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CREATIVITATE 

METODA PROIECTELOR 

 

Prof. Corina Oprescu 

Colegiul Național ” Zinca Golescu” Pitești 

 

Ideea învăţării bazate pe proiect a fost lansată de William  

H. Kilpatrick, prin lucrarea THE PROJECT METHOD (1918). 

Proiectul este o metodă interactivă de predare-învăţare, care 

presupune o micro-cercetare sau o investigare sistematică a 

unui subiect care prezintă interes pentru elevi. 

Metoda proiect este fundamentată pe principiul învăţării prin acţiune practică, cu 

finalitate reală („learning by doing”), ceea ce îi conferă şi motivaţia necesară. Opusă 

instrucţiei verbaliste şi livreşti, învăţarea prin realizarea de proiecte reprezintă un mod mai 

cuprinzator de organizare a procesului de învăţământ prin care pot fi satisfăcute cerinţele unei 

educaţii pragmatice, în spiritul acţiunii şi independenţei în gândire. 

Elevul trebuie să înveţe să acţioneze după ce a gândit în prealabil şi să ajungă la 

concluzia că o activitate proiectată se desfăşoară mai rapid, iar greşelile pot fi evitate în mai 

mare măsură de la început, dacă efortul prealabil de gândire a fost mai mare şi mai îndelungat. 

Analiza unor lucrări ale elevilor (de exemplu, „ciornele” pentru rezolvarea unor probleme) 

permite observarea a nenumărate încercări, retuşări, reluări, greşeli etc. în care s-a investit o 

mare cantitate de muncă şi de timp, tocmai pentru ca a lipsit concentrarea asupra unui „plan” 

de acţiune prealabil. 

Proiectul are un rol extrem de mare în dezvoltarea intelectuală, iar elevii trebuie să 

fie instruiţi să lucreze mai mult în faza proiectivă (pregătirea activităţilor) decât în faza 

acţională. 

În „pedagogia proiectivă modernă” proiectul este înţeles ca o temă de cercetare 

orientată spre atingerea unui scop bine precizat ce urmează a fi realizat, pe cât posibil, prin 

îmbinarea cunoştinţelor teoretice cu activitatea practică. Pentru aceasta, elevii îşi aleg sau 

primesc o temă relativ cuprinzătoare, pe care o realizează în forme variate de studiu, de 

investigaţie şi de activitate practică, fie individual, fie prin efort colectiv, în echipă.  
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Astfel, proiectul devine concomitent şi acţiune de cercetare şi acţiune practică, 

subordonată îndeplinirii unor sarcini concrete de instrucţie şi educaţie. Elevul se deprinde 

astfel, să înveţe şi din cercetare şi din activitatea practică, să-şi însuşească atât procesualitatea 

ştiinţei, cât şi conţinutul acesteia, raportându-se direct la activitatea practică. 

În funcţie de natura concretă a activităţii, efortul se materializează de fiecare dată fie 

într-o „lucrare ştiinţifică” prezentată la sfârşit de semestru/an şcolar (poster, dosar 

documentar, revistă, ppt, ghid, dicţionar etc.) 

Elevii sunt puşi în situaţia de a anticipa: un rezultat, căile de a ajunge la el, 

materialele şi mijloacele ce se vor utiliza. Anticiparea rezultatului presupune o reprezentare a 

ceea ce urmează să se efectueze, în sensul unei prefigurări cât mai clare a acestuia. De la o 

astfel de clarificare rezultă şi celelalte activităţi şi anume: elaborarea etapelor prin care trece 

lucrarea, selectarea şi procurarea materialelor necesare, alegerea mijloacelor şi procedeelor de 

lucru, stabilirea termenelor de execuţie (dacă este cazul), a diferitelor responsabilităţi (dacă 

este o activitate în grup) şi alte elemente specifice domeniului în care se proiectează. 

Proiectarea se bazează pe un program complet de lucru, în care sunt cuprinse toate elementele 

necesare unei astfel de lucrări. 

Modernizarea procesului de învăţământ consideră activităţile proiective ca metode de 

instruire, ca mijloace necesare pentru atingerea anumitor scopuri educative şi pentru a fi 

utilizate în anumite situaţii corelate cu conţinuturile învăţării şi cu vârsta elevilor. O astfel de 

metodă de învăţământ este necesar să se aplice tot mai insistent, dat fiind rolul ei formativ 

deosebit de valoros. 

Învăţarea bazată pe proiecte presupune selectarea de informaţii, prelucrarea şi 

sintetizarea acestora, formularea de întrebări care să călăuzească investigaţia, interacţiuni în 

cadrul grupului, comunicarea rezultatelor, corelarea lor, realizarea unui produs final. 

Din cele menţionate se desprind câteva norme ce trebuie respectate într-o astfel de 

activitate: 
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 subiectul propus spre proiectare să prezinte interes pentru elevi şi să fie acceptat 

ca o munca plăcută; 

 elevii să elaboreze proiectul pe baza formulării clare a condiţiilor pe care acesta 

trebuie să le îndeplinească; 

 trebuie precizate etapele de desfăşurare a lucrărilor, fie de către fiecare grupă în 

parte, fie prin discuţii cu profesorul; 

 elevii să aibă o mare libertate de acţiune spre a se putea asigura manifestarea 

originalităţii şi a inventivităţii; 

 în anumite momente ale lucrului şi mai ales în final, trebuie efectuată o apreciere 

critică a proiectelor pe baza unor criterii stabilite anterior cu elevii; 

 elevii pot lucra atât individual (de pilda, pentru documentare), cât şi în grup 

(detalierea proiectului, analiza lui critica etc.); 

 munca profesorului să se concentreze asupra asigurării mijloacelor de informare 

a elevilor, a cooperării cu elevii în stabilirea obiectivelor şi a condiţiilor; profesorul 

poate sugera posibilităţi noi, încurajează manifestările de originalitate, moderează 

analiza critică finală a proiectelor, pune la dispoziţia elevilor unele materiale de 

documentare (altele decât cele procurate de elevii înşişi), organizează unele întâlniri cu 

specialiştii. 

 

Etape posibile în realizarea unui proiect (Adaptat după C.Ulrich, Managementul 

clasei: învăţare prin cooperare, F.S.D., Bucureşti, 1999) : 

1. Alegerea temei 

2. Stabilirea obiectivelor 

3. Planificarea activităţilor: 

 

 distribuirea responsabilităţilor în cadrul grupului (în cazul unui proiect care se 

realizează în grup) 

 identificarea surselor de informare 

 stabilirea şi procurarea resurselor (materialelor) necesare 

 stabilirea unui calendar al desfăşurării activităţilor (analiza şi distribuirea 

realistă a timpului necesar) 

 alegerea metodelor ce vor fi folosite. 
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4. Cercetarea sau investigarea propriu-zisă ( care se derulează de regulă pe o 

perioadă mai mare de timp) 

5. Realizarea produselor finale (rapoarte, poster, articole, albume, hărţi, cărţi, 

etc.) 

6. Prezentarea rezultatelor/transmiterea acestora celorlalţi colegi sau/şi altor 

persoane (elevi din şcoală, profesori, membri ai comunităţii etc.) 

7. Evaluarea cercetării/activităţilor derulate (individual sau în grup, de către 

cadrul didactic sau de către potenţiali beneficiari ai proiectului produselor realizate.  

Această  metodă:  

 oferă foarte bune oportunităţi pentru abordări interdisciplinare ale unor teme, 

fenomene etc. 

 facilitează învăţarea prin cooperare (lucrul în grup) 

 dezvoltă capacităţile de investigare şi de sistematizare a informaţiilor 

 sporesc motivaţia pentru învăţare prin apelul la situaţii din viaţa cotidiană şi 

prin implicarea elevilor. 

 facilitează utilizarea metodelor moderne de evaluare (portofoliu, autoevaluarea 

etc.) 

 permit valorificare unor surse diverse de informare şi documentare 

 stimulează autonomia elevilor şi creativitatea acestora 

 oferă tuturor elevilor posibilitatea de a contribui, într-un fel sau altul, la 

realizarea produsului final. 

Evaluarea se poate face utilizând diverse fişe de evaluare şi autoevaluare, 

individuale, care urmăresc realizarea competenţelor pe parcursul mai multor ani de studiu. În 

condiţiile în care dorim să realizăm evaluarea competenţelor prin realizarea unui proiect de 

către elevi sau un grup de elevi, evaluarea  se va face pe baza unor criterii de evaluare 

referitoare la concepţia şi realizarea proiectului. Nu mi se pare potrivit să utilizăm note, litere 

sau scări de valori dar, ar fi foarte bine să marcăm printr-un semn grafic cazul în care elevul 

manifestă o competenţă de fiecare dată când aceasta îi este cerută şi prin alt semn grafic cazul 

în care elevul manifestă rareori acea competenţă. 

Dacă se constată că performanţele unui elev sunt slabe la anumite competenţe, va 

trebui să remediem la următoarele activităţi, iar dacă se constată că performanţele majorităţi i 

elevilor sunt slabe în acest domeniu, profesorul va trebui să-şi revizuiască strategiile de 

predare. 
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Pentru ca evaluarea să vină în ajutorul elevului, este recomandabil ca fişele de 

evaluare să fie prezentate o dată cu prezentarea activităţilor care se vor derula, astfel încât 

elevul să înţeleagă mai bine ce anume se aşteaptă de la el; ce criterii de evaluare vor putea fi 

urmărite. 

Rezultate concurs 

Locul I (460p): Mușat Ștefan, Dima Alexandru, Manda Ștefan, Stan Cătălin 

Locul I (460p: Păștin Ana, Nedelea Andreea, Păștin Ivona, Florea Daria, Olaru 

Karina, Dumitru Maria 

Locul II (448p): Roșu Diana, Badea Alexandra 

Locul III (432p): Covaciu Alexandru,  Ilie Barbu Alexandru, Răcăleanu Doris 

Mențiune (414p):  Surlea Ana, Florescu Maria-Andreea 

Mențiune (339p):  Ciobanu Andrei, Calapod Teodor, Dincă Alin 
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OPTIMIZAREA ALGORITMILOR 

 

Prof.  Şuţan Dana 

Colegiul Național ”Ion C. Brătianu” Pitești 

 

Oricât de mult ar evolua tehnologia astăzi, optimizarea programelor rămâne un 

deziderat în programare. În informatică, eficiență este un termen utilizat pentru a descrie 

câteva atribute dezirabile ale unui algoritm sau al unui program. 

Eficiența în general e conținută în două proprietăți: viteză (timpul cât îi ia unei 

operații până se încheie), și spațiu (memoria sau depozitul nevolatil utilizat de către un 

program). 

 Optimizarea este procesul prin care se produce cod care este cât mai eficient posibil, 

câteodată accentul punându-se pe spațiu în detrimentul vitezei, sau viceversa. Viteza unui 

algoritm este măsurată în diverse moduri. Cea mai simplă metodă utilizează complexitatea în 

timp pentru a determina ordinul unui algoritm. De foarte multe ori, este posibilă realizarea 

unui algoritm mai rapid în detrimentul spațiului utilizat şi acest lucru se poate susţine prin 

utilizarea unor calculatoare mai performante sau folosirea unor mecanisme de transfer între 

memorii. Este cazul când se reutilizează rezultatele unui calcul intensiv în locul obținerii prin 

recalculare la comandă. Aceasta este  o metodă foarte obișnuită de a crește viteza încât 

limbajele de programare adaugă  elemente speciale care a o facilitează, De exemplu,  în 

limbajul C++ cuvântul cheie "mutable". 

Prin spațiul alocat unui algoritm înţelegem de fapt două lucruri separate, dar în 

legătură. Prima parte este spațiul pe disc sau echivalentul acestuia, depinzând de hardware și 

limbajul de programare, ocupat de către executabilul compilat din codul sursă, ca reprezentare 

a algoritului. În multe cazuri acesta poate fi redus dacă se preferă mecanisme de decizie în 

momentul execuție, cum ar fi funcții virtuale și informația de tip la rulare în dauna anumitor 

mecanisme de luare a deciziei în momenul compilării cum ar fi macro substituția și șablon. 

Oricum, costul acestor operații va fi reflectat în viteza de execuție. Cealaltă parte măsurată a 

spațiului unui algoritm este cantitatea de memorie alocată temporar în timpul procesării. De 

exemplu, rezultatele precalculate, cum a fost menționat anterior, îmbunătățesc viteza în dauna 

acestui atribut deoarece crește necesarul de memorie temporară alocată. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Informatic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Algoritm
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Optimizare_(informatic%C4%83)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Complexitatea_%C3%AEn_timp
https://ro.wikipedia.org/wiki/Complexitatea_%C3%AEn_timp
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Nota%C8%9Bia_asimptotic%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Func%C8%9Bie_virtual%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Informa%C8%9Bie_de_tip_la_rulare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Macro_substitu%C8%9Bia
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98ablon_(programare)
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Optimizarea algoritmilor depinde în mod frecvent de proprietățile mașinii pe care 

algoritmul va fi executat. De exemplu, cineva ar putea optimiza cod pentru eficiență în 

domeniul timp în aplicații pentru calculatoare personale cu cantități apreciabile de memorie, 

în același timp cod ce trebuie introdus în dispozitive mici și cu puțină memorie la dispoziție 

probabil va trebui făcut să funcționeze mai lent pentru a economisi spațiu. 

O modalitate simplă de a afla dacă merită încercată optimizarea este următoarea: 

Fie  O1  și  O2  cerințele originale de te timp și spați în notație asimptotică ale algoritmului. 

Fie   N1  și  N2   timpul și respectiv spațiul necesare pentru noul cod. Dacă O1 O2  <N1 N2  ar 

trebui îndeplinită operațiunea de optimizare.  Oricum s-ar putea să nu fie întotdeauna cazul, 

iar această metodă empirică poate da greș. 

Trebuie acordată o atenție sporită ca nu cumva , în goana după un stil adecvat de 

editare a codului sursă, să fie eclipsată eficiența. Aproape tot timpul, un concept curat și 

utilizabil e mult mai important decât un concept mic, rapid. Există excepții la această regulă 

cum ar fi sistemele integrate, unde spațiul este strâns, și puterea de procesare minimă dar 

acestea sunt mai rare decât s-ar putea aștepta cineva. 

Teoria complexității este o ramură a informaticii care se ocupă cu 

studierea complexității algoritmilor. Complexitatea reprezintă puterea de calcul necesară 

implementării unui algoritm. Ea are două componente principale, și anume complexitatea în 

timp și cea în spațiu. Complexitatea în spațiu se referă la volumul de memorie necesar 

calculelor, iar cea în timp se referă la timpul necesar efectuării calculelor, ambele fiind 

exprimate ca funcții de n, unde n este mărimea datelor de intrare. 

În general, complexitatea este exprimată folosind notația O, notație ce reține doar 

termenul care crește cel mai repede odată cu creșterea lui n, deoarece acest termen are 

impactul cel mai mare asupra timpului de execuție sau al spațiului ocupat al implementărilor 

algoritmului, ceilalți termeni devenind neglijabili pentru valori mari ale lui n. De exemplu, 

dacă un algoritm se execută în {\displaystyle 2^{n}+n^{5}+8}2n+n5+8  unități de timp, 

atunci complexitatea lui în timp este {\displaystyle {\mathcal {O}}(2^{n})}O(2n). Ordinul de 

mărime {\displaystyle {\mathcal {O}}(g)}O(g) se definește în felul următor: 

 

unde g {\displaystyle g} este o funcție definită pe N{\displaystyle \mathbb {N} } cu valori 

în {\displaystyle \mathbb {R} }R. 

Se notează f(n)=O(g(n)) f(n)={\mathcal {O}}(g(n))}prin care se înțelege că funcția   

} f aparține mulțimii O(g(n)) {\displaystyle {\mathcal {O}}(g(n))}. Se spune că {\displaystyle 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_integrat&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Informatic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Algoritm
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f} f este de ordinul {\displaystyle {\mathcal {O}}} O al lui g {\displaystyle g}, aceasta 

însemnând că {\displaystyle f} nu crește mai repede, din punct de vedere asimptotic, 

decât {\displaystyle g}g, eventual multiplicată printr-o constantă. 

 
STUDIU PRIVIND TEHNICILE DE CREATIVITATE ÎN GRUP 

 

Prof. Luminița BUCȘAN 

Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Pitești 

 

Metoda este un sistem, o înlănţuire de noţiuni şi judecăţi vizând o activitate. Metoda 

are deci o existenţă raţională şi nu presupune neapărat acţiuni practice. Totuşi, metoda se 

deosebeşte de teorie prin aceea  că are un caracter normativ, formulând unele indicaţii, unele 

reguli. Dar metoda e strâns legată de teorie. O teorie coerentă duce la o metodă precisă.  

Demersul experimental, comportă, în genere, o suită de momente sau faze: 

observaţia, stabilirea ipotezelor, experimentarea propriu-zisă şi analiza/interpretarea datelor. 

Fireşte nu orice cercetare psihologică urmează acest ciclu complet; unele se limitează la 

observaţie şi la analiza datelor, altele constau din experiment şi interpretarea materialului 

obţinut. Aşadar, anumite momente sau faze pot dobândi o semnificaţie autonomă. 

Ca metodă de investigaţie, observaţia nu este reductibilă la simpla impresie asupra 

unui fapt sau a unei persoane. În observaţia curentă, adeseori, reprezentări colective sau clişee 

însuşite de individ din grupul de apartenenţă devin într-un fel filtru sau ecran în abordarea 

faptelor, a persoanelor din ambianţă. Datorită acestora, individul ia act din câmpul perceptiv, 

din contactele cu alţii, numai de anumiţi indici sau însuşiri, ignorând alte aspecte; însăşi 

percepţia devine selectivă, ca să nu mai amintim de interpretarea datelor observaţiei pe linia 

acestor reprezentări, uneori clişee. 

Introspecţia este tocmai această observare atentă a propriilor noastre trăiri, 

insesizabile din exterior. Introspecţia are la bază o proprietate unică şi caracteristică omului: 

dedublarea, acea însuşire de a trăi o stare şi de a fi conştient de ea, în acelaşi timp. Acesteia i 

se aduc totuşi o serie de critici: este o investigaţie strict individuală, nimeni nu poate verifica 

adevărul celor afirmate; este subiectivă: ceea ce afirmăm despre noi este influenţat de idei 

preconcepute; chiar fără să vrem, tindem să ne prezentăm într-o lumină favorabilă, să scăpăm 

din vedere aspectele ce nu ne convin.  

Convorbirea se ridică la rangul de metodă stiinţifică cu condiţia să fie premeditată în 

vederea obţinerii unor date cu privire la o persoană. Premeditată în sensul de a fi pregatită, 
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gândită dinainte cu scopul îndeplinirii unor condiţii care să garanteze obţinerea unor date 

valabile, importante pentru cercetarea ce o întreprindem. Convorbirea cu o persoana este cea 

mai directă cale pentru a afla detalii referitoare la motive, aspiraţii, trăiri afective, interese. O 

piedică poate fi emotivitatea subiectului; de aceea, la începutul convorbirii e bine să plasăm 

discuţia în jurul unor fapte ori date puţin importante. Iar chestiunile delicate vor interveni mai 

târziu, când interlocutorul se va fi acomodat cu situaţia. 

Chestionarele se folosesc pentru a cuprinde o populaţie mai largă. Reprezintă un 

sistem de întrebări elaborat în aşa fel încât să obţinem date cât mai exacte cu privire la un 

grup. Chestionarul are avantajul că se completează uşor de către subiect şi poate fi 

„cuantificat”. Trebuie evitată sugestionarea persoanei. Având în vedere că se succed multe 

întrebări, se cere să evităm si efectul de „halo” - influenţarea răspunsului de cele precedente. 

Totodată, se impune combaterea „tendinţei către răspuns pozitiv”.   

Experimentul este considerat cea mai importantă metodă de cercetare, având 

posibilitatea de a ne furniza date precise şi obiective. Înţelegem prin experiment provocarea 

unui fenomen psihic, în condiţii bine determinate, cu scopul de a găsi sau verifica o ipoteză. 

Valoarea experimentului derivă din aceea că modificăm una din condiţii şi urmărim ce 

transformări rezultă; mărimea acestora ne indică ponderea factorului influenţat în producerea 

efectului. 

 Numărul variabilelor ce pot fi luate în consideraţie este foarte mare : există diverşi factori ai 

mediului natural, mediului social (diferite persoane), apoi variabile subiective.  După scopul 

urmărit, experimentatorul modifică unele din ele, altele rămânând constante, ceea ce îi 

permite să inducă o serie de concluzii. Reuşita experimentului depinde în mod esenţial de 

valoarea ipotezei şi ingeniozitatea montajului experimental; aceasta implică uneori utilizarea 

mai multor grupe de subiecţi, pentru a putea disocia o anume variabilă. 

