentrează în special pe trecerea de la metoda de predare centrată pe profesor la metoda 

de învățare centrată pe elev. Profesorii nu mai sunt transmițători de cunoștințe, ci facilitatori, 

coordonatori ai  activității. 

 Cum sunt pregătiți profesorii? 

 Profesorii JOBS sunt pregătiți de către MEN și PH Zurich pentru implementarea 

proiectului. Beneficiază de materiale informative (www.jobsproject.ro) și caiete JOBS pentru 

profesori care  conțin recomandări practice. Asistă la ore model susținute de profesori 

formatori dintr-o rețea de școli pilot în care se implementează proiectul JOBS. Au acces și 

sunt sprijiniți printr-o platormă de învățământ la distanță. Există un  grup de experți, instruiți 

pentru a le oferi suport profesorilor pe parcursul acestui program de instruire la distanță, ca 

pregătire inițială. 

 Pe tot parcursul proiectului, profesorii desfășoară, individual, pe bază de parole, o 

activitate pe  platforma de e-learning. Ei au de realizat 14 sarcini- maxim două sarcini pe 

lună, care trebuie încărcate pe platformă în termenul stabilit. Permanent  intră în legătură 

online cu mentorul. După încărcarea temei pe platformă, primește feedback-ul de la mentor. 

 Există și 4 sesiuni de lucru face-to-face, organizate la sfârșit de săptămână, 1 sau 2 

zile, 4 – 6 ore/ zi, în cadrul cărora participă la, activități de învățare bazate pe sarcină, 

organizate pe grupuri de lucru. 

 Spre deosebire de alte proiecte, în proiectul JOBS sunt implicati nu doar elevi și cadre 

didactice, ci și părinți și agenți economici. 

Care este rolul părinților? 

 Părinții, ca factori de influenţă şi de decizie în viitorul şcolar şi profesional al copiilor, 

sunt informaţi despre activităţile din proiect. Ei îi sprijină în alegerea unei profesii, prin 

interesul faţă de ceea ce fac aceştia, prin acordarea timpului necesar discuţiilor legate de 

orientarea profesională. 

Care este rolul agenților economici? 

 Agenții economici implicați în activităţile din proiect, sunt informați despre nevoile 

şcolii şi ale elevilor. Ei au un rol instructiv în cadrul proiectului, sprijinind elevii în procesul 

de explorare.  

http://www.jobsproject.ro/
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Evaluarea activității proiectului 

 Evaluarea se realizează în două etape. Prima are în vedere evaluarea activității copiilor 

și cea de-a două pe cea a profesorului. Activitatea elevilor este realizată în cadrul  Târgului 

JOBS, în care se expun toate produsele realizate în timpul activităților  din cadrul 

modulelelor.  

 Târgul Jobs a fost pregătit cu seriozitate și responsabilitate și pe 26 mai si-a deschis 

porțile La el au  participat oaspeți de seamă: reprezentanți ai ISJ Prahova,( inspectori școlari- 

Ion Ionescu și Aurel Graur), ai CCD Prahova ( Daniela Ionescu), ai CNDIPT (inspector- 

Mihaela Ștefănescu) ai Universității Pedagogice din Zürich ( Martin Keller), reprezentanți ai 

firmelor  și  părinți ai copiilor implicați în proiect. Târgul a fost o reușită, oaspeții fiind 

încântați de faptul că atât profesorii JOBS, cât și elevii au manifestat spontaneitate, 

creativitate, originalitate, interes. 

 O a doua etapă a evaluării vizează strict profesorii și  va avea loc la București, în fața 

unei comisii de evaluare formată din reprezentanții instituțiilor implicate în proiect.. 

Concluzii 

 Proiectul JOBS s-a dovedit o adevărată provocare, atât pentru profesorii JOBS (toți 

fiind umaniști), cât și pentru elevi  ( care nu au un potențial intelectul extraordinar). Cu toate 

acestea, el este extrem de interesant și de util elevilor din anii terminali ai gimnaziului.  

 Astăzi, când piața muncii se schimbă de la o zi la alta, elevul/tânărul trebuie să fie 

pregătit pentru aceste  schimbări.În proiectul JOBS el a învățat  că trebuie să fie pregătit 

pentru adaptare din mers la anumite cerințe ale lumii în care trăiește , în general și ale pieței 

muncii, în special.A aflat ce înseamnă salariu, cât de greu se câștigă și care sunt componentele 

lui. Au înțeles rolul banilor. Au aflat ce este șomajul, ce să facă atunci  când sunt afectați de 

această crudă realitate. 