 Testul este recunoscut ca fiind o probă standardizată, vizând determinarea cât mai 

exactă a gradului de dezvoltare a unei însuşiri psihice sau fizice. Standardizarea constă în 

obligaţia de a aplica exact aceeaşi probă, in exact aceleaşi condiţii psihologice, utilizând un 

consemn identic pentru toţi subiecţii. În majoritatea cazurilor se urmăreşte şi standardizarea 

interpretării rezultatelor, elaborându-se criterii precise de apreciere şi chiar etaloane 

Toate metodele şitehnicile de creativitate provoacă spiritul elevului. Ele se pot 

concretiza în: compuneri, rezolvări originale, soluţii la exerciţii şi probleme, lucrări originale, 

desene. Din punct de vedere practic tehnicile de creaţie pot fi: tehnici de creativitate 

individuală şi tehnici de creativitate în grup. Cele mai fructoase sunt tehnicile de creativitate 

în grup. Explicaţia o găsim în una din definiţiile creativităţii: capacitatea de a identifica noi 
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legături între elementele, obiectele, evenimentele aparent fără legătură între ele. Astfel, un 

grup de elevi, fiecare dintre ei o entitate, va aduce elemente noi care să permită identificarea 

legăturilor dintre ele. Caracterizate prin flexibilitate, ele constituie un instrument util în 

activitatea şcolară. 

   Folosirea metodelor de creativitate în grup stimulează creaţia de idei, astfel ideile 

unora sunt generate sau îmbogăţite de ideile celorlalţi.  

    Eficienţa rezolvării în grup a problemelor este mai mare decât rezolvarea 

individuală. Membrii grupului fac schimb de informaţii, de idei, se corectează unii pe alţii, 

părerile unuia pot genera noi idei în mintea altuia, dezbaterile în grup conduc la o dezvoltare a 

flexibilităţii gândirii, la zdruncinarea stereotipiilor, rigidităţii în activitatea intelectuală. 

Discuţiile în grup au ca rezultat formarea unui stil de lucru caracterizat prin elasticitatea în 

abordarea problemelor, prin stimularea tendinţei de a schimba uşor unghiul de vedere atunci 

când este necesar. Membrii grupului se încurajează unii pe alţii, urnesc din loc problemele 

lăsate în suspensie, munca lor intelectuală devine mai eficace. 

 

BIBLIOGRAFIE: 
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Creţu, Corina, Curriculum diferenţiat şi personalizat, Iasi, Editura Polirom, Iaşi,1998; 
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RELAȚIA PROFESOR-ELEVI 

 

Prof. Ursu Florica 

Școala Gimnazială ”TRAIAN” Pitești 

 

 Clasa de elevi este un grup de muncă, formal, instituționalizat alcătuit din elevi de 

aceeași vârstă și care funcționează în domeniul instructiv-educativ cu scopul formării elevilor 

în conformitate cu obiectivele stabilite ce decurg din idealul educațional.Ea poate fi înțeleasă 

din diferite perspective: sistemică, a teoriei grupurilor, pedagogică, psihologică, 

psihopedagogică, psihosocială. 

 Elevii clasei și profesorul formează împreună un ansamblu organizat, un sistem în 

cadrul căruia relațiile ce se stabilesc între ,,elemente” sunt deosebit de comlexe.Elevii și 
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profesorul, precum și relațiile dintre ei,îndeplinesc funcții diferite și au contribuții specifice la 

realizarea finalităților sistemului dat.Aceștia nu există ca atare decât împreună, se presupun 

reciproc. 

Oricare ar fi perspectiva din care privim clasa de elevi, rolul profesorului este 

proeminent, iar exercitarea concretă a acestui rol depinde de personalitatea lui și de situațiile 

educative cu care se confruntă și pe care le are de rezolvat. 

Profesorul conduce și decide, organizează, influențează, consiliază și controlează, 

apreciază și îndrumă, este modelul de conduită civică și morală, este profesionist. El își 

exercită atributele și calitățile asupra grupului și asupra fiecărui membru al acestuia în parte 

pentru obținerea succesului școlar și formarea comportamentelor dezirabile, dirijează relațiile 

interpersonale din grup pentru a asigura climatul psihosocial favorabil dezvoltării 

personalității elevilor și pentru a îmbunătăți relațiile interpersonale. 

Profesorul poate lua decizii cu privire la tot ceea ce se întâmplă în procesul 

instructiv-educativ, își exercită puterea asupra principalelor fenomene ce au loc in grup, 

supraveghează și îndrumă întreaga activitate a clasei. 

Sarcina fundamentală a profesorului este de a conduce învățarea elevilor.  

Profesorul organizează cadrul adecvat învățării elevilor. Pentru aceasta pe langă 

stăpânirea disciplinei predate, el trebuie să stăpânească și strategiile de conducere, 

curriculum-ul școlar, să aibe abilități psihopedagogice și să cunoască personalitatea elevilor. 

Conducerea învățării elevilor implică și asigurarea unui climat favorabil acestui 

proces. Mediul fizic ambiant, climatul afectiv stimulator, încrederea în capacitățile elevilor, 

implicarea lor în activitatea de învățare, dar și în luarea deciziilor privind viața clasei și 

asumarea de roluri, educarea respectului pentru celălalt și pentru reguli, utilizarea întăririlor 

pozitive și recunoașterea reușitelor școlare sunt tot atâtea modalități de exercitare a conducerii 

eficiente. 

Profesorul conduce întregul proces instructiv-educativ desfășurat în școală, nu doar 

învățarea elevilor. El este responsabil și, ca atare, dirijează viața de grup, influențele formative 

ale acesteia. 

Clasa de elevi, organizată de profesor  trebuie să devină capabilă de autoorganizare. 

Dacă prin organizare întelegem tipul de activitate prin care fiecare membru al grupului este 

desemnat pentru a-și aduce contribuția la realizarea scopului general, autoorganizarea este 

tipul de activitate prin care  grupul sau înșiși membrii acestuia își stabilesc și-și asumă 

funcțiile pe care le au de îndeplinit, se angajează și realizează sarcina. 
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Pentru a-și putea exercita atribuțiile de conducere, profesorul este investit cu putere 

și autoritate. Înțelegând prin autoritate capacitatea profesorului de a se impune, de a-i 

determina pe elevi să i se subordoneze, fie prin superioritate morală, fie prin cea oficială, 

precum și capacitatea de a lua măsurile pe care le consideră oportune și necesare, dar legale, 

considerăm că autoritatea trebuie să fie atributul principal al profesorului. Pe lângă autoritatea 

formală, bazată pe legitimitatea, pe poziția și puterea de a sancționa a celui ce o deține, 

profesorul deține și autoritate funcțională, bazată pe competență profesională, inteligență și 

contacte sociale, pe experiența de conducere. 

Împlinirea rolului de conducere de către profesor a elevilor se realizează într-un 

context social complex în care reacțiile elevilor la cerințele profesorului nu sunt unilateral și 

direct determinate, ci sunt influențate de o multitudine de condiții. Dintre acestea considerăm 

mai importante personalitatea elevului, modelul oferit de profesor, cadrul afectiv în care se 

desfășoară acțiunea educativă, folosirea puterii de către profesor prin recompense și pedepse, 

stilul său de conducere, capacitatea de persuasiune și cea empatică și gradul de atragere a 

elevilor la activitate în general, la cea de rezolvare a problemelor proprii și ale grupului, în 

special.  

Acțiunea de conducere este complementară celei de supunere-subordonare. 

Înțelegem prin supunerea-subordonarea elevilor faptul că aceștia acceptă, sunt de acord să li 

se dirijeze activitatea, acceptă să execute ceea ce li se cere. În această accepțiune, situația de 

subordonare apare ca firească și necesară având în vedere  că în conlucrarea profesorilor-elevi 

se urmărește tocmai dirijarea formării elevilor. Apare o întrebare: până unde trebuie să 

meargă această supunere-subordonare din partea elevilor? 

Întrucât școala pregătește tinerii pentru o viață socială liberă și democratică, relațiile 

de conducere-subordonare nu exclud, ci, dimpotrivă, implică inițiativa, participarea activă a 

elevilor la propria lor formare, iar supunerea nu este decât o pregătire a elevilor pentru că în 

viață să-și poată armoniza interesul cu al celorlalți. Clasa de elevi nu este nicidecum împărțită 

în conducători și conduși, ci fiecare membru al ei îndeplinește în același timp sau succesiv 

roluri de conducători și executanți. 

Profesorul rămâne, însă, permanent în fruntea ierarhiei orgaziționale a clasei. 

Subordonarea elevilor față de profesor este permanentă. 

Rămâne ca profesorul să nu transforme conducerea în abuz de putere, să nu dea 

comenzi și să nu ia decizii arbitrare, să stimuleze participarea activă și să conștientă  a elevilor 

la rezolvarea sarcinilor prin acțiuni comune. Iar atunci când elevii manifestă nesupunere, să 
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privească aceste manifestări în mod realist, să le afle cauzele și, în orice caz, cu simț autocritic 

referitor la conținutul și modul de adresare a cerinței. 
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CREATIVITATEA,  preocupare pentru fiecare profesor 

 

Prof. Janina STANCU, 

Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Piteşti 

Prof. dr. Sabin STANCU 

Seminarul Teologic Liceal Ortodox”Neagoe Vodă”, Curtea de Argeş  

 

Ansamblul stocului de informaţii şi de structuri operaţionale, procedee de lucru şi 

deprinderi de care dispune un individ, constituie potenţialul sǎu creativ. Orice individ dispune 

de un potenţial creativ, pentru cǎ orice individ posedǎ o experienţǎ pe care o prelucreazǎ 

mereu şi variabil, uzând de operaţii, tehnici şi scheme mintale. 

Astfel, putem vorbi de potenţial creativ la vârstele copilǎriei, ale şcolaritǎţii şi de 

stimularea lui în vederea afirmǎrii ulterioare prin acte creatoare efective. 

Rolul constructiv al şcolii apare evident, deoarece prin intervenţie educativǎ putem 

produce modificǎri cantitative şi calitative în sensul cǎ fiecare individualitate pe care o aduce 

şcolarul cu el va fi luatǎ  în considerare, astfel încât se vor utiliza însuşirile ei înnǎscute în 

dirijarea spre personalitate. 

Dezvoltarea capacitaţii creatoare începe încǎ din copilǎrie, concomitent cu 

dezvolarea aptitudinilor şi talentelor copiilor. În felul acesta comportamentul creativ 

dobândeşte sens şi utilitate socialǎ, se construieşte conştient în perspectivǎ. 

Orice aptitudine se dezvoltǎ prin exersare. Existenţa unei predispoziţii indispensabilǎ 

formǎrii aptitudinii, urmeazǎ sǎ fie actualizatǎ şi dezvoltatǎ în procesul activitǎţilor, proces în 

care este antrenatǎ personalitatea în ansamblul sǎu. De aceea, formarea aptitudinilor nu se 

poate face independent de celelalte componente ale personalitǎţii. 
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Interesele, înclinaţiile, aptitudinile se caracterizeazǎ prin diversitate, moment de 

apariţie şi grad de manifestare deosebite de la un individ la altul. 

Şcoala urmǎreşte, pe de-o parte, depistarea acestora, iar pe de altǎ parte, asigurarea 

condiţiilor şi mijloacelor necesare pentru dezvoltarea lor. E necesar de precizat acest lucru 

deoarece, din punct de vedere pedagogic, divizarea copiilor în douǎ categorii: cu aptitudini şi 

farǎ aptitudini nu poate fi acceptatǎ. Indiferent despre ce fel de aptitudini este vorba – 

muzicale, literare, coregrafice, plastice, matematice, mecanice (de constructţie), în general toţi 

copiii, cu mici excepţii sunt capabili sǎ asculte muzica, sǎ recite poezii, sǎ danseze, sǎ 

deseneze, sǎ rezolve o problemǎ cât de simplǎ. Nu toţi pot desfǎşura însǎ astfel de activitǎţi în 

acelaşi grad, între ei existând deosebiri calitative evidente. 

Cunoaşterea acestor deosebiri este indispensabilǎ pentru desfǎşurarea activitǎţilor în 

cadrul şcolii. 

Din perspectiva acestei sarcini urmeazǎ ca învǎţǎtorul sǎ depisteze potenţele creative 

ale copiilor, antrenându-i apoi, prin organizarea de activitaţi, în vederea dezvoltǎrii 

aptitudinilor creatoare.  

Creativitatea poate fi individualǎ şi de grup.  

Descoperirea şi cultivarea talentelor, de la cea mai fragedǎ vârstǎ, are nu numai o 

importanţǎ pedagogicǎ ci şi una socialǎ şi nationalǎ în acelaşi timp. Afirmaţia psihologului 

român Fl. Stefǎnescu Goangǎ fǎcutǎ cu mulţi ani în urmǎ, îşi pǎstreazǎ şi astǎzi pe deplin 

actualitatea: “Niciodatǎ în trecut nu a fost o cerinţǎ mai mare, mai imperioasǎ, mai adânc 

simţitǎ de oamenii superiori, de capacitǎţi remarcabile, în toate domeniile activitǎţii umane şi 

la toate popoarele, ca în timpurile noastre, pentru cǎ niciodatǎ ca astǎzi omenirea n-a avut de 

rezolvat probleme atât de numeroase, atât de vaste, atât de grele şi încurcate ce trec cu mult 

peste puterile sufleteşti ale oamenilor înzestraţi cu o capacitate mintalǎ obişnuitǎ. 

În astfel de împrejurǎri, nu-i de mirare cǎ fiecare popor conştient de menirea sa face  

cele mai mari sforţǎri sǎ producǎ un numǎr cât mai mare de oameni eminenţi, cu aptitudini 

superioare şi variate de specialişti în toate ramurile activitǎţii umane”. 

Aceeaşi preocupare se justificǎ şi prin ipoteza conform cǎreia la vârstele mici, 

capacitatea de exprimare creatoare se manifestǎ cu multǎ vigoare şi originalitate, întrucât 

intervenţia unor restricţii de creaţie este mai redusǎ.  

În activitatea şcolarǎ, creativitatea se dezlǎnţuie pe fundalul unei atitudini 

stimulative, cu o uşoarǎ supraevaluare a capacitǎţilor elevului. În acest sens,  A. Osborn 

preciza: “Creativitatea este o floare atât de delicatǎ încât elogiul o face sǎ înfloreascǎ, în timp 

ce descurajarea o înǎbuşǎ adesea, chiar înainte ca ea sǎ se poatǎ transforma în floare”.  
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Procesul de învǎţǎmânt nu-şi propune sǎ formeze neapǎrat marii creatori ale cǎror 

produse sǎ fie absolut originale şi sǎ contribuie la progresul vieţii sociale prin schimbarea 

unor semnificaţii existente; sarcina sa este de a forma capacitǎţi cognitive fundamentale ale 

procesului creativ real. 

În procesul de învǎţǎmǎnt nu intereseazǎ produsul elevilor ca valoare socialǎ, ci – în 

plan psihologic – intereseazǎ supleţea soluţiei gǎsite pentru rezolvarea problemelor şcolare 

solicitate de învǎţǎtor; intereseazǎ mǎsura în care soluţiile gǎsite în rezolvarea problemelor – 

prin caracterul lor revelator – produc elevilor o stare de surprizǎ şi în acelaşi timp o trǎire 

intensǎ în plan afectiv; aceasta reanimǎ dorinţa şi curiozitatea de a descoperi şi alte cǎi şi 

soluţii mai elevate.  

În lumea contemporanǎ, cea mai recomandatǎ formǎ de activitate  este cea în echipǎ.  

Cele mai utilizate metode colective ale procesului creator sunt: brainstorming-ul, explozia 

stelarǎ, tehnica florii de nufǎr, metoda pǎlǎriilor gânditoare, diamantul, cubul etc. Carlyle 

arǎta cǎ: “Scânteia strǎlucitoare a unui gând nǎscut într-un creier, aprinde una similarǎ într-un 

alt creier”. Ori de câte ori un copil  pus în faţa unei probleme restructureazǎ datele problemei 

sau imagineazǎ procedeul ce conduce la soluţie, independent de faptul dacǎ aceasta este o 

sarcinǎ şcolarǎ, a vieţii curente sau un test, el înfǎptuieşte o invenţie. 

Şcoala are drept sarcinǎ dezvoltarea spiritului creativ în masǎ prin dezvoltarea celor 

mai subtile procese cognitive şi noncognitive implicate un actul creator.  

Munca de zi cu zi la catedrǎ este cea care genereazǎ ideile pentru stimularea 

creativitǎţii elevilor. Exerciţiile cu rol crescut în stimularea imaginaţiei, a gândirii creatoare, a 

ingeniozitǎţii le putem gândi pentru orice activitate. 

Introducerea noului în învǎţǎmânt echivaleazǎ cu planificarea, inovarea şi 

structurarea situaţiilor de învǎţare, în aşa fel, încât sǎ se realizeze obiectivele educaţiei 

creative. Pe baza revizuirii prioritǎţilor se impune ca pregǎtirea pentru viaţǎ a micilor  şcolari 

sǎ devinǎ pregǎtirea pentru creaţie. Şcoala este locul unde se dezvoltǎ potenţele copilului, atât 

prin stilul de instruire, de predare a cunoştinţelor cu solicitarea implicitǎ a imaginaţiei cât şi 

prin crearea unei atmosfere de încredere în adevǎr, cooperare şi dragoste faţǎ de muncǎ.  

Analizând şi comentând diferite concepţii care s-au exprimat în legaturǎ cu aria de 

rǎspândire a capacitǎţilor creatoare în masa populaţiei, psihologul Al. Roşca împǎrtǎşea opinia 

altor cercetǎtori în acest domeniu, dupǎ care, însuşirile creative nu aparţin anumitor fiinţe 

ieşite din comun şi predestinate din naştere pentru a deveni creatori, ci “la orice persoanǎ 

normalǎ creativitatea poate fi dezvoltatǎ într-o mǎsurǎ mai micǎ sau mai mare, într-o direcţie 
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sau alta cǎ aptitudinile creatoare pot fi deliberat şi mǎsurabil dezvoltate.”( Stefǎnescu  

Goangǎ) 

Creativitatea copilului se manifestǎ nu numai în capacitatea lui de a  exprima prin 

creaţii artistice viaţa sa interioarǎ, viziunea şi atitudinea sa faţǎ de mediul înconjurǎtor, ci şi în 

capacitatea de a se manifesta independent şi activ în orice domeniu de viaţǎ, în forme proprii 

copilului, cu elemente originale, rod al valorificǎrii calitǎţilor gândirii, imaginaţiei, puterii de 

investigare, al manifestǎrii  nestingherite, a iniţiativei şi fanteziei sale. 

Orice act care reclamǎ din partea copiilor procedee euristice ce duc la concluzii 

individuale inedite, descoperite prin eforturi personale, este un act creator. La copil se 

manifestǎ în mod spontan o curiozitate şi o receptivitate vie, imaginaţie bogatǎ, tendinţa spre 

activitate şi investigaţie, nevoie de succes şi apreciere, etc, particularitǎţi strâns legate de 

mobilurile intrinseci ale oricǎrui act de producţie originalǎ. 

Cu cât mai de timpuriu solicitǎm un mai mare efort intelectual de la copii în procesul 

de învǎţǎmânt, prin depǎşirea dominaţiei cadrului reproductiv al cunoştinţelor şi creşterea 

treptatǎ a operativitǎţii mintale, cu atât avem o şansǎ mai mare în reuşita dezvoltǎrii 

personalitǎţii creatoare şi invers, deoarece un elev care opt sau zece ani a învǎţat prin 

reproducere va trece greu peste acest model intelectual foarte puternic consolidat în 

construcţia personalitǎţii sale. Va opune chiar rezistenţǎ la învǎţarea prin descoperire care cere 

alte structuri şi acţiuni mintale cu totul mai complexe decât cele reproductive. 

Deşi dezvoltarea însuşirilor creatoare constituie o sarcinǎ de prim ordin a 

învǎţǎmântului de toate gradele, nu existǎ un obiect, o activitate specificǎ prin care sǎ se 

urmareascǎ în mod predilect acest scop. 

În condiţiile date, în care este planificat şi organizat procesul de instruire şi educare a 

elevilor din şcolile noastre, trebuie valorificate maximal toate posibilitǎţile pe care acesta le 

oferǎ prin realizarea obiectivului educaţional. 

Şcoala, prin metodele pe care le foloseşte, este locul unde tinerele talente sunt 

recunoscute, stimulate şi dezvoltate. Creativitatea este educabilǎ. Procesul de educare a 

creativitǎţii este continuu, se realizeazǎ pe tot parcursul şcolii şi pentru împlinirea lui se 

implicǎ factorii intelectuali, de personalitate, motivaţionali şi sociali. 

Şcoala contemporanǎ nu trebuie sǎ se mai axeze îndeosebi pe predarea, memorarea şi 

reproducerea cunoştinţelor, neglijând dezvoltarea potenţialului creator al elevilor şi însuşirea 

de cǎtre aceştia a unor tehnici de învǎţare productivǎ – aşa cum urmǎrea şcoala tradiţionalǎ. 

Ea este o şcoalǎ centratǎ pe elev şi are un rol bine precizat în dezvoltarea potenţialului 
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intelectual reprezentat de inteligenţǎ şi creativitate, care pus în valoare, va asigura neîntrerupt 

progresul socio-uman. 
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ROLUL CALCULATORULUI ÎN VIAȚA ELEVULUI 

 

Prof. Florea Laura 

Liceul Teoretic ”Ion Mihalache” Topoloveni 

Datorita dezvoltarii rapide a tehnologiei informatiei, calculatorul a devenit un 

instrument indispensabil oricarei persoane, instrument prin intermediul caruia putem avea 

acces la impresionante surse de informare datorita numarului mare de site-uri web existente, 

biblioteci virtuale sau muzee on-line, un instrument cu ajutorul caruia orice persoana poate 

pastra legatura cu familia sau cu prietenii si cu ajutorul careia se pot obtine informatii intr -un 

timp redus si cu costuri minime.Cu toate acestea trebuie avut in vedere si faptul ca si excesul 

de tehnologie poate fi un pericol serios la adresa sanatatii si a dezvoltarii armonioase a 

copiilor. Mai mult, expunerea prelungita la jocuri bazate pe scenarii prestabilite poate sa le 

afecteze gandirea creatoare si imaginativa precum si abilitatile sociale.Statele occidentale 

comanda permanent studii in domeniul IT, din varii motive: educationale, informative, 

comerciale, dar si pentru prognoza, atat de importanta in afaceri. In Romania insa, lipsa de 

informatii in acest sens ii impiedica pe furnizorii de formare profesionala din domeniul IT sa-

si faca previziuni pe termen lung si poate duce la decizii strategice nefundamentate, din lipsa 

de informatii. 

Avansul tehnologiei informationale schimba radical modul nostru de viata, de 

comunicare cu ceilalti, de receptionare a informatiilor.  In secolul urmator este de asteptat ca 

rolul calculatorului in viata noastra sa fie esential; orice elev va trebui sa stapaneasca acest 

domeniu pentru a obtine cu usurinta ceea ce isi doreste. Folosirea calculatorului poate fi si o 

lectie de logica; elevul intelege regulile dupa care functioneaza computerul si lucrurile din 
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viata sa se vor desfasura sub semnul ordinii. Este necesara dotarea scolilor cu calculatoare 

pentru ca elevul sa beneficieze de aceasta modalitate de a-si croi drum spre viitor. Exista 

multe programe interactive ce pot fi achizitionate.  Calculatorul este un mijloc foarte util 

pentru scrierea temelor pentru scoala sau a altor sarcini asemanatoare; informatiile primite in 

scoala au rol important pentru pregatirea de mai tarziu a elevului, pentru sarcinile de serviciu 

si, de ce nu, pentru relaxare. Este firesc sa fie alese jocuri educative ce ofera informatii intr-un 

mod interactiv si distractiv.  Scoala, prin dotarea cu calculatoare individuale a salilor de 

informatica dar si a altor cabinete - limbi straine, geografie, biologie, etc. - macar cu un singur 

computer, reprezinta ocazia de a invata si a comunica la nivel inalt. Elevii stiu ca internetul 

permite accesarea cu usurinta a informatiilor dintr-un numar infinit de domenii; potentialul de 

invatare este imens. Este o modalitate de a trece peste izolare.  Cadrele didactice, in 

colaborare cu familia, trebuie sa pregateasca elevul pentru intalnirea cu internetul  ; acesta 

trebuie protejat cand e vorba de exploatarea acestei noi si uluitoare surse si acest lucru se face 

prin prezentarea site-urilor pe care trebuie sa le viziteze si prin discutarea despre atitudinea pe 

care trebuie sa o adopte fata de informatiile nepotrivite, daunatoare. Este o noua ocazie de a-l 

invata pe elev responsabilitatea pe care o implica luarea unei decizii. 

Calculatorul este foarte util atat elevului cat si profesorului insa folosirea acestuia 

trebuie realizata astfel incat sa imbunatateasca calitativ procesul instructiv-educativ, nu sa il 

ingreuneze. 

Utilizarea la intamplare, fara un scop precis, la un moment nepotrivit a calculatorului 

in timpul lectiei duce la plictiseala, monotonie; ineficienta invatarii prin neparticiparea unor 

elevi la lectie, nerealizarea obiectivelor lectiei, izolarea elevilor si chiar repulsie fata de acest 

mijloc modern de predare-invatare. Folosirea in exces a calculatorului poate duce la pierderea 

abilitatilor practice, de calcul si de investigare a realitatii, la deteriorarea relatiilor umane. 

Calculatorul trebuie folosit astfel incat sa urmareasca achizitionarea unor cunostiinte 

si formarea unor deprinderi care sa permita elevului sa se adapteze cerintelor unei societati 

aflata intr-o permanenta evolutie. Acesta trebuie sa fie pregatit pentru schimbari, sa le 

intampine cu entuziasm nu cu frica si rezistenta. 

Daca elevii sunt orientati cu incredere spre schimbare, ei vor simti nevoia de a fi 

instruiti cat mai bine pentru a face fata noilor tipuri de profesii. Esecul in dezvoltarea 

capacitatii de a reactiona la schimbare poate atrage dupa sine pasivitatea si alienarea. 

Calculatorul, acest mijloc modern si inteligent, reprezinta o necesitate a prezentului 

si cu atat mai mult a viitorului. Valentele formative ale calculatorului sunt multiple. Pe langa 

faptul ca le dezvolta copiilor atentia, gandirea logica si creativa, le dezvolta interesul pentru 
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cunoastere si le cultiva increderea in fortele proprii, permitand acestora sa participe la propria 

lor formare. 

Folosind calculatorul in activitatea instructiv-educativa contribuim la schimbari 

majore in ceea ce priveste strategiile de lucru cu elevii, se reinnoiesc tehnicile de predare si de 

invatare, modificand radical rolul invatatorului. 

Calculatorul nu este utilizat pentru a inlocui activitatea de predare a cadrului didactic, 

ci pentru a veni tocmai in sprijinul predarii, ajutandu-l astfel sa-si indeplineasca mai bine 

functia sa didactica fundamentala. 

 
ARTA DE A FI ELEV ȘI ARTA DE A FI PROFESOR 

 

Prof. Zuluf Elena Mironela 

Liceul Teoretic „Ion Mihalache” Topoloveni 

 

Profesia de cadru didactic nu este o meserie, ci o artă. R. Hart făcea următoarea  

afirmaţie în studiile sale: „Profesorul joacă un rol. El acţionează asupra unor oameni, şi 

aceştia reacţionează în schimb. Aceasta este fizica educaţiei”. 

În ultima vreme, sfera rolurilor  cadrului  didactic  în  raport  cu  şcoala  s-a  extins  

cu  mult  dincolo  de  nucleul  său didactic iniţial, incluzând funcţii cum ar fi aceea de prieten, 

confident, consilier, exponent al societăţii adulţilor etc. Îndeplinirea tuturor acestor roluri este 

semnificativ condiţionată de motivaţia profesională a cadrului didactic. 

Orizontul cultural larg al cadrului didactic şi deschidere asa spre nou tind să-I facă pe 

elevi să preia modelul acestuia şi să-şi dezvolte ei înşişi astfel de calităţi. Creativitatea  

cadrului  didactic  îi  poate  influenţa  pozitiv  pe  elevi  prin  propriul  mod inovativ de a se 

manifesta în timpul lecţiilor. O componentă de bază a personalităţii cadrului didactic este 

chiar  nivelul dezvoltării aptitudinilor pedagogice,  specifice  domeniului  instructiv-educativ  

şi  care  se  formează  de-a lungul întregii cariere. 

Fiecare  profesor  îşi  elaborează  un  stil  propriu  de  predare  şi  relaţionare  cu 

elevii, care, de asemenea, constituie o dimensiune a personalităţiilui, cu mari influenţe asupra 

elevilor.  ”Profesorii  eficienţi  sunt  cei  ce  ştiu  să  ţină  o  dreaptă  cumpănă  între  

controlul strâns şi exigent şi deplina libertate de decizie a clasei.” (Neculau, A.,1999, p. 263) 

Profesorul competent  este acela care  are un număr de roluri principale legate de activitatea 

sa didactică şi altele  ce ţin de calitatea lui de educator. Sfera rolurilor cadrului  didactic  în  
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raport  cu  şcoala include acum funcţii cum ar fi aceea de înlocuitor al părinţilor, prieten, 

confident, consilier, sfătuitor, exponent al societăţii adulţilor etc. Îndeplinirea tuturor acestor 

roluri este semnificativ condiţionată de motivaţia profesională a cadrului didactic. Dacă 

profesorul şi-a ales cariera didactică simţindu-se chemat pentru aceasta, dacă  iubeşte  copiii  

şi  se  simte  auto realizat  atunci  când  îi  ajută  să  se  dezvolte,  dacă  îşi preţuieşte propria 

muncă şi pe sine, dacă aspiră la perfecţionare didactică şi la măiestrie în relaţia cu elevii, dacă 

este entuziasmat de propria activitate, atunci nu va fi doar fericit, ci va fi profesorul mileniului 

III, de care şcoala are stringent nevoie. 

Elev: Mocioc Corina-Elena clasa a XII-a, participnta la Olimpiada Nationala de 

Filosofie 

Motto: „Învățătura trebuie să fie uneori un drum; întotdeauna un orizont.” 

Nicolae Iorga 

Suntem oameni... Nu este o scuză a tuturor greșelilor noastre, este un adevăr și, 

totodată, un dar neprețuit. A asocia condiția umană cu neputințele nu numai că este greșit, ci 

de-a dreptul condamnabil, căci ființa umană întrunește într-o armonie desăvârșită toată paleta 

de calități și aptitudini necesară autodepășirii. În timp ce un animal va fi întotdeauna ceea ce l-

a lăsat natura, omul poate fi orice își dorește, poate face orice își dorește și poate cugeta, iar 

cele mai de preț abilități ale sale sunt cea de învăța , de a fi elev și cea de a învăța pe alții, de a 

fi profesor. 

Cu toții putem fi elevi și profesori, cu toții putem învăța și putem ajuta pe alții să 

învețe, iar relația dintre elev și profesor este cea de-a doua relație, ca importanță, după relația 

dintre copil și părinte, fiindcă, încă din cele mai vechi timpuri, istoria ne învață despre maeștri 

și învățăcei. 

Viața, în sine, este o artă; arta de a trăi plenar, nu de a exista ancorat în banalitatea 

rutinelor cotidiene. Și, de asemenea, este călătoria către idealul la care aspirăm, către visurile 

care într-o zi vor deveni realitate. 

Omul prins în lumea formelor concrete, a existenței aflate sub semnul banalului, 

speră, mergând prin beznă, că va găsi o potecă de salvare; elevul învață. Învață să scrie, învață 

să citească, să numere, să adune și să scadă; învață să cugete. Și când greutățile îl lovesc și îl 

trag mai jos în groapa în care ne mor visurile și idealurile de când e lumea, el se ancorează în 

lumea ideilor, refuzând să-și părăsească condiția de elev, învățând pentru a se autodepăși, 

pentru a face din lumea înconjurătoare un loc mai bun. Când omul de rând aleargă orbește 

prin beznă, elevul adevărat își strânge la piept comoara învățăturii și aceasta se aprinde ca un 
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far pe o insulă uitată, luminându-i calea. Elevul este un artist, deoarece el este cel care va 

redefini Universul „după chipul și asemănarea Sa”. 

Dacă elev te naști și tot ceea ce ai de făcut este să te păstrezi așa, profesor devi. Iar a 

deveni profesor presupune să te dedici trup și suflet elevilor și, uneori, să îți amintești să fii 

elev, la rândul tău. Așa cum învățătura este o fărâmă de har divin, și profesorul este un trimis 

al lui Dumnezeu, un martir care își sacrifică timpul și energia pentru a îndruma, pentru a 

susține, pentru a sfătui, pentru a explica idei vechi și a deschide căi noi care își așteaptă 

călătorii. Dacă numim învățătura mister, profesorul ar fi acel revelator care îndreaptă omul 

către mistere și mai mari. Dacă numim învățătura artă, profesorul ar fi artist și toți elevii 

învățăcei în atelierul creației. Dacă numim învățătura medicament, profesorul ar fi cel dintâi 

medic între medici. Iar de n-ar fi el, farul ar lumina în zadar, fiindcă puțini sunt acei elevi care 

își întorc privirea către lumină, fără a fi ghidați și susținuți. Și... a fi profesor este o artă, iar 

profesorul este tată al artiștilor.  

Așa că lumea e cea din urmă scenă, iar elevii și profesorii, fie de 9 sau 99 de ani, fie 

ingineri, medici, economiști, muncitori, copii, joacă doar împreună o piesă demnă de a fi 

numită capodoperă, în timp ce mulțimea ignorantă și nepăsătoare își acceptă cuminte roluri 

neînsemnate, undeva pe fundal. 

 
Studiu de specialitate 

SUCCESUL/INSUCCESUL ŞCOLAR PENTRU VIITORUL ADULT  

 

                                  Prof. Popescu Alina, Liceul Tehnologic Topoloveni 

                      Prof. Apostolescu Adela, Liceul Tehnologic Topoloveni 

 

Formarea personalităţii umane, ca proces complex de devenire şi formare, nu se 

poate realiza decât strâns legată de activitatea de educaţie şi învăţare. Ştiinţa este preocupată 

de evoluţia personalităţii umane, de dimensiunea individuală şi  socială a învăţării, de 

condiţiile în care se produce învăţarea şi căile de optimizare a învăţării. 

Şcoala constituie pentru copil a doua mare etapă a făuririi educaţiei sale. După cei „7 

ani de acasă”, care acum au devenit 6, cu introducerea clasei pregatitoare în învățământul 

obligatoriu, şcoala reprezintă factorul care facilitează sarcinile educative ale părinţilor. 

Transferând o parte din sarcinile educative şcolii familia interpretează uneori greşit acest 

transfer de responsabilităţi educative, lăsând întreaga educaţie a copilului în sarcina factorilor 
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educaţionali din şcoală, deşi este lesne de înţeles că menirea şcolii este de a completa doar 

educaţia din familie şi nu de a i se substitui acesteia din urmă.  

În concepţia modernă de educaţie a copiilor nu se mai poate face o demarcare netă 

între îndatoririle şcolii şi cele părinteşti. Pentru a da roadele aşteptate şcoala are nevoie de 

sprijinul conştient şi colaborarea familie; familia aşteaptă însă de la şcoală completarea 

educaţiei de acasă, după norme şi metode psiho-pedagogice riguros concepute şi aplicate. 

Unul dintre motivele esentiale pentru care oamenii urmeaza scoala, cu precadere 

dupa încheierea învatamântului obligatoriu este reusita sociala: mergem la scoala pentru a 

reusi în viata, pentru a promova în societate, pentru a câstiga un statut social superior. 

De aceea, coordonatele valorice (implicite sau explicite) ale modelului dominat de 

reusita sociala reprezinta elemente fundamentale ale motivatiei învatarii, influentând totodata 

dinamica pietei fortei de munca, învatarea pe durata întregii vieti si din toate activitatile si 

situatiile de viata (lifelong learning / lifewide learning ) si, în ultima instanta, calitatea 

capitalului uman si tipul societate spre care ne îndreptam. 

Activitatea de învăţare se circumscrie procesului de formare şi dezvoltare a 

personalităţii pe baza  interacţiunilor omului cu mediul, ceea ce implică în acelaşi timp, 

interacţiune şi complementaritate între pedagogic şi psihologic. 

Învăţarea şcolară, ca formă de învăţare specific umană, se defineşte ca activitate 

sistematică, organizată, instituţionalizată, specifică tinerei generaţii şi orientată spre 

asimilarea de cunoştinţe şi formarea structurilor psihice şi de personalitate. Acest proces 

vizează obiective precise şi implică proiectare, anticipare, dirijare, control şi decizie. În 

contextul evoluţiei informaţionale din ultimii ani, învăţarea şcolară a suferit transformări în 

sfera obiectivelor. Ea nu trebuie să conducă doar la asimilarea de informaţii ci şi la formarea 

de capacităţi de orientare,  la gândire divergentă şi creativitate, la flexibilizarea structurilor  

cognitive şi atitudinale care să permită copilului adaptarea optimă la schimbările 

contemporane. Principalul obiectiv al învăţării şcolare în acest context este succesul şcolar.  

Cercetările întreprinse în privinţa identificării factorilor ce explică nivelul 

rezultatelor şcolare au condus la determinarea capacităţii de învăţare a elevilor ca fiind un 

ansamblu de însuşiri individuale ca : nivel de dezvoltare intelectuală, interes şi motivaţie 

pentru activitatea şcolară, stare de sănătate, capacitatea de efort. Conceptul de maturitate 

şcolară arată faptul că rezultatele şcolare nu sunt dependente doar de aptitudinile elevului ci 

reprezintă,”eficienţa şcolară” a acestora, condiţionată de interese, motivaţie, perseverenţă, 

stabilitate emoţională şi atitudinea elevului faţă de învăţare. 
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Pornind de la constatarea că unii elevi învaţă mai repede şi alţii mai lent, B.Bloom şi 

John Carrol au considerat că se pot obţine rezultate mai bune de la cei din urmă dacă li se 

acordă un timp de învăţare mai îndelungat, atât cât au nevoie. Şi alţi cercetători au fost de 

părere că orice elev poate asimila conţinuturi dacă se utilizează căile adecvate pentru acest 

lucru. Cunoaşterea particularităţilor psihofizice ale elevilor este condiţia ce se impune atunci 

când adoptăm anumite strategii de tratare diferenţiată a elevilor, atât sub aspectul exigenţelor 

conţinutului cât şi a modalităţilor de învăţare.  

Talentul învăţătorului este foarte important pentru rezultatele elevilor. 

Un bun educator aşază copilul cu probleme în prima bancă şi scoate în evidenţă ce 

are mai bun de oferit. Predarea se face diferenţiat, în funcţie de profilul psihologic al fiecărui 

elev şi în strânsă legătură cu părinţii. Consider că cel mai important factor în rezultatele 

şcolare ale unui copil sărac îl reprezintă talentul şi implicarea cadrului didactic.  

Putem defini conceptul de succes şcolar prin raportare la totalitatea rezultatelor 

elevilor, atât în ce priveşte nivelul de pregătire ştiinţifică ( acumularea cunoştinţelor şi 

formarea abilităţilor de aplicare a lor) cât şi dezvoltarea capacităţii intelectuale, formarea unor 

trăsături de personalitate, a interesului şi motivaţiei faţă de învăţătură, a capacităţii de a se 

instrui, de a deveni. Succesul şcolar - concretizat în  rezultatele elevilor – reprezintă o realitate 

şcolară complexă ce include: cunoştinţe, capacităţi intelectuale formate, abilităţi de aplicare a 

cunoştinţelor, trăsături non – cognitive de personalitate; în acelaşi timp, succesul  şcolar 

înglobează şi reuşita elevilor în activitatea postşcolară. Această dublă determinaţie face 

necesară punerea stării de reuşită a elevilor în relaţie  cu exigenţele şcolii, cu posibilitatea de a 

accede la trepte superioare de învăţământ dar şi cu cerinţele reuşitei în activitatea socio – 

profesională viitoare. 

Insuccesul şcolar – văzut ca incapacitate a elevului de a progresa în ritmul colegilor, 

de a obţine un randament în conformitate cu obiectivele stabilite – se sancţionează în mod 

obişnuit prin repetarea clasei, ceea ce constituie o problemă psihopedagogică  importantă, 

deoarece reflectă adaptarea limitată a sistemului de învăţământ, a acţiunilor educative, la 

particularităţile psihice ale elevului fapt ce condiţionează reuşita şcolară (făcând-o dependentă 

de capacitatea elevului de a răspunde cerinţelor şi condiţiilor impuse de şcoală). 

Din acest punct de vedere, reuşita sau nereuşita şcolară,( în raport cu exigenţele 

normelor şcolare) se prezintă ca o stare relativă. Se impune punerea de acord a şcolii cu 

posibilităţile de învăţare ale elevilor precum şi adaptarea acestora la activitatea şcolară ( 

succesul presupune adaptarea copilului la activitatea şcolară dar şi a şcolii la factorii interni ai 

acestuia). Desigur, eşecul şcolar apare ca fenomen preponderent individual, privind, de regulă 
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anumiţi elevi. Prevenirea şi combaterea eşecului acestora presupune cunoaşterea formei 

concrete de manifestare şi a cauzelor specifice care au generat situaţia în sine. Şi în situaţii în 

care insuccesul priveşte un grup, trebuie identificate situaţiile şi aspectele care pot constitui 

surse ale acestuia, cu referire la adaptarea conţinuturilor învăţării la posibilităţile elevilor, 

modalităţi de organizare a activităţii, mijloace şi metode utilizate. 

Procesul de instrucţie educativă – educaţia – urmăreşte să dezvolte armonios 

predispoziţiile latente ale copilului, astfel încât el să poată deveni, cu timpul, un adult cu 

deplină libertate interioară, dar şi cu conştiinţa responsabilităţii sale. Educaţia îi favorizează o 

adaptare mai uşoară la mediul social ambiant şi-i indică drumul către cele mai înalte îndatoriri 

ale omului către societate. 
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BLOCAJE  ÎN  COMUNICARE  ŞI  MODALITĂŢI  DE  DEPĂŞIRE  A 

ACESTORA 

                                                                                              Prof. Mărăşoiu Silvia 

                                                                                      Liceul Tehnologic Topoloveni 

 

În zilele noastre se simte o nevoie acută de adâncire a cunoaşterii despre procesul 

comunicării sub toate aspectele şi formele sale. Atât la nivelul individului, cât şi în ceea ce 

priveşte colectivitatea în care acesta trăieşte, se observă o creştere constantă a interesului 

pentru problematica comunicării. Zi de zi ne confruntăm cu apariţia de noi articole, cărţi, se 

întâmplă des să luăm parte la o serie de workshop - uri sau  training - uri care au ca scop 

îmbunătăţirea comunicării, eficientizarea şi dezvoltarea ei. Comunicarea este vitală în toate 

domeniile. 