 Au înțele că pentru a practica o meserie trebuie să-ți placă, dar și să muncești foarte 

mult. Elevii s-au schimbat. Au căpătat mai multă încredere în ei, au devenit mai responsabili. 

Sunt capabili sa-și identifice și să-și recunoască punctele forte și pe cele slabe,  să-și identifice 

domeniile de interes. Produsele realizate în cadru târgului sunt interesante, originale, capabile 

să stimuleze interesul.  

 

ECHIPA  DE IMPLEMENTAREA PROIECTULUI JOBS  

LA  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTA VINERI” PLOIEȘTI 

Clasa a VII-a D, Prof. Morar Pansica, prof. Zorilă  Polin, Prof. Nicolae Rozina  

1. Pregătirea târgului Jobs    
 

 

 

 

 

 

 

2. TÂRGUL JOBS 
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DRUMUL CĂTRE O ŞCOALĂ EUROPEANĂ 
Prof. APETREI ANA-MARIA, Școala Gimnazială ,,Sfânta Vineri” Ploieşti, 

județul Prahova 
 

                                                    
 

 

                             

Din luna mai 2013, Şcoala ,,Sfânta Vineri‟‟ Ploieşti este singura şcoală gimnazială cu 

titulatura de Şcoală Europeană din judeţul Prahova. 

 

Site-ul școlii este: www.sfvineri.wordpress.com 

 

Câteva repere istorice: 

1962 - Se înfiinţează Şcoala Generală de 8 Ani Nr. 21 Ploieşti 

1999 - Se schimbă denumirea în Şcoala cu Clasele    I-VIII „Sfânta Vineri” Ploieşti 

2002 - Şcoala devine Centru de Excelenţă 

2013 - Se acordă titlul de „ŞCOALĂ EUROPEANĂ” 

 

Școala Gimnazială ,,Sfânta Vineri” Ploieşti s-a clasat pe locul 5 pe ţară dintre şcolile 

gimnaziale, la cea de-a X-a ediţie a Competiţiei  Naţionale   ,, Şcoală Europeană’’.  

Competiţia s-a adresat tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar care au fost şi 

sunt implicate în programele europene din domeniul educaţiei şi formării profesionale.  

Cele mai importante caracteristici ale Şcolii ,,Sfânta Vineri‟‟ sunt: calitatea educației 

furnizată şi reflectată în rezultatele elevilor și promovarea  dimensiunii europene în şcoală. 

De-a lungul anilor, elevii noştri au obţinut rezultate remarcabile  la olimpiade şi 

concursuri  şcolare, impunându-se ca şcoală ,,pilot” în fruntea unităţilor de învăţământ din 

judeţ.    Începând din anul 2002 şi până în prezent, cadrele didactice din şcoala noastră au 

participat la vizite de studiu în Statele Unite ale Americii şi în 19 ţări europene (Marea 

Britanie, Germania, Franţa, Irlanda, Bulgaria, Malta, Suedia, Turcia, Italia, Spania, Cehia, 

Belgia, Letonia, Cypru, Austria, Finlanda, Danemarca, Polonia), iar între anii 2011 - 2013 am 

coordonat Proiectul Școlar Multilateral Comenius „Toleranţă într-o Europă modernă” – 

(T.I.M.E). 
Ca urmare a proiectelor și a rezultatelor remarcabile ale elevilor și profesorilor, 

Ministerul Educației a acordat școlii noastre titlul de  „ȘCOALĂ EUROPEANĂ”.  

CUM AM APLICAT ? 
Paşii pe care i-am avut de realizat au fost următorii: 

• Am luat la cunoştinţă de Apelul postat pe site-ul ministerului (perioada 

februarie 2013) pentru Competiţia naţională ,, Şcoală Europeană‟‟,   www.edu.ro 

http://www.sfvineri.wordpress.com/
http://www.edu.ro/


86 

 
 

• Am făcut apel în şcoală la cadrele didactice care au desfăşurat activităţi în 

Programul Comenius sau alte proiecte educaţionale conform 

formularului de candidatură. 

• Fiecare cadru didactic a făcut o scurtă prezentare a 

principalelor activităţi / sept. 2010- sept. 2013. 