Definiţii ale comunicării: analiză comparativă 

Termenul comunicare îşi are rădăcinile în limba latină, communico, are, avi, atum 

semnificănd acţiunea de a face ceva în comun, de a împărţi cu cineva, de a împărtăşi.  
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Este extrem de greu de găsit o definiţie a comunicarii cu care toţi oamenii de ştiinţă 

să fie de acord, lucru de altfel destul de evident. Dat fiind faptul că procesul comunicării este 

esenţial în toate domeniile, acest lucru face ca o anume ramură de studiu să sublinieze aspecte 

diferite legate de comunicare în comparaţie cu o alta. Astfel că definiţia propusă de sociolog 

de exemplu, diferă de cea propusă de pedagog, filozof sau de psiholog. Insa, deşi există o 

diversitate de definiţii ale comunicării, fiecare accentuând un anumit aspect în funcţie de 

contextul sau cadrul de referinţă, toate includ cinci elemente: 1) un emiţător, 2) un receptor, 3) 

un mesaj, 4) o modalitate de transmitere a mesajului şi 5) un efect. 

Comunicarea mai poate fi definită drept orice transmitere de informaţii, idei, emoţii 

de la o entitate –  fie ea persoană, grup uman sau colectivitate – la alta prin intermediul 

mesajelor. Zi de zi comunicăm pe diverse căi, oriunde am merge şi orice am face emitem şi 

receptăm informaţii, uneori chiar fară să ne dăm seama de toate semnalele pe care le trimitem 

celor din jurul nostru şi pe care le primim. Prin intermediul procesului de comunicare se 

formează sistemul de valori şi atitudini al individului, bagajul de cunoştinte, principii de viaţă 

–  cunoaşterea în ansamblu. Fie că avem în vedere comunicarea verbală, non-verbală, la 

distanţă sau comunicare prin muzică sau  pictură – toate aceste tipuri te dezvoltă ca individ, iţi 

nuanţează capacitatea de a asculta, a sintetiza, simţul artistic, etc. Comunicarea se desfăşoară 

permanent, ea ajută un individ să se integreze într-o comunitate. 

Etapele procesului de comunicare 

Un model omniprezent în majoritatea manualelor şi cărţilor de comunicare este 

Modelul Emiţător - Receptor . 

 

Fig.1 Modelul Emiţător - Receptor (apud V.Cornescu et al., 2003, 242) 

Analizând modelul prezentat anterior (Fig.1), vom înţelege mai bine cum 

funcţionează procesul comunicării şi cât de importantă este fiecare etapă prin care trece un 

mesaj. Acest ansamblu de faze sunt în interdependenţă pentru ca rezultatul final – 

transmiterea informaţiei să se efectueze cât mai eficient şi fidel.  

Pentru a se desfăşura procesul comunicării trebuie să existe un emitent – cel ce 

iniţiază comunicarea şi un receptor – cel ce primeşte mesajul. De cele mai multe ori, rolurile 
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de emiţător şi respectiv, receptor se permută de la unul la altul. În primă fază, apare ideea pe 

care emiţătorul doreşte să o transmită. Aceasta trece printr-un proces de codificare, de 

sistematizare şi reunire într-un cod al mesajului, urmând ca în faza următoare mesajul să fie 

transmis pe una din căile alese de receptor. Destinatarul primeşte mesajul încearcă să îl 

înţeleagă şi să îl interpreteze – să îl decodifice astfel. În urma operaţiilor efectuate anterior, 

receptorul transmite celui ce a emis informaţia anumite reacţii şi semnale. Aşadar, feed-back-

ul dat, reprezintă răspunsul, fie el de orice tip şi pe orice cale emis, care este primit de către 

expeditor. Prin urmare, între emiţător şi receptor se realizează un transfer de date, idei, 

gânduri. 

Scopul comunicarii 

Există o arie vastă de motive pentru care oamenii comunică. Din dorinţa de 

autocunoaştere, descoperirea lumii exterioare, stabilirea şi menţinerea de relaţii semnificative 

cu alte fiinţe umane, ajutorarea semenilor, jocul şi distracţia pot fi motive ale comunicarii 

interumane. Ar mai  putea fi adăugate aici şi dorinţa de a fi inţeles a individului şi de ce nu, de 

a stârni o reacţie interlocutorului. Oamenii comunică şi datorită faptului că vor să fie 

informaţi, să îşi dezvolte într-un fel abilitaţile şi să dobâdească altele noi şi totodată, să îşi 

lărgească nivelul de cunoştiinţe. Unele din aceste dorinţe se află la un nivel subliminal, 

indivizii nefiind tot timpul conştienţi sau neîntrebându-se zi de zi de ce comunică. 

Bariere in eficienta comunicarii  

În ciuda tuturor eforturilor, un numar de bariere se pot interpune în calea unei 

comunicari eficiente. Un obstacol major este ca nici un mesaj nu e receptat exact în forma în 

care el a fost emis. Receptorul poate amplifica, modifica, interpreta gresit sau chiar ignora 

mesajul. Alte bariere apar datorita lipsei unui sistem de referinta comun sau unei diferente de 

experienta între emitator si receptor. Exista multe tipuri de bariere, dintre care menţionez  

câteva: 

- diferenţe în educaţie 

- diferenţe în interesul fată de mesaj 

- diferenţe în nivelul de inteligenţă 

- lipsă de respect mutual 

- diferenţe în ceea ce priveşte vârsta, sexul, rasa si categoria socială 

- lipsa de abilitate din partea emiţătorului 

- lipsa de abilitate din partea receptorului 

- lipsa de informaţii suplimentare. 
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 Unele elemente (ca de exemplu urmatoarele), restrâng absorbţia de informaţii sau 

idei noi: 

- complexitatea ideii (cu cât ideea este mai complexă, cu atât mai puţini oameni vor 

fi capabili să o înţeleagă) 

- diferenţa fată de modelele cunoscute (oamenii nu acceptă idei noi dacă ele diferă 

radical de ceea ce ei cunosc) 

- competiţia cu ideile existente (ideile noi concurează cu ideile deja acceptate)  

- necesitatea demonstrării (ideile sunt mai uşor acceptate dacă ele pot fi demonstrate 

sau dacă există dovezi care să le susţină) 

- puterea intereselor (interesele pot fi suficient de puternice pentru a bloca ideile noi)  

- nesatisfacerea unei nevoi (atunci când mesajul nu ia în considerare nevoile 

manifeste ale receptorului - permeabilitatea acestuia din urmă la mesaj scade până la dispariţia 

totală) 

- frecvenţa repetării (o idee reuşeşte doar dacă receptorului i se aduce în mod 

constant aminte de ea). 

Blocaje in comunicarea didactică – cauze, descriere 

 

Comunicarea nu este doar apanajul oamenilor. Totul in Univers interacţionează. La 

fiinţe, procesul comunicării este evident, in special când se face conştient - datorită 

inteligenţei. Inconştient sau conştient, incompatibilitatea comunicării duce la conflict. De-a 

lungul existenţei, omenirea a progresat prin îmbunătăţirea comunicării. 

Comunicarea este verbală sau non-verbală, efectivă sau virtuală, etc. Există 

suficiente studii asupra comunicării (mai mult sau mai puţin ştiinţifice), corespunzătoare 

intereselor pentru care au fost făcute. Comunicarea nu dispune astăzi de o teorie - ci doar de 

investigaţii parţiale; iar conflictele sunt sistematic cunoscute mai ales prin efecte.  

Comunicarea in general, ca şi comunicarea didactică este supusă unor diverse 

perturbări, precum: 

- blocaje determinate de caracteristicile persoanei angajate in comunicare ( in cazul 

comunicarii didactice, profesorul pe de o parte, elevul pe de alta) 

- blocaje determinate de relaţiile social-valorice existente intre participanţii la relaţia 

de comunicare (de exemplu, conflictul de autoritate) 

- blocaje determinate de particularităţile domeniului in care se realizează 

comunicarea 
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- blocaje de limbaj (aceleaşi cuvinte au sensuri diferite pentru diferite persoane, 

starea emoţională a receptorului poate deforma ceea ce aude, ideile preconcepute)  

- bariere referitoare la relaţiile individ-grup (marginalizarea, lipsa de 

autenticitate, izolare) 

- bariere de mediu (climat de muncă necorespunzător, folosirea de suporturi 

informaţionale inadecvate) 

- blocaje de ordin emoţional (teama de a nu comite greşeli, neincrederea) 

- bariere de ordin perceptiv (incapacitatea de a distinge intre cauză şi efect, refuzul de 

a sesiza, de a releva, incapacitatea de a defini lucrurile) 

Mesajul ştiinţific transmis de persoana emiţător poate ajunge la persoana receptor 

sub o forma diferită, inţelegerea mesajului depinde de capacitatea de inţelegere si inteligenţa 

elevilor, dar si de aptitudinile educatorului de a transmite mesajul intr-o manieră care să 

permită elevilor inţelegera sensului acestuia. 

In calea percepţiei corecte a mejsaului de către elevi pot sta factori precum: emoţiile, 

timiditatea, lipsa de incredere in capacitatea personală, oboseala, neatenţie, apatie, rumoare, 

lipsa de interes. Aceste perturbări sunt de natură  psihologică. 

Pe lângă acestea, ne putem confrunta si cu blocaje in comunicare ce au la bază cauze 

de natură fizică, precum: deficienţe verbale, auditive, de amplasament, inconfort datorat 

mediului inconjurător, condiţii atmosferice nefaste. 

Există insă si situaţii in care blocajele pot avea drept cauză atitudinea educatorului. 

De exemplu, mesajul poate fi transmis intr-o manieră neaccesibilă elevilor, poate să nu fie pe 

inţelesul acestora, pot exista lacune in predare. De asemenea, există situaţii in care natura 

abstractă a informaţiilor transmise de educator să depaşeasca nivelul de inţelegere al elevilor, 

sau informaţia este transmisă cu superficialitate 

Modalităţi de depăşire a blocajelor in comunicarea dascăl – elev 

W.R. Scott (2001/2004) susţinea faptul că “într-o societate, şcolile dobândesc 

legitimitate în măsura în care obiectivele lor se leagă de valori culturale mai generale – cum 

sunt socializarea şi educaţia – şi în măsura în care îşi adaptează structurile şi procedurile la 

modele de operare prestabilite şi specifice organizaţiilor cu profil educaţional”(W.R. Scott, 

2001/2004, 46). Astfel că, dascalii îndeplinesc un rol deosebit de important în societate 

întrucât asigură formarea personalităţii tinerilor şi pregătirea lor în plan profesional, instruirea 

viitorului tânăr pregătit prin studii, persoana calificată şi integrată în structurile sociale.  

Personalitatea dascălului are un statut cu totul deosebit - el trebuie să aibă o capacitate de 
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empatie foarte ridicată şi totodată o activitate continuă de autoinstruire şi de adaptare la noile 

tendinţele. Rolul de educator al dascălului este acela de a trezi “virtuţi”, de a forma caractere.  

În câmpul şcolii – văzut ca o scenă –  performează două tipuri de actori: 

profesorii/invaţatorii şi elevii. Relaţia dintre dascali şi elevi este o relaţie de influenţare 

reciprocă, o relaţie în care cei doi actori îşi schimbă rolul: din performeri în observatori, din 

emiţător în receptor şi vice-versa (Cf. G. Jderu, 2004, 41). Privitor la procesul comunicării ce 

se stabileşte între două entităţi, nu putem separa comunicarea ca element distinct şi să îl 

analizăm separat, rupt de context. Întreaga interacţiune este, într-un anumit sens, 

comunicativă şi datorită acestui fapt atât interacţiunea, cât şi comunicarea au o relaţie cauzală 

în dublu sens unde sunt implicate sentimentele, normele şi structura. Prin urmare, daca 

studiem comunicarea dintre dascăl şi elev, analizăm relaţia şi interacţiunea din ambele 

sensuri, fiind vorba de o legatură de interdependenţă. 

În orice tip de relaţie, oricare fel de interacţiune managementul impresiei joacă un rol 

foarte impoartant. În cadrul relaţiei dascăl - elev acesta poate lua forma unei diversităţi de 

performări ce se stabileşte de ambele părţi. În ceea ce priveşte elevul, acesta poate performa 

atenţia la dascăl şi la ceea ce comunică în sala de curs, interesul faţă de o anumită materie, 

modul de a se îmbrăca şi a se purta la testări, mai ales în cazul celor orale etc. În cazul 

dascălului, performarea se poate reduce la buna-dispoziţie pe care încearcă să o  creeze în sala 

de curs, spontaneitatea, etc. 

Blocajele care au drept cauză situaţiile de natură psihologică descrise in subcapitolul 

anterior, pot fi inlăturate printr-o atitudine fermă din partea invaţătorului, dar in acelasi timp 

combinată cu atenţie si respect fată de elevi, astfel incât aceştia din urmă să nu manifeste o 

atitudine de retragere, de evitare sau chiar opoziţie. 

În atitudinea pe care o adoptă in faţa elevului, invaţătorul poate asigura succesul in 

comunicare prin adresarea mesajelor focalizate pe comportamentul elevilor, prin spontaneitate 

in exprimarea ideilor, prin evitarea manipulării, a stereotipurilor, ameninţării (aceasta poate 

genera sentimente negative), moralizării excesive (aceasta poate cauza sentimente de nelinişte 

şi poate bloca exprimarea sinceră a celeilalte persoane).  

De asemnenea, este foarte important ca dascălul să ştie să il asculte pe elev. 

Ascultatul activ este o modalitate de a asculta si a răspunde care duce la imbunatăţirea 

inţelegerii reciproce si la depăşirea obstacolelor in comunicare. Comunicarea empatică 

conţine mesaje de intelegere, compasiune si afecţiune fată de interlocutor. Solicitând cât mai 

multe informaţii, adresând intrebări deschise, câte una pe rând, ii creăm elevului posibiliatea 

de a se deschide, de a fi convins că suntem interesaţi de ceea ce spune. Este benefic de 
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asemenea să oferim posibilitatea brainstorming-ului, ascultării reflective, discutarea 

posibilelor rezultate ale alegerii uneia dintre alternative. 

Utilizând confirmările verbale, vizuale si non verbale, precum si sunete care ii fac pe 

elevi să inţeleagă că ii ascultăm cu interes si cu respect, ne asigurăm de eficienţa comunicării 

şi in acelaşi timp asigurăm confortul necesar in timpul comunicării. 

În decursul interacţiunii, dascălul are o serie de roluri de indeplinit: educativ, 

motivaţional, evaluativ, managerial şi social. Toate performările  din sala de curs   pot fi 

categorisite conform cu aceste funcţii. În mod tradiţional, dascălul controleză invăţarea şi 

comportamentul în sala de clasă folosindu-se de rolurile enumerate anterior. Este greu de 

stabilit o relaţie bazată pe colaborare şi parteneriat dacă dascălul nu empatizează cu atitudinile 

elevilor, dacă în procesul comunicării dintre cei doi actori se acordă prioritate numai celor 

venite „de la catedră”. Identificarea empatică cu elevii facilitează comunicarea şi cunoaşterea, 

contribuind la obţinerea unor performanţe şcolare bune şi la un randament ridicat. Aşadar, 

acest “parteneriat” este fundamental în activitatea educativă, reprezentând un instrument 

indispensabil în cadrul relaţiei dascăl - elev. Prin urmare, elevul nu trebuie considerat a fi un 

obiect al procesului educaţional ci, un subiect al acestuia, el contribuind mai mult sau mai 

puţin la propia formare. 
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CHEIA SPRE O COMUNICARE EFICIENTĂ LA RELIGIE 

                                       

                                                                                                Prof. Catrina Mirela  

                                                                                          Liceul Tehnologic Topoloveni 

 

Evanghelia după Ioan, include ”cuvântul” în calitate de simbol chiar în primul verset: 

„La început a fost Cuvântul, şi Cuvântul era la Dumnezeu, şi Dumnezeu era Cuvântul.” Iată 

originea comunicării verbale! 

Toate făpturile lăsate de Dumnezeu îşi manifestă intenţia de comunicare, de relaţie 

cu mediul. Omul se distinge de celelalte vieţuitoare prin faptul că realizează conştient actul 

comunicării. 

De aceea, teologia răsăriteană îl numeşte „cununa creaţiei”. În vreme ce animalele 

emit semnale sonore din instinct, omul întreţine o relaţie de dialog cu convingerea că este o 

necesitate lăuntrică. Originea comunicării are o sursă, un moment sacru.  Sfintele Scripturi 

menţionează momente de „sfat”, de convorbire cu poporul ales, de transmitere a unor veşti 

prin intermediul profeţilor. În Geneză 1, 26-27, stihul începe printr-un verb la conjunctiv, care 

indică o acţiune: „Să facem om…” Componenta definitorie a comunicării este cuvântul 

(Logos – gr, Verbum – lat, Dawar – ebr, slova – slavonă, wort – germ, word – eng). 

Comunicarea constituie o activitate de relaţie, un proces interpersonal, prin care se 

încearcă rezolvarea situaţiilor sensibile, crearea unor bunuri materiale şi spirituale, educarea 

copiilor în familie şi în şcoală, în perspectiva menţinerii unui echilibru la nivelul societăţii.  

Comunicarea din perspectivă creştină trebuie să aibă o finalitate axiologică, 

comuniunea numită în Teologia Creştină: Cuminecarea – unirea cu Hristos – Euharistia – „Nu 

mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine.” 

Potrivit dicționarului explicativ al limbii române, ”limbajul” este un sistem de 

comunicare alcătuit din sunete articulate, specific oamenilor, prin care aceștia își exprimă 

gândurile, sentimentele și dorințele, iar ”religia” este definită ca fiind  ansamblu de idei, 

sentimente și acțiuni împărtășite de un grup și care oferă membrilor săi un obiect de venerare, 

un cod de comportament, un cadru de referință pentru a intra în relația cu grupul și universul; 

confesiune, credință. Astfel că limbajulreligioas este un act de nobleţe şi adâncime spirituală, 

persoana umană devenind chip spre asemănare cu izvorul vieţii şi al nemuririi. Şi în familia 

creştină comunicarea este o latură indispensabilă. Este vorba despre rugăciune, despre 

povăţuire, aceasta reprezentând un reflex al iubirii intratrinitare. 
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Comunicarea verbală în cadrul orelor de religie este percepută ca fiind cea mai 

proeminentă și importantă modalitate de interacționare de către majoritatea dintre noi. Toate 

acestea, posibil, reieșind din faptul că vorbirea este unul dintre procedeele de bază în a 

comunica în viața de zi cu zi. Tind să cred că, în cadrul orelor de religie, vorbirea nu este cel 

mai important mod de a transmite convingeri, păreri, sentimente, trăiri și, în final, spiritul 

credinței. Or, toate acestea țin mai mult de subconștientul persoanei care, odată fiind pătrunsă 

de sentimentul credinței, va căuta argumente raționale în favoarea credinței sale. Mai multe 

argumente referitor la această teză sunt aduse în lucrarea de față la capitolul ce abordează 

comunicarea nonverbală în cadrul orelor de religie. 

În altă ordine de idei, în învăţământul religios, comunicarea trebuie să aibă o 

acurateţe lingvistică dublată de o responsabilitate morală (deontologie profesională), care să 

uşureze transmiterea şi însuşirea învăţăturilor creştine de către elevii ascultători educogeni). 

Toate acestea deoarece, sufletul copilului poate fi atras atât prin conținut cât și prin limbaj. 

În spaţiul şcolii, comunicarea religioasă va respecta principiul accesibilităţii, 

evitându-se abuzul de regionalisme, arhaisme, neologisme şi cuvinte tehnice. În cadrul orelor 

de Religie profesorul sau îndrumătorul (institutoarea, teologul debutant), vor încerca să 

prelucreze cunoştinţele religioase pentru a fi percepute clar de către elevi.  

Pentru reuşita expunerilor didactice şi religioase, se vor evita stigmatizările, 

blamările, apostrofările, aprecierile negative, chiar dacă şcolarii nu reuşesc să participe la oră 

în mod optim. Cuvintele sau expresiile cu semnificaţie negativă pot cauza un fond afectiv şi o 

reacţie inversă care se poate răsfrânge asupra disciplinei, asupra învăţăturii creştine şi 

Bisericii. Profesorii care dovedesc o astfel de atitudine, fie au o pregătire psiho – pedagogică 

superficială, fie nu au înţeles că fundamentul religiei creştine este iubirea .  

Religia ca şi arta, filosofia sau istoria, este o atitudine în faţa lumii şi a vieţii. Această 

atitudine a umanităţii, oricât de primitiv conştientă de sine, a marcat timpul şi a dat o anumită 

specificitate fiecărei părticele din teritoriul planetei. Indiferent de domeniul supus discuţiei, 

religia îşi are locul său bine stabilit întrucât, în lume, ea regularizează raportul dintre om şi 

misterul vieţii, al morţii. Cine uită de religie, ratează viaţa deoarece ea constituie un factor 

determinant implicat în toate relaţiile de viaţă. Statele europene au ţinut cont în Constituţiile 

lor de această realitate în complexitatea ei. Conştiinţa religioasă crescândă se confruntă însă 

cu o schimbare de perspective generată de noul context al Comunităţii Europene.  

Religia reprezintă legătura liberă şi conştientă a omului cu fiinţa superioară. În acest 

sens, comunicarea nu numai că este cerută, dar se impune ca fundament în susţinerea 

sentimentului religios atât în relaţia dintre om şi Dumnezeu cât şi în cea dintre semeni. 
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Problemele religioase deţin pretutindeni un loc aparte în viaţa publică. De fapt, dintotdeauna 

religia a fost esenţială pentru manifestarea fiinţei umane, încât până în momentul de faţă nici 

o societate nu s-a putut lipsi de ea. 

Mai mult “religia îşi poate pune amprenta asupra culturii şi prin modelarea 

instrumentelor statului, având potenţialul de a promova cauze politice cel puţin în ceea ce 

priveşte menţinerea ordinii şi posibilitatea de a-i predispune pe oameni să manifeste reţinere şi 

autocontrol”.Când evaluăm relaţia dintre religie şi cultură trebuie să avem în vedere aşa-

numita religie practică, adică religia aşa cum se manifestă ea la nivel social. Domeniul religiei 

nu se limitează la tot ceea ce atinge în mod exclusiv pe Dumnezeu. Obiectul unui 

comportament religios poate fi chiar şi o piatră, un animal, cerul sau stelele, spirite sau 

elemente fizice. Riturile şi cultele religioase au aceeaşi funcţie: de a încerca să încurajeze ceea 

ce este judecat bine şi a îndepărta ceea ce este rău. Luată în serios, această simplă observaţie 

ar putea să ne dea cheia atitudinii şi experienţei religioase: este vorba de felul în care ea 

salvează, eliberează pe oameni de ameninţările şi de pericolele prezente asupra fiinţei umane. 

În această privinţă, religia insistă asupra mântuirii, asupra eliberării, asupra împlinirii, 

indiferent cum aceasta este înţeleasă în credinţe diferite. Toate societăţile şi culturile, în 

diversitatea istorică a organizării lor, au operat în reprezentările lor colective cu o zonă a 

sacralităţii, pe care au folosit-o ca funcţie şi sistem de referinţă pentru sensurile conferite 

istoriei şi vieţii umane. Mircea Eliade a ţinut să specifice expres acest lucru: “Sacrul este un 

element în structura conştiinţei şi nu un stadiu în istoria acestei conştiinţe. La nivelurile cele 

mai arhaice ale culturii, a trăi ca fiinţă umană este în sine un act religios, căci alimentaţia, 

viaţa sexuală şi munca au o valoare sacramentală. Altfel spus, a fi sau mai degrabă a deveni 

om înseamnă a fi religios”  

Eliade subliniază necesitatea de a cerceta religia dintr-o perspectivă interdisciplinară, 

din care nu pot lipsi abordările istorice, sociologice, culturale, psihologice: “În realitate, nu 

există fapt religios în stare pură. Un fapt religios este totdeauna şi concomitent fapt istoric, 

sociologic, cultural şi psihologic” .      

Religia este astfel integrată în ansamblul culturii, ansamblu care, la rândul lui, se 

răsfrânge şi se manifestă prin valorile religioase. În nucleul fiecărei culturi se află valorile şi 

credinţele religioase, ce interferează cu valorile estetice, morale şi politice, influenţând întreg 

ansamblul. Distincţia dintre sacru şi profan, precum şi interferenţele lor, se manifestă în toate 

culturile şi în toate timpurile, inclusiv în epoca actuală, apreciată de Eliade drept “etapă ultimă 

a desacralizării” 
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Religia, în variatele sale manifestări, este în ultima instanţă o tentativă de a asigura 

comunicarea dintre om şi transcendenţă, dintre om şi divinitate, prin texte fondatoare, prin 

mituri, rituri, simboluri, instituţii. La fel, ştiinţa, ca demers raţional şi specializat de 

cunoaştere, reprezintă o încercare a omului de a descifra şi de a traduce în limbaj uman 

secretele naturii, deci un mod de a pune întrebări naturii. Religia, ca formă culturală, poate fi 

privită şi din perspectiva funcţiilor sale formative, teoretice întrucât ea cuprinde şi viziuni 

despre lume, reprezentări asupra raporturilor dintre om şi divinitate, prescripţii cu valoare 

practică sau medicală etc. În ceea ce priveşte relaţie dintre cultură şi religie, Lucian Blaga 

susţine că omul, deşi simte realitatea prezenţei transcendentului în existenţă, el este totuşi 

sortit creaţiei, are un destin creator permanent. Accentuând posibilităţile şi predispoziţia spre 

creaţie, spre autonomia lumii, scriitorul distruge legătura dintre transcendent şi imanent. Omul 

trăieşte într-un mediu specific, creat de el.  

Ceea ce lipseşte de  fapt e buna intenţie pentru cel de lângă noi, lucru care nu se 

poate încă preda fiecărei persoane din Europa prin simplele întâlniri ale reprezentanţilor din 

diferite ramuri de activitate. Acestea ar trebui să se extrapoleze la majoritatea oamenilor 

pentru care se fac aceste întâlniri pentru că de fapt ceea ce contează este reacţia majorităţii. 

Din păcate modelul societăţii contemporane pare să promoveze tot mai mult, vrând-nevrând, 

un individualism, un egoism fără limite, ceea ce duce la înlăturarea interesului pentru 

majoritate. Individul actual e din ce în ce mai preocupat de multitudinea oportunităţilor de a -şi 

petrece viaţa şi nu de un ideal comun care ar putea rezolva, în timp, nenumărate probleme. 

Într-o asemenea atmosferă, până şi speranţa, care e atât de bine conturată în ideea de ideal, şi-

a pierdut din cerinţele ei de vreme ce omul se limitează din ce în ce mai mult la partea 

materială, trupească, spulberând în mod repetat încercările de manifestare ale sufletului. 

Acestea sunt deja privite doar ca ceva particular ce nu mai poate atinge “evoluţia” omenirii. În 

acest context, aplicarea învăţăturilor creştine rămâne de foarte multe ori în stadiul de aspiraţie, 

iar simpla încercare de a vorbi despre ea irită sau chiar supără contemporaneitatea. 
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CREATIVITATEA COPILULUI, UN ATU AL PROFESORULUI  

Prof. Bucur Ana – Liceul Teoretic Iulia Zamfirescu Mioveni 

Prof. Dănuț Leontina – Grădinița cu Program Prelungit Castelul Fermecat Pitești  

 

,,A educa înseamnă a fi un artizan al personalităţii, un poet al inteligenţei, un 

semănător de idei.”AugustoCury 

Problemele care afecteazăeducaţia în zilele noastre, necesită schimbări la nivelul 

sistemului de învăţământ. Cultivarea gândirii inovatoare a devenit o sarcină importantă a 

şcolilor. 

Un prim pas trebuie făcut în formularea obiectivelor instructiv-educative, astfel încât 

cultivarea creativităţii să stea alături de educarea gândirii, prin combaterea conformismului 

cultural manifestat la mulţi dintre profesori. Astfel, chiar progresul gândirii în soluţionarea 

 problemelor depinde de factorul creativitate. 

Educarea creativităţii la copiii de toate vârstele, presupune atingerea 

următoarelor obiective cu caracter general:       

–  formarea unei atitudini pozitive faţă de progres, faţă de elementele de noutate 

şifaţă de introducerea acestora în propriile acţiuni; 

–   pregătirea lor pentru a accepta noul ca un indiciu al progresului, al inovaţiilorşi al 

creativităţii umane; 

–  încurajarea manifestărilor elevilor caracterizate prin caracter şi rezultate originale;  

–   formarea şi dezvoltarea aptitudinilor şicapacităţilor de a crea, de a regândi 

strategiile de lucru şi de a le integra în sisteme dinamice, flexibile şi eficiente; 

–   formarea şi dezvoltarea capacităţilor creative, a capacităţilor de a realiza ceva 

nou: conexiuni, idei, teorii, modele ideale sau materiale, produse materiale etc. 

Foarte importantă este atitudinea profesorului, relaţia sa cu elevii. Atitudinea 

autoritară poate crea blocaje afective ale elevilor. Este de preferat o atmosferă democratică, 

destinsă, prietenoasă. Profesorul trebuie să fie apropiat de elevi, îngăduitor (în limite 

rezonabile), să încurajeze imaginaţia și creativitatea pozitivă.De asemenea, este necesar ca 

profesorul să fie creativ, în următoarele direcţii: 

–   proiectarea activităţilor instructiv-educative; 
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–          organizarea şi conducerea activităţilor didactice, respectiv realizarea 

activităţilor de învăţareşi predare; 

–          desfăşurarea procesului de verificare şi evaluare a randamentului şcolar al 

elevilor; 

–          reglarea demersurilor didactice proprii pe baza informaţiilorobţinute prin 

feed-back; 

–    realizarea de cercetări ştiinţifice teoretice şi practic-aplicative în domeniul 

specialităţii sale şi în cel al psihopedagogiei, introducerea şi valorificarea unora din rezultatele 

acestor cercetări în practica şcolară curentă. 

Elevii cu potenţialităţi creative superioare au nevoie de asigurarea unor condiţii 

speciale de dezvoltare a acestora. Ei pot fi depistaţi cu ajutorul unor teste speciale sau prin 

observarea directă, la clasă. 

După AugustoCury, psihiatru şi educator celebru, cadrele didactice trebuie să se 

axeze pe anumite criterii care să le ghideze activitatea la clasă, pentru a-i pregăti pe tineri 

pentru viaţă. El consideră că foarte importantă este educarea emoţiei elevilor, care înseamnă 

printre altele, învăţarea lui ,,a gândi”  înainte de a reacţiona, acceptarea sentimentului de frică, 

managementul propriilor gânduri, filtrarea stimulilor stresanţişi capacitatea de a opera şi cu 

contradicţiilevieţii, nu doar cu probleme concrete, curajul de a-şi asuma riscuri şi a şti să 

piardă. 

Profesorii trebuie să pătrundă în inima elevilor dându-le exemple de viaţă, 

povestindu-le din experienţa proprie sau a altora, rezolvând conflictele prin blândeţeşi 

surprinzându-i cu  reacţiineaşteptate. 

Pe de altă parte, următoarele comportamente nu sunt indicate: 

–    corectarea elevilor în public; 

–    exprimarea autorităţii prin agresivitate; 

–    critica excesivă şi compararea copilului cu alţi colegi; 

–    pedepsirea copilului fără a da explicaţii; 

–    lipsa de răbdare şi pierderea afectivităţii pentru elevi; 

–    încălcarea promisiunilor; 

–    distrugerea speranţelorşi viselor copiilor. 

Pentru dezvoltarea creativităţii elevilor există mijloace nespecifice, care nu au 

legătură cu vreun obiect de învăţământşi metode specifice pentru o anumită materie, în funcţie 

de  conţinutul acesteia. 
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În prima categorie se includ probele de tip imaginativ-inventiv (li se cere copiilor să 

elaboreze o compunere care are în centru un obiect simplu – o frunză, un nasture etc.); 

 exerciţiile de tip problematic (elevii trebuie să formuleze întrebări în legătură cu obiecte 

cunoscute);  exerciţiile combinate (realizarea unor mici compuneri pe baza unor tablouri cu 

diverse scene sau formularea moralei ce se desprinde dintr-un astfel de tablou).Rolul acestor 

metode nespecifice este acela de a dezvolta  atitudini creative şi aptitudinea de a căuta şi găsi 

probleme. 

Progresul creativităţii se realizează şi prin metode şi procedee specifice, de 

care beneficiază procesul instructiv-educativ: metodele active cum ar fi învăţarea prin 

descoperire, descoperirea dirijată (călătoriile pe hartă, continuarea unei nuvele sau povestiri), 

brainstorming-ul, sinectica, metoda 6-3-5, metoda ,,Philips 6-6”, discuţia panel. De asemenea, 

un rol important îl au metodele moderne de predare-învăţare, centrate pe elev. 

De exemplu, printre  procedeele aplicate la clasă pot fi: la cererea profesorului elevii 

trebuie să creeze o problemă şi să o rezolve singuri, individual sau în grup;  pot să imagineze 

probleme cu mai multe soluţii; foarte interesante sunt călătoriile pe hartă la geografie; la 

literatură pot continua un text (poveste, nuvelă, povestire) folosind un început dat, personajele 

autorului etc.; jocurile de rol activează imaginaţiaşi capacitatea de a empatiza cu personajul.  

Pentru ca stimularea creativităţii să aibă loc, este necesară cultivarea la elevi a unor 

capacităţi: 

–   valorificarea şi dezvoltarea spiritului de observaţie; 

–   cultivarea flexibilităţii gândirii, a abilităţilor intelectuale care să le permită 

elevilor să stabilească dacă o ipoteză este sau nu validă, să renunţe la cele neproductive şi să 

identifice altele; 

–   dezvoltarea fluidităţii ideilor şiasociaţiilor realizate de elevi prin enumerarea unui 

număr cât mai mare de obiecte, fenomene, procese, elemente de conţinut ideatic, în funcţie de 

anumite criterii prestabilite. 

În concluzie, pentru educarea spiritului creativ în şcoală este necesară 

schimbarea modului de gândire tradiţional, rigid, a stilului de lucru în clasă, a atitudinii faţă 

de copii, în general. 
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METODE DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A VIOLENȚEI ÎN ȘCOALĂ 

 

Prof. Voinescu Andreea 

Liceul Tehnologic Topoloveni 

 

Violența este dezorganizarea unui sistem personal sau social care setraduce printr-o 

pierdere a integrității (fizice, materiale, psihice). Dacă, în fazele de început ale educației 

școlare (âand părinții nostri erau elevi), predomina violența profesorului asupra elevilor, 

democratizarea educației a antrenat o deplasare a violenței către elevi, canalizând-o dinspre 

elevi spre profesori. 

Violența fizică și cea verbală sunt două dintre cele mai des întâlnite tipuri de violență 

în școlile din Europa. Cultura adolescenților pare a fi centrată pe violență, fenomen la care au 

contribuit familia, școala, industria divertismentului și mass-media. 

A.Tipurile De Violență  La Care Sunt Expuși Elevii/ Profesorii 

Elevii : 

-violența emoțională, vulgaritatea de limbaj, dinspre elevii cu comportament 

indezirabil; 

-violența fizică din partea colegilor mai mari sau mai puternici; 

-agresiunea parinților sau altor membrii ai familiei, ca metodă de rezolvare a 

nemulțumirii față de copil; 

-stress provocat de parinții cicălitori, de cerințele prea mari față de copii în legătură 

cu performanțele lor 

-critica și sancțiunile exagerate ce vin dinspre profesori, care nu-și cunosc suficient 

de bine elevii; 

-violența stradală, escrocherii, șantaj din partea unor tineri fără ocupație, a găștilor de 

cartier; 

-frustrarea datorată unor probleme de natură socio-economică; 

-violuri, perversiuni sexuale, pornografie - între elevi sau provocate de persoane din 

afara școlii. 

Profesorii : 

-atitudini și limbaj trivial, vulgaritate din partea elevilor; 
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-agresivitate nonverbală, atitudini sfidătoare din partea elevilor sau persoanelor din 

afara școlii; 

-vestimentație provocatoare, etalarea opulenței familiei, violența emoțională; 

-ostilitate în atitudini sau/ și agresivitate fizică; 

-impolitețe, insulte, obraznicie, nesupunere, amenințări, reproșuri din partea elevilor;  

-comentarii impertinente la observațiile profesorilor, părăsirea clasei în timpul 

activităților, gesturi care generează disconfort în interacțiunea acestora cu elevii și părinții; 

-violența verbală, amenințări și chiar violență fizică din partea unor parinți; 

-suspiciuni, contestarea autorității, corectitudinii și competenței profesionale a unor 

cadre didactice de către elevi și părinți; 

-existența unor grupuri organizate care terorizează școala, pe unii profesori; 

B.Cauzele Violenței La Elevi 

1. cauze de ordin genetic: devieri comportamentale explicabile pe bază de date 

genetice ; timiditatea, labilitatea emoțională, nivelul scăzut de rezistență la conflicte, tulburări 

emoționale grave care determină structura dizarmonică a personalității unor elevi ; carențe 

afective destimulare cognitivă; eșecuri personale de adaptare și integrare școlară; 

2. cauze ce țin de specificul vârstei școlare: modificările hormonale caracteristice 

vârstei școlaredetermină și modificări comportamentale, uneori nedorite; teribilismul 

adolescentin; contactulelevilor în orele de instruire practică organizate deficitar; sentimentul 

acut al singurătății încondițiile când părinții aleargă obsedați de caștiguri bănești, neacordând 

timp si răbdarefrământărilor copiilor/ tinerilor în formare; 

3. carențe de ordin legislativ, la nivelul sistemului social în general și al celui școlar, 

în special:incoerența legislativă- instabilitatea sistemului legislativ determină, în general, 

sfidarea legilor,regulamentelor sau normelor de conviețuire socială fără riscul sancționării 

faptelor; 

4. cauze de ordin moral, criza generală a sistemului de valori: lipsa unor motive 

înalte înpregătirea școlară și profesională generează dezinteresul elevilor și părinților față de 

școală;potențialul financiar al unor părinți determină atitudini parazitare din partea fiilor/ 

fiiceloracestora; dispariția/ deprecierea vizibilă a modelului familiei tradiționale; conceptul 

dedemocrație preluat într-o manieră deformată pe toate palierele socialului; 

5. cauze de natură pedagogică, la nivelul școlii și al familiilor: volumul excesiv al 

informației nulasă locul și timpului necesar preocupărilor pentru educație ; tonul agresiv al 

educatorilor,bruscarea elevilor, aprecierea nedreaptă cu note sau calificative; greșeli 

atitudinale, de relaționareși câștigarea autorității moral-profesionale; abuz emoțional și fizic 
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din partea cadrelor didacticesau a părinților; nesupravegherea atentă a elevilor în unele 

activități sau în recreații; lipsa deautoritate a unor profesori; abordarea greșită a elevilor la 

unele ore, de către unii profesorigenerează frustrare și agresivitate; indulgența și 

superficialitatea cu care sunt tratate uneleprobleme grave de comportament ale elevilor 

generează sfidare și disprețpentru regulamente șinorme școlare; nivelul scăzut de educație și 

carențele culturale ale părinților; incapacitateapărinților de a-și educa și stăpâni copiii; 

conflicte între familiile elevilor; incoerența însancționarea abaterilor; programe educative 

formale, ineficiente- inclusiv pentru părinți; absențapsihologilor din majoritatea școlilor și 

localităților rurale; diminuarea legăturilor tradiționaleîntre școală și familie, cadrele didactice 

par tot mai dezarmate în încercarea lor de a face dinpărinți partenerul principal în educație; 

6. situatia socio-morala si economica in unele familii: saracia si promiscuitatea din 

numeroasefamilii; comportamentul agresiv în familie, pe fondul neajunsurilor de ordin 

material, alconsumului de alcool sau al crizei generale a valorilor morale; numarul mare de 

familiidezorganizate, cu parinti divortati, configurate consensual, atipic ; 

7. aspecte nascute de criza societatii in tranzitie: existenta unui numar prea mare de 

discoteci cuprogram non-stop, baruri si alte locuri de distractie în localitati, inclusiv la sate; 

lipsa decomunicare intre copii si parinti, fie din cauza plecarii celor din urma in strainatate fie 

din cauzadiferentelor de mentalitate; abandonarea de catre parinti a functiei educative, pe 

fondulpreocuparii exagerate pentru acumularea de bani si bunuri materiale; accesul nelimitat 

al elevilorla informatii neadecvate varstei sau particularitatilor individuale, prin televizor, 

internet, s.a.;ascultarea necontrolata a unei muzici neselectate; accesul la alcool si droguri; 

8. cauze generate si/ sau alimentate de mass-media: agresivitatea, violenta si 

sexualitateareprezinta principalul continut al unor emisiuni TV; lipsa/ raritatea modelelor 

pozitive in massmedia; 

9. cauze ce tin de managementul scolii, la nivel micro si macro-social: lipsa unor 

spatii sipreocupari ale scolii si comunitatii pentru desfasurarea unor activitati recreative, 

educative, reconfortante, distractive (cluburi ale tinerilor, terenuri de sport, parcuri de 

distractie, etc.);deprecierea imaginii scolii in urma prezentarii la TV a unor evenimente izolate 

din scoli. 

C. Masuri de combatere a violentei scolare 

1. respectarea stricta a Regulamentului Scolar si al Regulamentului de Ordine 

Interioara prin : 

-cunoasterea continutului acestor regulamente de catre fiecare elev si parinte; 



ARTA DE FI ELEV, ARTA DE A FI PROFESOR 

 

 
43 

-aplicarea stricta, prompta si corecta a prevederilor acestor regulamente, in toate 

cazurile, in modgradual si cu comunicarea acestor masuri catre cei in cauza; 

-popularizarea actelor si sanctiunilor administrate, in randul elevilor si parintilor, ca 

mijloc dedescurajare a acestor acte. 

2. intarirea pazei si ordinii in scoala prin: 

-contracte cu institutii de paza si protectie, asigurarea de fonduri banesti pentru plata 

angajatilorpermanenti in asigurarea pazei si protectiei elevilor si cadrelor didactice pe timpul 

programului; 

-intarirea pazei si ordinii prin personalul propriu angajat, pe intreaga perioada a 

cursurilor; 

-supravegherea permanenta a incintei scolii cu ajutorul unor camere video( unde e 

posibil); 

-accesul in scoala se va asigura pe o singura intrare; 

-imbunatatirea serviciului pe scoala al cadrelor didactice pentru supravegherea atenta 

a elevilor sipentru evitarea oricaror accidente sau evenimente nedorite; 

-sesizarea prompta catre organele de ordine ale statului a oricaror evenimente sau 

acte deviolenta ce s-au manifestat sau risca sa se produca in unitatile scolare, colaborarea 

stransa cupolitia locala sau de proximitate si cu jandarmeria; 

-se va acorda atentie speciala elevilor sau grupurilor potential-agresive, desfasurand 

activitati depreventie a faptelor negative. 