• Pentru evaluarea dosarului de candidatură al şcolii 

noastre s-au luat în calcul  în cadrul Programului LLP mobilităţile din 

7 ţări la care au participat 21 de cadre didactice (Turcia - 2010, 

2012, Suedia - 2011, 2012, Italia - 2012, Spania - 2012, Cehia - februarie, martie 2011, 

Belgia - 2011, Letonia - 2012).  

Activităţile/proiectele/programele evaluate: 
a) LLP 2007 - 2013 - parteneriate şcolare multilaterale, bilaterale, mobilităţi 

individuale; eTwinning, Euroscola, Juvenes Translatores, Europa-casa noastră, Lider 

European etc;  

b) Activităţi cu ambasade, universităţi şi şcoli din U.E., companii europene, asociaţii 

profesionale europene, ONG (Junior Achivement, Salvaţi copiii), LeAF etc.;  

c) Finanţate din fonduri structurale, în care școala este aplicant sau partener. 

În perioada 2011-2013, în  cadrul proiectului multilateral Comenius ,,TOLERANŢĂ ÎNTR-

O EUROPĂ MODERNĂ’’ – (T.I.M.E.), coordonat de Şcoala ,,Sfânta Vineri‟‟, au fost 

angrenaţi în activităţile organizate 455 elevi  cu vârste între 6-10 ani şi 403 elevi cu vârste 

între 11-15 ani și 25 de profesori de diferite specializări au participat la vizitele de studiu ( 5 

Belgia, 7 Letonia, 13 România). 

Eforturile depuse de şcolile implicate în derularea Proiectului T.I.M.E., bazate pe munca în 

echipă, colaborare şi respect reciproc, s-au concretizat în realizarea următoarelor  produse 

finale:   

Site: http://www.sites.google.com/site/comeniuslesreligions 

                                    

Calendar 

 

 

Hartă interactivă 

europeană 

 

 

 

Ghid ABC de supravieţuire        

                       Dicţionar 

 

Informaţiile despre T.I.M.E. sunt în baza de date a proiectelor EST (European Shared 

Treasure) la adresa: http://www.anpcdefp.ro/EST/search.php   

http://www.sites.google.com/site/comeniuslesreligions
http://www.sites.google.com/site/comeniuslesreligions
http://www.europeansharedtreasure.eu/index.php?id_language=RO
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Am asamblat toate fişele de la colegi în formularul de candidatură, am ataşat Planul de 

Dezvoltare al Instituţiei (PDI), Planurile manageriale ale şcolii din anii 2010-2011, 

2011-2012, am completat   Planul de acţiune al şcolii - sept. 2012 - iulie 2013.   

În concluzie, documentele necesare depunerii candidaturii au fost: 
a) Formularul-tip de candidatură pentru anul 2013 (disponibil pe site-ul M.E.N.) - două 

exemplare, tehnoredactate în limba română, semnate de directorul școlii cu cerneală sau pix 

de culoare albastră şi ştampilate; 

b) Portofoliul ilustrativ; 

c) Proiectul de dezvoltare instituţională (o copie avizată de directorul școlii şi ştampilată); 

d) Planurile manageriale anuale 2010-2011, 2011-2012 și 2012-2013 (copii avizate de 

directorul școlii şi ştampilate); 

e) Avizul inspectoratului școlar (formular disponibil pe site-ul M.E.N.). 

CE  S-A  EVALUAT? 
Competiţia  a constat în evaluarea calităţii şi coerenţei managementului şcolii, reflectat în 

documentele manageriale, precum şi a impactului pe care l-au avut activităţile derulate în 

cadrul proiectelor europene asupra culturii organizaţionale şi a ethosului şcolii.  

Dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei prin activităţile de cooperare europeană a 

fost un criteriu foarte important.  

CE BENEFICII  AU UNITĂŢILE DE  ÎNVĂŢĂMÂNT ? 
Certificarea şcolilor cu titlul „Şcoală Europeană” le conferă recunoaştere şi prestigiu în 

cadrul comunităţilor educaţionale, iar eforturile pe care le fac pentru menţinerea titlului 

obţinut determină un interes tot mai crescut pentru dezvoltarea de noi proiecte, ceea ce 

conduce la o îmbunătăţire a managementului şcolar şi la dezvoltarea unei culturi 

organizaţionale solide, dar şi un premiu în valoare de 5.000 lei. 