3. îmbunatatirea activitatii educative prin: 

-teme de dirigentie pe tema deviantei comportamentale, delincventei juvenile, 

violentei de oricefel, infractionalitatii, la toate clasele, cu continut adaptat varstei si 

caracteristicilorclasei; prezentarea unor cazuri aparute in presa si analizarea acestora cu elevii;  

-consilierea psihologica a elevilor cu probleme comportamentale precum si a celor 

care suntvictime ale violentei sau unor forme de abuz; programe de preventie cu accent pe 

dezvoltareapersonala, psiho-emotionala a elevilor; 

-dezvoltarea retelei de medicina scolara, medicul scolar impreuna cu psihologul ar 

puteadesfasura o buna activitate de preventie privind comportamentele de risc ; 

-consilierea dirigintilor, profesorilor, parintilor pe problemele comunicarii si 

relationarii cucopiii; 

-desfasurarea unor programe si proiecte educationale, in parteneriat cu institutiile 

furnizoare desevicii in combaterea infractionalitatii; 
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-organizarea de actiuni educative atractive, cu elevii si parintii inclusiv concursuri pe 

aceastatema; 

-revederea tematicii lectoratelor cu parintii si a tematicii sedintelor pe clase, in sensul 

cuprinderiiunor dezbateri orientate pe problematica violentei; 

-instaurarea in fiecare scoala a unei atmosfere de seriozitate si respect pentru valori 

reale; 

-combaterea prompta a oricaror acte de violenta, sub orice forma s-ar manifesta 

aceasta; 

-examinarea psihologica a elevilor cu probleme comportamentale; 

-monitorizarea elevilor si faptelor reprobabile, activitati lunare cu elevii-problema; 

-analiza periodica, in consiliul profesorilor si in careul scolii, a evenimentelor din 

perioada respectiva si comunicarea masurilor stabilite de conducerea unitatii; 

-instituirea unei comisii de disciplina la nivelul scolii cu atributii specifice; 

-recuperarea, prin fapte exemplare, a prestigiului scolii in fata comunitatii; acest 

deziderat trebuieavut in vedere si la nivelul institutiilor centrale sau judetene, responsabile de 

destinul scolii romanesti. 

4. întărirea legaturii scolii cu familia si comunitatea locala prin: 

-o mai stransa colaborare cu familiile elevilor, cu biserica, cu primaria, politia, 

justitia, institutilesanitare; 

-vizitarea periodica a elevilor la domiciliul acestora, sau comunicarea prin mijloacele 

modernecu parintii; 

-actiuni in echipe mixte: profesori- elevi- parinti- psihologi- cadre medicale- politist- 

jandarmi,pentru activitati de informare si preventie a unor fapte sociale reprobabile. 

5. alte masuri : -introducerea uniformelor scolare, a unor insemne distinctive pentru 

elevii dinfiecare scoala, a legitimatiilor de elev, interzicerea utilizarii telefoanelor mobile etc. 

 

 

                           ,,Cel mai bun educator este acela care cunoaşte mai bine vremea 

                                                   în care trăieşte, care percepe cu fineţe marile trăsături 

caracteristice 

                           ale vieţii contemporane  şi care se bucură şi suferă din cauza acestei 

vieţi …”  

                                                                                                Ernest Louis 
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DESPRE NOI….DASCĂLII 

                                                        - eseu- 

                                                                               Prof. înv. primar Niţescu Antonela 

                                                                                        Liceul Tehnologic Topoloveni 

 

Cu fiecare toamnă care ne bate  la ferestre trăim un  nou început . Speranţa o ia deja 

înainte şi răsfoieşte nerăbdătoare filele din calendarul fiecărui an. Aceleaşi vii emoţii de 

fiecare dată. Buchete de întrebări ne răscolesc ; pentru că el , elevul , are acelaşi suflet vibrând  

în faţa atâtor necunoscute , ascunse în misterul primei zile de şcoală ; şi pentru că el , dascălul, 

rămâne acelaşi suflet chinuit de întrebări, dar înfiorat de aşteptarea primei întâlniri cu cei care 

şi-au încredinţat mintea şi voinţa harului lui de educator. 

Dar cine suntem noi , dascălii ? Noi dăm şi în acelaşi timp primim căldură. Suntem 

într-un fel binecuvântaţi , pentru că zilnic avem posibilitatea să ne purificăm sufletul , făcând 

o meserie ce presupune artă şi dăruire . Noi semănăm cu dragoste acele seminţe ce vor deveni 

rod bogat mult mai târziu . Noi judecăm şi suntem judecaţi . Noi măsurăm cu puterea minţii şi 

a sufletului, cu instrumente standardizate , dar , mai ales, cu măiestria şi harul de care fiecare 

dintre noi suntem în stare . Şi nu ştim niciodată ce este mai greu: să ne coborâm la nivelul de 

înţelegere copilului sau să ne ridicăm la acest nivel. Noi ne lăsăm în fiecare dimineaţă la uşa 

clasei grijile şi frământările sufleteşti , iar la plecare acasă , de cele mai multe, ori uităm să le 

luăm . Noi suntem cei care nu avem voie să greşim , nu avem voie să amânăm. Noi nu ne 

permitem nici măcar să îmbătrânim decât foarte puţin , atât cât să devenim înţelepţi , şi atunci 

ştim să îmbătrânim frumos , păstrându-ne şi sufletul  şi spiritul mereu tinere . 

Suntem profesori într-o lume în transformare, o lume în care copii, preadolescenţi, 

adolescenţi, tineri, dar şi adulţi sunt legaţi între ei printr-o complicitate anume într-un joc ce 

se derulează necontenit: al predării de cunoştinţe, al receptării acestora, al acumulării, al 

evaluării. Acest joc nu este întâmplător, el rulează după legităţi proprii, legităţi ce-i 

transformă pe participanţi în parteneri, îi apropie, îi determină să înveţe unii de la alţii.  

De-a lungul unei zile, un profesor este nevoit să fie actor, prieten, soră medicală, 

antrenor, detectiv, părinte, căutător de comori care stau uneori, undeva, îngropate sub 

resemnare. Inocenţi nevindecabili, intrăm în jocurile copiilor, în clasă sau afară, nu atât spre a 

le arăta cum se face, cât pentru a descoperi lumea împreună. Odată ieşiţi din această 
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convenţie, redevenim dascăli, însă nu severi, încremeniţi în rigori sau şabloane, ci înţelegători 

şi răbdători cu fiinţele ce se plămădesc lângă noi. 

De la înşişi educatorii noştri, am învăţat că dascălii sunt suflete fără ascunzişuri, de o 

rară sociabilitate, generoşi, calmi, răbdători, reprezentând chipul probităţii morale şi 

profesionale, al credinţei depline în esenţa condiţiei umane. 

Fiecare elev simte nevoia de a fi preţuit, iubit, evidenţiat. Noi, profesorii, le putem 

demonstra elevilor preţuirea noastră, prin fiecare cuvânt, gest, prin grija pe care le-o purtăm, 

făcând adânci popasuri în sufletele lor, tulburându-le, până la emoţie. Îi respectăm, prin faptul 

că îi tratam ca pe fiinţe unice. Le dăm sentimentul siguranţei, mai ales atunci când acţiunile şi 

cuvintele noastre sunt conforme cu un înalt cod moral. 

  Profesia de educator/profesor este complexă şi nobilă prin misiunea pe care o are de 

îndeplinit: formarea unor personalităţi autonome integrabile social, cu capacităţi de gândire 

critică şi creativă, cu un profil moral autentic şi cu o înaltă profesionalitate. Sf. Ioan Gură de 

Aur spunea: "Nu există artă mai frumoasă decât arta educaţiei. Pictorul şi sculptorul fac doar 

figuri fără de viaţă, dar educatorul creează un chip viu; uitându-se la el, se bucură şi oamenii, 

se bucură şi Dumnezeu". 

Chiar dacă importanţa socială a profesiei este uriaşă - din perspectiva transformării 

profunde a personalităţii, a dezvoltării substanţei intelectuale, fizice şi socio-morale a celor 

educaţi – această profesie în cadrul societăţii contemporane nu este printre cele mai solicitate, 

dar nu se regăseşte nici printre cele mai evitate. Este o profesie intelectuală respectată, care 

nu-i conferă deţinătorului putere, influenţă ori venituri băneşti deosebite, dar îi conferă un 

statut social ce-l plasează în zona de mijloc a societăţii.  

În majoritatea statelor dezvoltate această profesie este exercitată mai ales de femei, 

bărbaţii dorind profesii care să le aducă venituri mai mari şi o anumită doză de inedit. În plus, 

această profesie oferă o perspectivă redusă de a face carieră (atât profesorul debutant cât şi cel 

cu gradul didactic I – cu multă experienţă – fac acelaşi lucru). Cu toate acestea profesia 

aceasta nu poate fi schimbată cu uşurinţă, iar dintr-un alt domeniu se poate pătrunde mai  greu 

datorită pregătirii complexe de care este nevoie.    

Societatea actuală a dus la apariţia unor schimbări şi în cadrul sistemului educativ, 

schimbări care dau o nouă dimensiune rolului şi statutului cadrului didactic. Astfel, cadrul 

didactic nu mai este văzut doar ca un transmiţător de informaţii şi cunoştinţe prevăzute în 

programa analitică. El devine un gânditor şi un agent care trebuie să ia decizii iar în activitatea 

cu elevii devine un model şi un mediator. Ca model, cadrul didactic demonstrează în mod 
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frecvent procesele de gândire şi explorare, iar ca mediator el este „interfaţă” între cel care 

învaţă şi mediul de învăţare, ajutând elevii să organizeze şi să interpreteze informaţiile.  

Răspunzător de calitatea acestor schimbări, cadrul didactic, pe baza actualizării şi 

îmbunătăţirii ethosului pedagogic cu noţiunile propuse şi introduse de reforma din cadrul 

învăţământului (curriculum şcolar, evaluare formativă, managementul clasei de elevi ca grup 

social, noile relaţii profesor-elevi, manuale alternative, consiliere şi orientare, curriculum la 

decizia şcolii etc.) şi a dezvoltării tehnicilor pedagogice, le transpune în practica şcolară. 

Astfel, cadrul didactic/profesorul îşi construieşte propriul stil didactic adecvat noilor 

schimbări, stil ce se reflectă în următoarele direcţii de acţiune, direcţii ce pot fi asemănate cu 

puncte forte ale activităţii didactice:  

 Preocuparea pentru cunoaşterea elevilor, a nevoilor, intereselor, dificultăţilor şi 

problemelor acestora. În vederea realizării acestei preocupări elevul trebuie să fie ascultat cu 

răbdare, lăsat să se exprime, să-şi manifeste opinia, să se dezvăluie, să acţioneze. El, elevul, 

trebuie acceptat aşa cum este, trebuie sprijinit să fie el însuşi, să-şi manifeste personalitatea 

şi propria valoare, să-şi găsească propriul său drum în realizarea sa deplină.  

 Manifestarea unui nou tip de relaţie a profesorului cu elevii şi asumarea de noi şi 

variate roluri ale profesorului. Noua relaţie democratică dintre profesor şi elevi consolidează 

noile roluri ale profesorului de: organizator, îndrumător, consilier, mediator, moderator, 

manager al procesului educaţional, evaluator etc. astfel că ea (relaţia) câştigă în dinamism şi 

în flexibilitate, facilitează o comunicare reală între cei doi protagonişti ai actului 

educaţional. 

 Preocuparea pentru o abordare nouă, integrată, interdisciplinară a conţinuturilor 

învăţării în cadrul ariilor curriculare şi a obiectelor de studiu.  

 Trecerea de la instrucţie la educaţie. În condiţiile actuale informaţia nu mai 

constituie un scop în sine, ci mai degrabă mijlocul prin care se formează capacităţile, 

priceperile, deprinderile şi comportamentele elevilor, celor educaţi. Explozia informaţională, 

multitudinea surselor de informare a elevilor impune a învăţa elevii să aleagă, să-şi formeze 

priceperi de a analiza critic sursele de informare, de a utiliza doar sursele veridice. Această 

realitate este amplificată şi de faptul că scopul activităţilor desfăşurate în şcoală se centrează 

pe educaţia caracterului, inteligenţei, sensibilităţii, voinţei şi atitudinilor, pe educaţia 

ecologică, pe educaţia pentru democraţie, pentru participare şi dezvoltare, pentru toleranţă, 

pentru respectul propriei persoane şi a celuilalt, pentru educaţie multiculturală şi pluralism, 

pentru educaţia patriotică , direcţii în care rolul profesorului este hotărâtor.  
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 Deschiderea activităţii desfăşurate la clasă către sursele educaţiei nonformale. 

Elevii sunt educaţi de către profesor în vederea selectării, receptării, prelucrării şi aplicării 

conţinuturilor asimilate în afara şcolii. Profesorul se preocupă astfel, în mod intenţionat, cu 

articularea celor două tipuri de învăţare care au tendinţe de a se manifesta independent.  

 Utilizarea unor strategii didactice care plasează elevul în centrul procesului 

educativ prin solicitarea tuturor tipurilor de raţionamente (deductiv, inductiv, ipotetic, 

transductiv, analogic). În această situaţie observaţia, jocul de rol, studiul de caz, 

problematizarea asaltul de idei, descoperirea, dezbaterea etc. sunt integrate în lecţii de către 

profesor cu o înaltă măiestrie, în funcţie de natura obiectivelor şi a conţinuturilor, a nivelului 

de pregătire al elevilor.  

 Depistarea şi educarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor. Profesorul se 

preocupă în mod constant de crearea condiţiile afirmării performanţelor maximale ale 

fiecărui elev, sunt construite condiţii reale de acces la succes şcolar şi social.  

 Promovarea unor noi tehnici şi instrumente variate de evaluare. Capacităţile 

cognitive, afectiv-motivaţionale, volitive, comportamentele, atitudinile, deprinderile, 

priceperile sunt astfel supuse de către profesor unei investigaţii la care şi elevii participă cu 

mai mare interes, multitudinea şi varietatea noilor tehnici şi instrumente de evaluare 

ajutându-i să transpună creativ ceea ce au acumulat.   

 Afirmarea capacităţii de autoevaluare a elevilor. Dintre modalităţile explicite 

utilizate în vederea atingerii acestei capacităţi de către profesor se pot enumera : 

autocorectarea sau corectarea reciprocă, autonotarea controlată, notarea reciprocă etc.  

Pentru ca toate acestea să fie atinse şi stăpânite de către cadrul didactic într-o 

măsură ridicată este nevoie de o activitate de formare continuă, activitate care să o continue 

pe cea iniţială şi să-l ancoreze pe acesta în realitatea de zi cu zi. Se impune  dezvoltarea 

deprinderilor de a lucra în echipă, constituirea  echipelor de cadre didactice. Echipa de 

profesori se pune în serviciul unor dificultăţi, a unor situaţii problematice, cazuri speciale – 

cazuri în care experienţa colectivă a cadrelor didactice este foarte importantă . 

Noile planuri de învăţământ, noile concepţii integratoare, inter-, pluri- sau 

multidisciplinare , concepţia modulară, noile moduri de abordare a cunoaşterii, concepţia 

metodologică necesară realizării unui învăţământ obligatoriu până la vârsta de şaisprezece ani, 

introducerea informaticii, sunt doar câteva exemple de domenii în care e nevoie stringentă de 

intervenţie în /şi prin formarea permanentă. 

În concluzie, în întreaga sa activitate profesorul trebuie să devină un partener activ în 

educaţia continuă, un susţinător dar şi un „consumator” al acesteia. Numai astfel va putea să 
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se ridice la aşteptările formatorilor săi şi să aibă sentimentul datoriei împlinite, atât faţă de el 

cât şi faţă de cei pe care îi modelează, îi pregăteşte pentru confruntarea cu rigorile vieţii. În 

mod sigur aceştia vor deveni nişte învingători.  

Profesia de dascăl este una dintre cele mai frumoase profesii. Ea cere muncă, multă, 

multă muncă, dar oferă în schimb , atâtea bucurii şi satisfacţii. Testamentul cel mai preţios, pe 

care poţi să-l laşi urmaşilor, e propria ta făclie în ardere continuă . 

Mereu între copii, totdeauna alături de ei – aşa s-ar putea exprima sintetic crezul 

educativ al oricărui dascăl , care prin formaţie ,activitate şi vocaţie , slujeşte învăţământul 

românesc. Oferta lui generoasă , săvârşită în numele omeniei , este permanentă şi discretă. 

Deosebit de exigent, în primul rând cu el însuşi, imprimă acelaşi spirit de ordine,  de muncă 

perseverentă celor din jurul lui , pentru că este permanent un exemplu de probitate şi conduită 

morală ireproşabile , iar probitatea omului de la catedră este dublată de cea a cadrului 

didactic, pedagog desăvârşit . Exigenţa şi exactitatea, rigurozitatea  alături de bunătatea sa 

sufletească se corelează într-un adevărat proiect al demnităţii umane.  

Cine a întâlnit  un asemenea dascăl, a trăit bucuria cunoaşterii unui om 

deosebit. 

 

INSTRUIREA INTERACTIVĂ 

 

Prof. Andreia Maria DEMETER 

Colegiul Tehnic Armand Călinescu, Pitești 

 

Strategiile instruirii sunt „ un mod de abordare a învăţării şi predării, de combinare şi 

organizare optimă a metodelor şi mijloacelor avute la dispoziţie, precum şi a formelor de 

grupare a elevilor în vederea atingerii obiectivelor urmărite”( după I. Parent şi Ch. Nero, 

1981). 

În cadrul predării – învăţării se pot utiliza metode care sunt expresia celor mai noi 

inovaţii pedagogice şi care pun accent pe dezvoltarea personalităţii elevului. Acestea intră din 

ce în ce mai mult în practica educaţională, în diferite grade de aprofundare sau în combinaţie 

cu unele dintre metodele tradiţionale.  

● Brainstorming-ul – metoda asaltului de idei – este una dintre cele mai utile 

metode în practica pedagogică deoarece stimulează creativitatea participanţilor şi duce la 

descoperirea unor soluţii inovatoare pentru problemele puse în discuţie, definind totodată un 
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cadru propice pentru instruirea şcolară. Brainstorming-ul presupune amânarea evaluării 

ideilor emise pentru o etapă ulterioară, în prima etapă nicio afirmaţie nefiind supusă unui 

demers critic. Astfel se dezvoltă o atmosferă constructivă, fiecărei idei acordându-i-se 

maximum de atenţie, dinimuîndu-se o serie de factori inhibitori şi blocaje ale spontaneităţii în 

gândire, care produc rutina intelectuală. 

Metoda presupune parcurgerea mai multor etape. Prima , de ordin cantitativ, reuneşte 

un grup de 5 -12 persoane, care dezvoltă cât mai multe idei. Acestea se pot emite pe trei căi: 

calea pogresiv – liniară ( presupune evoluţia unei idei prin completarea ei până la emiterea 

ideii – soluţie de rezolvare a problemei), calea catalitică (ideile sunt propuse prin analogie sau 

previn apariţia unei idei noi, opuse celei care a generat-o) şi calea mixtă ( o idee poate 

dezvolta simultan soluţii complementare şi soluţii opuse ei). În a doua etapă urmează o 

„perioadă de incubare”, de reflecţie, evaluare şi selecţie a ideilor sau soluţiilor propuse. 

Grupul de persoane care va realiza acest lucru poate fi format din aceleaşi persoane care au 

emis ideile sau dimpotrivă. 

În practica şcolară trebuie remarcat faptul că elevilor le vine destul de greu să se 

integreze rapid şi eficient într-o astfel de activitate, deoarece dezvoltarea unui climat de lucru 

pozitiv, din care critica să fie complet eliminată, este o situaţie nefamiliară elevilor noştri. Pe 

de altă parte, brainstorming-ul este mai uşor de realizat pe grupe omogene, dar este mai puţin 

eficient – în ceea ce priveşte originalitatea ideilor – decât dacă are loc pe grupe eterogene. 

● Reuniunea Phillips 66 este o metodă de tip brainstorming, care permite utilizarea 

unui număr mai mare de participanţi, împărţiţi în 5 – 6 echipe funcţionale, fiecare cuprinzând 

câte şase persoane. În cadrul microgrupurilor formate, se desemnează un conducător de 

discuţii cu rol de moderator, activitatea în echipă desfăşurându-se pe trei coordonate: 

pregătirea, desfăşurarea şi valorificarea producţiei de idei. Această metodă presupune două 

faze: discuţia pe grupe şi dezbaterea în plen.  

Discuţia pe grupe începe după precizarea problemei didactice care trebuie rezolvată. 

Grupul îşi desemnează prin opţiune comună şi vot un lider şi un secretar de discuţii. În cadrul 

metodei este foarte important modul de înregistrare a informaţiilor: o înregistrare directă , 

agresivă chiar, poate inhiba pe unii dintre membri grupului în a emite ideile în forma lor 

iniţială. Fiecare echipă dezbate separat, timp în care fiecare participant se implică activ în 

soluţionarea eficace a problemelor. Ideile sunt reţinute de către liderii reprezentanţi ai 

grupurilor, sunt analizate şi se conturează o arie problematică, segmentată pe rezolvări 

parţiale sau optime. Importanţa deosebită  a dezbaterilor de grup este şi aceea a activizării 

fiecărui participant, în condiţiile unei activităţi cu un număr lărgit de persoane. Totodată 
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liderul de grup trebuie să-şi îndeplinească rolul de moderator şi să nu-şi impună propriile 

convingeri şi idei în cadrul dezbaterii. Trebuie să se insiste asupra caracterului formativ al 

activităţii, prioritar celui concurenţial. 

Dezbaterea în plen reprezintă reuniunea propriu-zisă şi începe cu intervenţiile 

liderilor reprezentanţi ai fiecărei grupe, care expun în faţa întregului colectiv concluziile 

discuţiilor în echipe. În această fază este admisă analiza critică, prioritatea demersului 

constituind-o selecţia şi ierarhizarea soluţiilor. 

 Evaluarea generală a ideilor este apanajul cadrului didactic, care va sintetiza 

informaţiile rezultate din analizele de grup şi din dezbaterea în plen, va accentua ideile 

valoroase, va dezvolta aspectele apărute în derularea reuniunii pe care le poate utiliza în 

acoperirea cognitivă şi motivaţională a demersului său şi va încuraja activităţile de învăţare 

prin descoperire. 

● Controversa creativă este o metodă asemănătoare celei prezentate anterior, 

centrată nu doar pe problemă şi pe soluţionarea acesteia, ci şi pe regăsirea întregului prin 

experienţa părţilor uneori contradictorii. Grupul se va diviza în microgrupuri, care să conţină 

patru persoane. În fiecare microgrup doi dintre participanţi trebuie să susţină cu fermitate o 

poziţie într-un caz controversat, ceilalţi doi susţinând cu aceeaşi fermitate poziţia contrară. 

Acest mod de lucru cultivă spiritul de competiţie, de implicare profundă şi completă. Ideea de 

bază a acestei metode este dezvăluirea integralităţii unui fenomen prin articularea elementelor 

componente ale sale, aflate de multe ori într-o aparentă opoziţie. 

Grupul găseşte argumente, le conturează şi le integrează într-o poziţie coerentă. 

Fiecare susţinător al unei anumite poziţii se retrage apoi din microgrupul de dezbateri şi 

discută cu alţi colegi din alte microgrupuri, care au acelaşi rol şi apără aceeaşi perspectivă ca 

şi el, după care se reîntoarce la microgrupul de origine şi discută acolo ideile pe care le-a 

găsit. În următoarea zi, toate microgrupurile îşi prezintă poziţiile – se pun întrebări, se 

marchează punctele de nesiguranţă, de evidenţă puternică. Argumentele expuse se pot folosi 

şi în continuare, dar este încurajat un demers de înnoire a modului de articulare a acestor 

argumente, a unghiului de vedere sub care sunt expuse acestea. În a treia zi, echipele îşi 

prezintă noile poziţii însoţite de argumentele deja exprimate într-o nouă lumină, sub alte 

indicii şi de argumente noi. Apoi vor căuta împreună argumentele, avantajele fiecărei poziţii, 

încercând să ajungă la o perspectivă comună, care să combine poziţiile exprimate până acum 

într-una nouă, menită să ofere o perspectivă unitară a avantajelor şi vor demonstra actualitatea 

punctelor slabe identificate, depăşite prin noua perspectivă.  
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Astfel, participanţii la controversa creativă vor înţelege fiecare parte a unui discurs, 

vor acorda încredere nu doar poziţiilor proprii, ci şi celor opuse care au fost 

exprimate.Grupurile vor descoperi că fenomenele se compun din mai multe adevăruri, uneori 

contradictorii între ele. 

● Tehnica „focus grup” este tot o metodă care utilizează potenţialul de învăţare şi 

producţia de idei în cadrul grupurilor. În cadrul acestei tehnici este presupusă o discuţie 

focalizată, care trebuie să furnizeze un complex  informaţional calitativ. O caracteristică 

importantă a acestei metode este că participanţii îşi pot modifica sau chiar schimba total 

părerile până la finalul discuţiilor. 

Procesul de desfăşurare al focus grupului presupune o planificare a studiului. Se 

poate lucra în grup în manieră cumulativă - presupune obţinerea unui evantai mai larg de 

informaţii – sau în manieră contradictorie – presupune necesitatea atragerii persoanelor care 

manifestă rezerve şi tendinţe inhibitorii prin agresiune şi confruntare. 

Această metodă este complexă, nu neapărat prin modul de desfăşurare, ci prin felul 

în care atinge obiectivele pe care şi le propune. Avantajele ei sunt că apropie participanţii de 

lucrul într-un grup natural, le dezvoltă plăcerea pentru discuţie, care se desfăşoară într-un 

climat pozitiv şi introduce maniera pozitivă de focalizare pe o activitate sau sarcină, 

dezvoltând strategii naturale de ocolire ori de diminuare a divagaţiilor şi fenomenelor de 

perturbare a comunicării. 

● Tehnica „acvariului” presupune extinderea rolului observatorului în grupurile de 

interacţiune didactică. 

Scaunele dintr-o încăpere sunt aşezate concentric, în două cercuri. Cei din cercul  

interior primesc un timp pentru a discuta o problemă controversată. Cei din cercul exterior 

ascultă ceea ce se discută în interior, fac observaţii cu privire la cum se relaţionează, gradul de 

stabilire a consensului, modul în care se dezvoltă microclimatul, apariţia conflictului şi tipul 

de strategii adoptate de colegii lor din cercul din interior cu scopul de a le rezolva. Toate 

acestea se vor nota pe fişe de observare. Când această etapă este finalizată, se schimbă rolurile 

şi locurile. Se porneşte cu o altă idee controversată pe care cei din cercul interior trebuie să o 

discute, timp în care cei din cercul exterior completează fişa de observare. Această sch imbare 

este foarte interesantă deoarece fiecare grup este pe rând în ipostaza de observator, dar şi de 

observat.  

În aplicarea metodei este posibil să se ajungă la o epuizare prematură a problematicii. 

Persoana care conduce discuţia trebuie să insiste pentru depăşirea acestei situaţii deoarece, în 

realitate, s-a epuizat sfera de argumentare comună, necreativă. Dacă se întâmplă astfel, se 
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poate introduce încă o etapă: să se creeze un singur cerc în care se va încerca concluzionarea 

tuturor ideilor emise. 

Principalele avantaje ale acestei tehnici sunt: conţinutul – se emit idei substanţiale, 

argumentate, se exprimă puncte de vedere relevante; implicarea – participarea este activă în 

cadrul tehnicii, contribuţiile sunt bazate pe ascultarea activă, pe încurajarea celorlalţi în a-şi 

exprima ideile; limbajul – se foloseşte un limbaj adecvat, o terminologie centrată pe domeniul 

şi pe subiectul ales. 

Utilizarea acestor metode şi tehnici nu trebuie făcută însă în lipsa unor combinări şi 

armonizări cu metodele aşa-numite tradiţionale deoarece avantajele şi dezavantajele lor sunt 

complementare. Metodele moderne pun accent deosebit pe dezvoltarea individului în 

interiorul grupului. Ele contribuie la acoperirea întregii sfere de interes a persoanei educate, 

persoană care reprezintă resursa şi creatorul de resurse pentru anii viitori.  
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LIBERTATEA DE A FI TU ÎNSUŢI 

 

Prof.  Gabriela Isacovici,  

Şcoala Gimnazială TRAIAN Piteşti 

 

Cine nu-şi doreşte un copil creativ, imaginativ care să picteze aşa cum altcineva n-a 

mai făcut-o, să scrie cele mai originale compuneri sau să danseze pe orice melodie? Sigur că 

nu e deloc uşor şi adesea ne gândim dacă acei copii atât de talentaţi pe care îi vedem la 

televizor sau pe scenă au fost pregătiţi de mici pentru asta sau pur şi simplu sunt talentaţi şi 

atât. 

Niciodată nu e prea târziu pentru cunoaşterea, stimularea, educarea şi dezvoltarea 

creativităţii. Dar cu cât această acţiune începe la o vârstă mai mică (conform principiului 

„intervenţiei precoce”, prin modalităţi concrete adaptate particularităţilor de vârstă şi 
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individuale ale subiecţilor) şi continuă de-a lungul anilor, cu atât va fi mai productivă, 

conducând la obţinerea unor realizări creative mai valoroase. 

La fiecare nivel de vârstă copiii trebuie învăţaţi cum să înveţe şi cum să se exprime 

creator. 

Creativitatea este un fenomen complex, cu multiple aspecte, faţete, laturi sau 

dimensiuni. În sens restrâns, creativitatea este activitatea sau procesul care conduce la un 

produs caracterizat  prin noutate sau originalitate şi valoare pentru societate. În sens larg, 

creativitatea se referă la găsirea  de soluţii, idei, probleme, metode, procedee, care nu sunt noi 

pentru societate, dar la care s-a ajuns pe o cale independentă. 

Creativitatea este o aptitudine complexă, distinctă de inteligenţă şi de funcţionalitatea 

cognitivă şi existentă în funcţie de fluiditatea ideilor, de raţionamentul inductiv, de anumite 

calităţi perceptive şi de personalitate. Indivizii creativi dau dovadă de imaginaţie, de spirit 

inventiv şi de originalitate. Procesul creativ este favorizat de o atitudine pozitivă faţă de ideile 

noi şi neaşteptate şi, mai degrabă, de dispersarea atenţiei decât de concentrarea asupra 

problemelor puse.  

Cum să descoperim talentele şi înclinaţiile micuţilor noştri, cum să le cultivam şi să 

ţinem seama de ele când alegem grădiniţa, şcoala, activităţile din timpul liber al copilului sunt 

probleme la care ne-am gândit de multe ori.  

De la ce vârsta să începem "instruirea" artistică sau sportivă? - este iarăşi o întrebare 

frecventă a mămicilor. Cred că înainte de a ne apuca să căutam răspunsuri acestor întrebări, ar 

fi bine să ne uitam cu atenţie la micuţul nostru, să-l întrebăm, ce-i place şi, mai ales, să-i 

oferim mai multe variante. Ce poate răspunde un copil de 4-5 ani întrebat "Ţi-ar plăcea să 

cânţi la pian?" 

În afară de pianul pe care l-a văzut de câteva ori şi auzit în treacăt dar pe care nu a 

pus mânuţa niciodată, altă experienţă nu are. Ce-ar putea răspunde? Astfel încât, cu cât mai 

multe încercări, cu atât mai bine. Mai întâi, copilul are nevoie să vadă, să audă, să vorbească 

cu alţi copii care se ocupă cu aşa ceva (pictura, engleza, judo, vioara etc.), să pună întrebări, 

să vorbească despre aceste lucruri cu părinţii şi bunicii lui sau cu educatoarele, vecinii şi 

prietenii. Apoi să fie tentat să încerce fără ca părinţii lui să fie "cu sufletul la gură". Pur şi 

simplu să încerce. Dacă îi place va continua, dacă nu…va încerca altceva. 

Încă de când este foarte micuţ, îl putem implica în tot felul de activităţi casnice şi 

artistice. Să decorăm tortul, să construim câteva podoabe pentru bradul de Crăciun, să facem 

perniţe colorate, să pictam o eşarfă şi câte altele. 
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Fireşte că nu e cazul să ne propunem de la început ceva dificil de realizat sau 

pretenţios, ci să lăsăm lucrurile în voia lor şi nevoia de a ne simţi bine făcând ceva împreună 

cu copilul nostru să fie mai mare decât dorinţa de a obţine un rezultat anume. Dacă reuşim să 

ne bucurăm, să comunicăm cu micuţul, să-i menţinem interesul pe parcursul diferitelor etape 

şi să fim încântaţi de ceea ce a ieşit,e o mare realizare!  

Putem ulterior să-i propunem copilului să reluam respectiva activitate data viitoare, 

să obţinem ceva şi mai frumos. De cele mai multe ori vom fi surprinşi să constatăm că 

micuţului i-a plăcut tare mult şi "mai vrea". Cele mai reuşite activităţi sunt cele în urma cărora 

obţinem ceva care poate fi folosit chiar de copil. Să modeleze singur fursecurile, să facă un 

mărţişor pentru educatoare sau prietena din parc, să picteze copertele unui album foto, să 

confecţioneze o ramă lipind pe ea scoici şi melcişori de la mare sau poate frunze de toamnă.  

         Activităţile nu trebuie să fie pretenţioase sau costisitoare, astfel încât nu aveţi nevoie de 

cine ştie ce materiale, ingrediente, spaţiu, ustensile. Cu cât aveţi lucruri mai puţine şi mai 

simple, cu atât creativitatea şi originalitatea vor fi mai mult stimulate.  

         De ce este important să dezvoltam creativitatea copilului şi să lăsăm spontaneitatea să se 

manifeste? Pentru că punctul maxim de creativitate este în preşcolaritate şi şcolaritatea mică, 

până la pubertate când întreaga energie a copilului va fi absorbită de transformările de care va 

avea parte în drumul către adolescenţă şi maturitate. Un copil preşcolar va reuşi să folosească 

un material în locul altuia, pe când unul mai mare va abandona sarcina pentru că nu va avea 

exact materialul de care are nevoie. Putem spune că spontaneitatea din copilărie este axa 

flexibilităţii şi originalităţii de mai târziu, a capacităţii de a găsi soluţii noi, neobişnuite, 

originale, rezolvări inedite, ieşiri din situaţii dificile. Pe de altă parte, starea de spontaneitate 

este însoţită şi de o stare emoţională şi afectivă de încredere, deschidere, uşurinţa e a realiza 

ceva, plăcerea şi creşterea capacităţii de efort. Se spune adesea că este cel mai uşor să faci 

ceea ce îţi place. Iar ceea ce îţi place este foarte aproape de ceea ce în mod natural eşti înclinat 

să faci.  

Intrarea în şcoală presupune din partea copilului efortul de a se adapta la o varietate 

de relaţii noi şi de a  suporta stresul inerent schimbării, cerinţelor, frustrării. Copiii se 

deosebesc foarte mult în şcolaritatea mică în funcţie de cum a fost perioada anterioară. Sunt 

copii care se adaptează uşor şi pentru care orice sarcină este o provocare, o plăcere. Ei sunt 

deschişi, curioşi, dornici, încrezători, pot comunica uşor, pot intra în relaţii armonioase cu alţi 

copii şi adulţi, pot deveni autonomi mai uşor decât cei care sunt excesiv de ataşaţi de mediul 

lor - familia, se tem de ceea ce este nou, se îngrijorează că nu vor face faţă, îşi manifestă 

mereu anxietatea şi frica, neîncrederea în capacităţile lor. Sunt paşi mari şi dificili atât intrarea 
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în şcoală, cât şi perioada şcolarităţii mici. Adesea părinţii remarcă schimbarea totala a 

copilului lor dintr-unul vesel şi comunicativ într-unul inhibat şi trist sau agresiv. 

Preocupările numeroase pentru studiul creativităţii, pentru găsirea şi utilizarea unor 

metode de antrenare şi dezvoltare a creaţiei, la nivel individual şi de grup, sunt justificate de 

cerinţele sociale actuale şi de viitor. Atât în prezent cât şi în viitor, oamenii, indiferent unde 

trăiesc, se confruntă cu schimbări socio-politice, ecologice, ştiinţifice, tehnologice, a căror 

depăşire presupune un grad înalt de creativitate. Receptivitatea societăţii actuale faţă de ideile 

originale este incompatibilă cu a vremurilor trecute, când o noutate şocantă era sancţionată cu 

indiferenţă sau cu reacţii agresive. Epoca contemporană, frământată de adânci prefaceri rapide 

în direcţia unui progres iminent, aduce ceva nou: conştientizarea necesităţii dezvoltării 

creativităţii şi întreprinderea unor acţiuni concrete în acest sens. Problema dezvoltării 

creativităţii a devenit o chestiune de politică economică şi de politică a educaţiei. Această 

deschidere pentru creativitate şi spiritele creative o anunţă, cu mult timp în urmă, psihologul 

M. Stein: ,,o societate care stimulează creativitatea asigură cetăţenilor săi patru libertǎţi de 

bază: libertatea de studiu şi pregătire, libertatea de explorare şi investigare, libertatea de 

exprimare şi libertatea de a fi ei înşişi. Acest din urmă „a fi tu însuţi” este vizat de formarea 

creativă şi învăţământul democratic”. Momentul istoric prezent este deosebit de propice 

pentru introducerea creativităţii la scară socială şi aceasta trebuie să înceapă cu învăţământul, 

cu şcoala la toate nivelurile ei, iar în cadrul ei cu pregătirea formatorilor. 

Trăim într-o lume ce se schimbă mereu. Ea cere insistenţă de idei şi fapte noi. În 

avangarda transformărilor este şcoala, profesorul, elevul, iar prin ei – întreaga societate. 

Într-un proverb românesc se spune: „Învăţătura e o comoară, iar munca cheia ei. 

Păzeşte bine cheia, să nu pierzi comoara.” 

Teme de reflexie: 

1. De ce este important să dezvoltam creativitatea copilului şi să lăsăm spontaneitatea 

să se manifeste? 

2. Cum poate şcoala românească să dezvolte creativitatea elevilor?  
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UTILIZAREA FILMULUI DOCUMENTAR LA CLASĂ 

Prof. Lavinia Rizoiu 

Colegiul Național “Zinca Golescu”, Pitești 

 

Filmul este tot mai des utilizat la clasă, iar filmul documentar este, de regulă, folosit 

exclusiv pentru informația pe care o aduce în economia lecției. Ceea ce propunem aici este, 

însă, altceva. 

Proiectul pe care îl propunem în continuare este materializarea participării, în anul 

2013, la un workshop organizat la București de Agenția de Monitorizare a Presei, 

ActiveWatch, cu scopul de a promova utilizarea filmului la clasă. Ni s-a pus la dispoziție 

filmul documentar “Școala noastră”. Filmul a fost lansat în 2011, a fost distins cu numeroase 

premii și este o coproducție româno-americană. El este, în fapt, un studiu de caz minuțios pe 

tema segregării școlare, despre condiția copiilor romi. Filmul se poate utiliza ca suport pentru 

o serie de discuții și/ sau dezbateri și se utilizează deja în școlile americane; ActiveWatch îl 

oferă și profesorilor români care doresc să îl valorifice și au cerut opiniile noastre în legătură 

cu posibilitățile de utilizare a acestuia ca material didactic, în diverse situații de învățare. 

Noi am considerat oportun să îl folosim într-un proiect care să promoveze toleranța, 

în colaborare, în calitatea noastră de diriginte, cu profesorul de științe sociale care predă 

Sociologie la noi în școală. Proiectul s-a desfășurat în perioada Săptămâna ALTFEL. 

Acest proiect, în derularea lui, contribuie fără îndoială la constituirea profilului 

elevului în învățământul obligatoriu, avînd și un puternic caracter transdisciplinar. Astfel, 

considerăm că îi ajută pe elevi să înțeleagă sensul apartenenței la diverse tipuri de comunități, 

prin înțelegerea și evaluarea interdependențelor dintre identitate și alteritate, dintre local și 

național, dintre național și global. Filmul vorbeşte despre o minoritate a cărei imagine este 

deseori deformată de prejudecăţi şi stereotipuri. “Şcoala noastră” devine, astfel, un puternic 

argument pentru acceptarea diferenţelor culturale şi pentru toleranţă în societatea românească. 

După vizionarea și înțelegerea filmului, ne așteptăm ca atunci când elevii se vor întâlni cu 

copii asemănători şi cu situaţii similare, să găsească resursele pentru a participa la incluziunea 

lor socială, iar nu la excluderea şi îndepărtarea lor. O şcoală multiculturală este cea mai bună 

garanţie pentru o comunitate tolerantă, care oferă şanse mai bune tuturor, majoritarilor ca şi 

minoritarilor. 
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De asemenea, considerăm că proiectul poate să îi ajute pe elevi să contribuie la 

construirea unei vieți de calitate, prin dezvoltarea unei atitudini pozitive față de sine și de 

semeni, indiferent de apartenența lor la anumite grupuri etnice, precum și prin cunoașterea și 

respectarea drepturilor fundamentale ale omului. 

Am ales să prezentăm proiectul în forma în care a fost susținut, menționând că elevii 

s-au declarat foarte încântați de punerea lui în practică, au fost interesați de problematică, au 

apreciat calitatea filmului (punându-și în valoare sensibilitatea estetică și artistică) și au fost 

foarte implicați în dezbatere. Proiectul utilizează multe metode moderne, deoarece activitățile 

presupun vizionarea filmului, discuții, dezbateri, realizarea de postere, chestionare de 

înțelegere a mesajului, dar și de asumare a unor atitudini, eseuri. 

Vă recomandăm utilizarea acestui proiect, care se poate adapta la diverse grupe de 

vârstă, și care se poate continua apoi și cu alte activități, de exemplu de voluntariat, în zone  

defavorizate, odată sensibilizați copiii pentru astfel de situații. 

PROIECT 

TOLERANŢA, VALOARE A LUMII CONTEMPORANE 

 

Propunători: Prof. Lavinia Rizoiu (lb. română), prof. Narcisa Şuţan (lb. română), 

prof. Ștefania Balcău (sociologie). 