Începând cu anul 2014, pentru candidaturile la Competiţia Naţională  ,,Şcoală Europeană‟‟, s-

a evaluat activitatea desfăşurată în cadrul programului UE, Erasmus+, noul program  în 

domeniile educaţiei, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2014-2020, deci 

programul va sprijini acţiunile, cooperarea și instrumentele compatibile cu obiectivele  

Strategiei Europa 2020. 
Astăzi ne mândrim că suntem singura şcoală gimnazială din judeţul Prahova  ,,Şcoală 

Europeană’’ şi singura şcoală care a obţinut finanţări pentru două proiecte în Programul 

Erasmus+, pe două acţiuni cheie (2014-2016). 

ACŢIUNEA CHEIE 1. (K.A.1.) - ,,Prezent şi viitor în şcoala mea: Studiu –Educaţie-

Noutate - Succes (S.E.N.S.)’’ ; 

ACŢIUNEA CHEIE 2. (K.A.2.) - ’’Maths Is Everywhere’’ . 
Obiectivul general al proiectului S.E.N.S. îl reprezintă ,,îmbunătăţirea nivelului de 

pregătire al elevilor din şcoala noastră, folosind  metode, tehnici şi instrumente 

moderne, eficiente, aplicate şi verificate pe plan european’’. Participanţi la activităţiile 

proiectului au fost 16 cadre didactice ale şcolii  care predau la ciclul primar sau gimnazial la 

diferite discipline: limba română, limba engleză, limba franceză, matematică, geografie, 

cultură civică, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică. Cursurile de formare s-au 

organizat în Italia, Marea Britanie, Danemarca, Finlanda, Franța și Cehia.  

“Maths is Everywhere” este un proiect de parteneriat strategic şi are ca parteneri şcoli din 

Marea Britanie (școala coordonatoare), Polonia, Turcia şi Italia.  

 Proiectul pleacă de la ideea că elevii au nevoie de  matematică pentru a face faţă cerinţelor 

lumii moderne din punct de vedere analitic, tehnologic, ştiinţific şi economic. 

Programul Uniunii Europene pentru educaţie, formare profesională tineret şi sport  - 2014-

2020      ERASMUS+ 

ACŢIUNEA CHEIE 1. Mobilitati individuale pentru invatare 
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ACŢIUNEA CHEIE 2. Cooperare pentru  inovare şi bune practici 
- Se menţine identitatea sectoarelor prin utilizarea brandurilor: Erasmus, Comenius, 

Leonardo da Vinci, Grundtvig si Tineret, dar se încurajează proiectele cross-sectoriale. 

- Nu mai există candidaturi individuale, doar instituţionale. 

- Întreg procesul de candidare şi selectie se face online.  

- Toţi candidaţii se înregistează în prealabil într-un registru unic la nivel european (o 

singură data, la prima candidatură) și primesc un cod pe care-l vor utiliza în toţi cei 7 ani).  

- În general este 1 singur termen limită pe an/acţiune cheie, cu excepţia proiectelor de 

tineret (ambele acţiuni cheie) care îşi păstrează 3 termene limită pe an. 

ACŢIUNEA CHEIE 3. Sprijin pentru  reforma politicilor 
Activităţi specifice: Jean Monnet, Sport 

Caracteristici generale ale noulu program ERASMUS+ 

Rapoartele finale nu trebuie să fie însoţite de facturi, chitanţe, alte documente financiare 

justificative, în schimb, trebuie să dovedească îndeplinirea obiectivelor proiectului şi 

obţinerea rezultatelor/produselor/impactului la un nivel calitativ  cel puţin satisfacător. 

Calitatea, impactul produs în instituţie/local (măsurat), transferabilitatea rezultatelor în 

afara parteneriatului constituie cerinţele principale ale Comisiei de la proiectele finanţate în 

Erasmus+. 
Principiile co-finanţării şi de non-profit se vor asigura implicit prin nivelul granturilor  

(deci nu se vor mai verifica prin documente).    

O şcoală modernă, inovativă trebuie să motiveze cadrele didactice, să le integreze în 

programe de formare continuă, prin proiecte finanţate din fonduri europene, aplicând  

pedagogii noi, învăţate în instituţii europene, îmbunătățind astfel calitatea procesului educativ, 

pentru generațiile viitoare.  

 Vă dorim   mult  succes  în  demersul  de  a  obţine  certificatul  şi  trofeul  „Şcoală   

Europeană”!  

 

 

 

 

Copertă și tehnoredactare 

 

Prof. Mihaela Iuliana VINTILESCU 