Timpul necesar derulării proiectului: 10 ore (1, 2 aprilie) 

Populaţia ţintă: elevii claselor a X-a şi a XI-a D ( 46 de elevi, de 16-18 ani) 

Descrierea proiectului: 

1. Obiective generale: 

 a) Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea 

demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor realităţi 

 b) Sensibilizarea la problemele minorităţilor defavorizate 

 c) Cooperarea 

 d) Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil 

 e) Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii 

(ţară/oraş/ şcoală) 

 f) Dezvoltarea capacităţilor de exprimare a opiniilor personale, prin 

argumentaţie orală 

2. Obiective specifice de învăţare: 

 a) Identificarea diverselor tipuri de mesaje despre minorităţi şi analiza critică a 

acestora 
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 b) Identificarea unor stereotipuri şi prejudecăţi promovate prin mass-media cu 

referire la diferite minorităţi 

 c) Construirea unor alternative personale la un mesaj dat, ca principală 

modalitate de rezistenţă la manipulare 

 d) Raportarea critică la diferite mesaje 

 e) Cooperarea cu ceilalţi membri ai grupului pentru explicarea rolului mediilor 

în democratizarea societăţii 

 f) Operarea cu criterii valorice proprii pentru selecţia mesajelor referitoare la 

minorităţi 

 g) Participarea la identificarea unor soluţii pentru probleme specifice 

comunităţii 

 h) Exprimarea propriilor puncte de vedere faţă de o anumită problemă şi 

susţinerea lor cu argumente în expunere orală 

3. Proceduri şi metode: simularea, jocul de rol, vizionarea de film documentar 

("Şcoalanoastră"), studiul de caz, dezbaterea, realizarea unor produse (colaj, afiş etc.) 

4. Echipament necesar: o sală de clasă (aranjată pentru vizionare de film), 

videoproiector, computer, hârtie pentru postere, markere şi alte materiale pentru realizarea 

produselor finale. 

5. Efecte aşteptate: 

 a) elevii să devină conştienţi de existenţa, în lumea contemporană, în 

comunitatea lor, a grupurilor defavorizate; 

 b) să devină sensibili la problemele acestor persoane; 

 c) să dezvolte comportamente de toleranţă faţă de cei de altă etnie, de altă 

religie, de altă rasă, care împărtăşesc alte convingeri, de orice natură; 

 d) să încerce să identifice soluţii pentru eliminarea segregării; 

 e) să înţeleagă mesajul unui film documentar. 

6. Resurse şi personal: Pentru derularea proiectului este necesară participarea celor 

două profesoare-diriginte ale celor două clase, Narcisa Şuţan şi Lavinia Rizoiu. Proiectul 

propus este posibil datorită participării prof. Lavinia Rizoiu la un atelier de lucru (23 februarie 

2013), organizat de ActiveWatch (Agenţia de monitorizare a presei), cu tema "Educaţie prin 

film documentar". 

7. Documentaţie: Broşura ActiveWatch, filmul "Şcoala noastră". 

8. Evaluarea proiectului: Chestionar pentru evaluarea activităţilor, produse finale. 

Desfăşurarea activităţilor: 
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Luni, 1 aprilie:  9-11 - Discuţii pentru definirea termenilor: toleranţă, segregare, 

minorităţi discriminate, prejudecăţi, manipulare, romii. 

   11-11.30 - Pauză, gustare, pregătirea vizionării 

   11.30-13 - Vizoinarea filmului "Şcoala noastră" 

   13-14 - Primele impresii după vizionare 

Marţi, 2 aprilie:  9-10 - Analiza cinematografică a filmului documentar 

   10-11 - Intenţia filmului, metoda documentară (discuţie) 

   11-12 - Personajele filmului (joc de rol) 

   12-14 - Dezbatere: Toleranţa este un concept cunoscut şi 

acceptat unanim; Realizarea posterelor. 

   14-14.15 - Chestionare finale 

OBS: În cadrul primei activități din prima zi, li se distribuie elevilor fișa de lucru din 

anexă, care se completează înainte de vizionarea filmului și se discută după vizionare. 

ANEXĂ 

Copiii romi nu vor să înveţe.  

Părinţii copiilor romi nu îi lasă să vină 

la şcoală. 

 

Aceşti copii sunt violenţi din fire, ei 

nu reacţionează bine decât la pedepse, 

nu la încurajări. 

 

Copiii romi nu pot depăşi un anumit 

nivel de educaţie. 

 

Romii nu doresc să trăiască în 

civilizaţie. 

 

Integrarea nu ajută la nimic, întrucât 

copiii cei mai slabi (romii) nu ar 

beneficia de convieţuirea cu copiii 

care au posibilităţi şi sunt mai bine 

pregătiţi. De aceea, ei trebuie să 

inveţe mai puţin, locul lor nu e la 

şcoală. 
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PERSPECTIVA INTERCULTURALĂ ȊN ȘCOALA ROMȂNEASCĂ 

 

Prof. Popa Eliza   

Liceul Teoretic „ Ion Mihalache ”, Topoloveni 

Prof. Popa Viorel  

 Liceul Teoretic „Ion Mihalache” Topoloveni 

 

Educația interculturală a devenit o temă de actualitate în școala și în societatea 

românească. Educaţia interculturală promovează atitudini tolerante, deschise, de acceptare şi 

înţelegere firească a raportului ”eu-celălalt” şi a noţiunii de străin, recunoaşterea şi respectarea 

diferenţelor culturale prin valorificarea pozitivă a relaţiilor de egalitate între oameni şi nu prin 

aplicarea polarităţii superior-inferior. 

Conform Dicţionarului de Psihologie – Paul Popescu Neveanu, fenomenul 

educaţional este unul social de dezvoltare, formare, construire a fiinţei umane ca subiect al 

acţiunii, al cunoaşterii şi al valorilor, prin comunicare şi exerciţiu, prin modelarea 

comportamentului său şi prin integrarea în activitatea şi în relaţiile sociale.  

Educaţia interculturală presupune promovarea unor politici 

şcolare care să permită egalizarea şanselor în educaţie şi a unor 

strategii de valorificare a diferenţelor culturale pentru a le 

transforma în resurse pedagogice, iar responsabil de aceste 

demersuri este (în cadrul educaţional instituţionalizat) 

managerul grupei/clasei, respectiv cadrul didactic. 

Identitățile multiple, tradițiile și obiceiurile se fac simțite chiar 

și în comunitățile mici, rurale. Același lucru putem spune și despre modul de relaționare 

dintre diverși indivizi sau grupuri de indivizi. Această diversitate presupune o nouă abordare a 

societății și a educației. Interculturalitatea aduce în societate un plus de cunoaștere și de 

îmbogățire culturală. 

Educaţia interculturală se referă la teme ca ”acceptarea”, ”conviețuire cu ceilalți”, 

”participare”, evitarea prejudecaților și promovarea unei educații democratice 

interculturală/multiculturală. Când vorbim de educație interculturală ne referim ca un element 

cheie și anume interculturalismul. 

Educația interculturală poate atinge trei niveluri:  
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1. de curriculum nucleu, 

2. de curriculum la decizia școlii, 

3. la activitățiile extracurriculare. 

De asemenea, educația interculturală poate atinge mai multe direcții: 

1. etnică, 

2. religioasă, 

3. profesională, 

4. rasială. 

Educația interculturală poate fi implementată cu 

succes în orice școală din țara noastră. Școala mea abordează 

ideile educației interculturale prin următoarele componente: 

 își organizează activitatea într-un mod democratic dând astfel elevilor 

posibilitatea să se exprime liber, să dialogheze ținȃnd cont de ceilalți, lasându-i să-și asume 

responsabilități; 

 le oferă tuturor elevilor șanse egale, prin participarea la actrivități 

extracurriculare, evitând marginalizarea sau izolarea elevilor; 

 elevii din cadrul liceului, pot experimenta diverse roluri, pot identifica și 

analiza raporturi de autoritate în cadrul grupului de elevi sau în cadrul instituției, pot depista 

abuzurile și pot reacționa la acestea; 

 relațiile dintre elevi s-au îmbunătățit datoritӑ cooperării dintre aceștia; 

 școala asigură un anumit prestigiu fiecărui elev, eliminând orice urmă de 

manifestare discriminatorie din comportamentul elevilor. 

Activitățile extracurriculare propuse și derulate de liceu din perspectiva educației 

interculturale sunt următoarele: 

 -participarea la diferite evenimente 

culturale și sărbători locale; 

 -organizarea de activitați sportive; 

  -invitarea în spațiul școlar a unor 

specialiști:  

 -Parteneriate educative cu medici 

nutritioniști, cu Poliția Rutiera, etc; 

 -utilizarea frecventă a centrelor de documentare, a bibliotecii școlare: activități 

sustinute în incinta bibliotecii; 
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 activități vocale și corale: serbări susținute de elevii talentați ai școlii cu 

diverse ocazii;  

 parteneriate cu diferite școlii din alte zone sau medii sociale; 

 vizite, excursii. 

Învățarea interculturală presupune o învățare pe tot parcursul vieții, de la o vârstă 

fragedă. Datoria noastră, a cadrelor didactice este aceea de a le oferi copiilor experiențe de 

învățare care să-i familiarizeze cu diferite culturi. 

Educaţia în perspectiva deschiderii către valori multiple reprezintă un demers pe 

deplin justificat, întrucât vizează mai buna inserţie a individului într-o lume spirituală 

polimorfă şi dinamică. Acest demers formativ vine în întâmpinarea atât a dezideratelor 

individualităţii, prin valorizarea unor trăsături particulare, unice, ce merită a fi recunoscute 

sau amplificate, cât şi în profitul societăţii, asigurându-i un anumit grad de coerenţă, 

solidaritate şi funcţionalitate. Solidaritatea comunitară este 

potenţată prin felul cum se gestionează reproducerea marilor 

simboluri în interiorul spaţiului cultural respectiv, dar şi prin 

modul cum este reglată deschiderea spre alte formaţiuni 

socio-culturale. O cultură este mare nu numai prin ea însăşi, 

prin propriile mecanisme 

autoreproductive sau autocontemplative, ci şi prin 

"metabolismul" creşterii şi transformării ei, prin felul în care 

permite deschideri spre reverberaţii din exterior. Se 

concretizează cu acest prilej o dinamică specifică dintre 

închidere şi deschidere, o relaţie pulsatorie care generează 

sporirea culturală. Acest raport dintre general şi particular, dintre continuu şi discontinuu, 

dintre asumare şi negare trebuie actualizat, într-un mod specific, şi la nivel şcolar. 

Experimentarea diferenţei trebuie să înceapă încă de pe băncile şcolii şi va continua întreaga 

viaţă. 

Obiectivul principal al educaţiei interculturale rezidă în pregătirea persoanelor pentru 

a percepe, accepta, respecta şi a experimenta alteritatea. Scopul îl reprezintă netezirea 

terenului întâlnirii cu celălalt. A face educaţie interculturală presupune ca însuşi procesul 

educaţional să se realizeze într-un mediu interacţional, prin punerea alături, faţă în faţă, a 

purtătorilor unor expresii culturale diferite. Alteritatea trebuie să devină un motiv de bucurie, 

o ocazie de întărire a sentimentului vieţuirii laolaltă, o dorinţă a unei  împreună simţiri şi 

binevenite conlucrări. Altul este un prilej de descoperire şi conştientizare a realei identităţi. 
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Căci, în căutarea celuilalt, ne descoperim pe noi înşine, ne dăm seama de ceea ce suntem, 

sperăm, merităm. Frumuseţea existenţială ne este dată de celălalt, de miracolul ieşirii din sine, 

de proiectarea în altul, de iubirea celui apropiat - ca şi a celui îndepărtat! 

 

REPERE MORALE ÎN RELAŢIA PROFESOR-ELEV 

 

Prof. Petreanu Carmen  

 Şcoala Gimnazialӑ “Marin Preda” Piteṣti 

 

Între situaţiile arhetipale trăite de către oricare dintre oameni, iniţierea este una 

fundamentală. Ea presupune trecerea individului dintr-un stadiu de viaţă în altul. Conform 

teoriei lui Carl Gustav Jung (1967), o persoană care nu a trăit echivalentul psihologic al unei 

iniţieri poate fi pierdută în confruntarea cu o situaţie „de tranziţie” pentru care nu este 

pregătit, în astfel de moment putând avea loc procese de regăsire masivă a personalităţii.  

Deoarece şcoala realizează prin activităţi şi procese specifice pregătirea elevilor 

pentru realitatea socială, mult mai complexă decât cea a familiilor din care aceştia au pornit, 

s-a constatat discursul didactic şi pedagogic, forma de iniţiere a elevilor în real. 

Într-o astfel de abordare, profesorul este cel care are sarcina iniţiatorului, elevii 

urmând trecerea prin procesul iniţierii, profesorul fiind - de aceea - considerat iniţiatorul, cel 

care va conduce „ritualul” iniţiatic. 

Dacă, prin comportamentul său, profesorul se face „acceptat” de elevi, se creează 

condiţii pentru ca întreaga clasă să devină receptivă, permisivă, deschisă cooperării.  

Clasa de elevi, colectivitatea şcolară, în general, este un mediu de comunicare între 

elevi, între profesor şi elevi, o comunicare deschisă, fără restricţii, fără formalisme şi ritualuri 

inutile care măreşte încrederea membrilor în virtuţile grupului şi, implicit, productivitatea. 

Blocarea comunicării prin relaţii reci, birocratice din partea unor profesori face să scadă 

randamentul comunicării şi cel şcolar. Funcţionând normal, pe principiul feed-back-ului, 

procesul de comunicare facilitează realizarea sarcinii, asigură coeziunea grupului, valorizează 

pe fiecare membru, acţionează ca factor de omogenizare. 

Astfel, prin intermediul feed-back-ului influenţarea devine bilaterală, pentru că, aşa 

cum spunea filosoful Leon Bloy, nu se ştie „cine dă şi cine primeşte”, astfel că şi profesorul 

trebuie să înveţe deopotrivă împreună cu elevii şi chiar de la aceştia. 
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Prin comunicare urmărim astfel să fim receptaţi, înţeleşi, acceptaţi şi totodată să 

provocăm o schimbare de atitudine şi de comportament în rândul interlocutorilor - elevilor - 

ceea ce impune anumite particularităţi psihologice şi psihopedagogice din partea ambilor 

membri ai relaţiei pe care o presupune comunicarea. 

În concepţia lui K. Wadd „puterea” profesorului sintetizează patru componente:  

1. charisma - capacitatea de a atrage şi de a influenţa oamenii prin propria 

personalitate; 

2. ascendenţa - capacitatea de a obţine controlul asupra unei situaţii prin simpla 

prezenţa a persoanei respective; 

3. puterea intelectuală - puterea expertului, a celui care ştie; 

4. resursele de putere - capacitatea unui ins de a organiza elementele unei 

activităţi în clasă. 

Eficacitatea profesorului depinde atât de funcţionarea fiecărei componente în parte, 

cât şi de proporţia în care fiecare participă la ansamblu. Controlul pe care profesorul îl 

exercită asupra elevilor este rezultatul unui amestec subtil de putere personală şi de autoritate, 

derivată atât din statutul său de profesor, cât şi din sistemul de reguli care operează în şcoală 

şi în clasă. 

Un aspect foarte important în personalitatea profesorului îl constituie dimensiunea 

ştiinţifică şi culturală, psihologică şi pedagogică a acestuia. 

Calificarea profesională înaltă a profesorului este necesară şi îl va ajuta pe acesta să 

fie permanent preocupat de continua lui perfecţionare individuală pentru a stăpâni la zi 

noutăţile din domeniul lui de specialitate. El trebuie să manifeste ingeniozitate şi creativitate 

şi să dispună în acelaşi timp, de o bogată cultură generală, pentru că elevii îl judecă şi sub 

acest aspect. Nu trebuie uitat, de asemenea, că aspectul culturii la formarea personalităţii, 

inclusiv a personalităţii profesorului, este decisiv. Cultura formează şi dezvoltă aptitudinile 

intelectuale, sentimentale şi emoţiile, voinţa şi caracterul omului. Un profesor cu un înalt 

nivel ştiinţific şi cultural contribuie efectiv la dezvoltarea culturii generale şi de specialitate a 

elevilor şi totodată îşi dezvoltă şi îşi afirmă prestigiul personal. 

Profesorul nu-l dezvoltă pe elev numai sub aspect profesional, ci şi sub aspect etic, 

moral. Mai întâi trebuie să fie el însuşi un om cu un înalt nivel ştiinţific şi cultural şi cu un 

profil moral sănătos, să manifeste o conştiinţă şi o conduită morale civilizate. Pe lângă 

valorile ştiinţifice şi culturale ale societătii, el are datoria să cunoască valorile morale, 

principiile şi regulile morale proprii statului de drept şi societăţii democratice. Este chemat să 

formeze şi să dezvolte la elevi deprinderi de conduită morală în concordanţă cu aceste 

principii şi reguli morale. Profesorul trebuie să manifeste o conduită demnă în orice situaţii: în 

familie, în liceu, în societate, pentru că aceasta va fi imitată de elevii săi. O conduită 
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ştiinţifică, culturală şi morală corectă a profesorului va fi învaţată de elevi şi, prin 

interiorizare, va deveni conduita elevilor săi. De aceea, profesorul trebuie să fie un model în 

tot ceea ce gândeşte şi în tot ceea ce realizează. 

Este necesar ca profesorul să manifeste şi capacitate managerială în domeniul 

educaţional, pentru că el este chemat să îndeplinească diferite funcţii: şef de catedră, 

responsabil de comisie metodică, diriginte etc.. În  această privinţă, pregӑtirea de specialitate, 

experienţa didactică şi profilul cultural şi moral îi sunt indispensabile. 

Componenta esenţială a aptitudinii pedagogice este capacitatea de instruire, care 

constă în posibilitatea de a organiza materialul de învaţat şi de a-l preda într-o formă 

accesibilă. Priceperea de a organiza este dependentă de inteligenţa cadrului didactic, de 

utilizarea ei în selectarea sistemului de cunoştinte şi abilităţi din materia de specialitate şi în 

clasificarea şi scrierea lor pentru a putea fi transmise. 

A preda înseamnă a prezenta fapte, exemple, modele, teme, exponate etc, a propune 

elevilor o activitate asupra acestora, adică a-i conduce să le analizeze, să le compare - deci să 

lucreze cu acest material - şi să extragă apoi esenţialul, pe care să-l fixeze în definiţii, legi, 

principii etc. 

O dimensiune a aptitudinii pedagogice este empatia. Stroe Marcus arată că există 

două componente ale ampatiei: empatia emoţională şi empatia predictivă. Empatia 

emoţională se referă la participarea profesorului la emoţiile şi sentimentele elevilor, la 

împărtăşirea acestora, la trăirea lor alături de ei. Ea constă în apropierea faţă de elevi, la 

pătrunderea în universul lor lăuntric.  

Empatia predictivă rezidă în capacitatea profesorului de a se transpune în psihologia 

elevului, de a îndeplini „rolul” lui şi de a-i prevedea, în limitele unei erori admise, 

comportamentul ulterior. Acei profesori care sunt apreciaţi ca fiind buni şi foarte buni au 

indici superiori de empatie predictivă. Empatia predictivă facilitează găsirea modalităţilor de a 

menţine concentrată atenţia elevilor la lecţie, de a se face acceptat de elevi, de a echilibra 

relaţiile cu ei, asigurând astfel condiţii favorabile pentru procesul de predare-învăţare. 

Tactul pedagogic se înscrie ca o componentă esenţială şi specifică a aptitudinii 

pedagogice, profesorii concepând tactul pedagogic ca o abilitate de a înţelege elevii, de a fi 

omenos, de a aprecia şi nota corect, de a da dovadă de exigenţă şi severitate moderate, de a 

sprijini şi îndruma elevul, de a-i ierta greşelile minore, de a fi drept în acordarea recompensei 

şi a pedepsei, de a nu-l persecuta, de a nu-i aminti mereu de o greşeală. 

Tactul pedagogic solicită inteligenţă, ingeniozitate şi afectivitate în sensul de a 

acţiona adecvat, suplu şi creator în vederea reuşitei depline a actului educaţional. 
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Aptitudinile organizatorice, care întregesc structura aptitudinii pedagogice, nu se 

rezumă la capacitatea de organizare şi ordonare a materialului de predat. Ele semnifică şi 

abilitatea de a organiza, îndruma şi conduce activitatea clasei de elevi ca grup psihosocial. 

Trebuie organizată de asemenea evidenţa şi controlul activităţii elevilor, precum şi corecta 

evaluare a rezultatelor acestei activităţi. 

O altă componentă importantă a aptitudinii pedagogice este capacitatea de a 

comunica cu clasa. Acest act comunicaţional priveşte mai întâi, abilitatea profesorului de a 

transmite pe cale verbală sistemul de cunoştinţe şi priceperi, procedând astfel încât actul 

comunicării să fie viu, activ, dinamic, expresiv şi nu unul plicticos, neinteresant. De 

conţinutul şi fluenţa verbală depinde în măsură importantă calitatea predării cunoştinţelor.  

Dar profesorul nu transmite elevilor doar informaţii. El stabileşte cu clasa şi un 

contact psihologic, realizează cu elevii o comunicare cognitivă, dar şi una afectivă. Dacă 

stăpâneşte temeinic materialul de predat, pe parcursul lecţiei el urmăreşte îndeaproape modul 

cum sunt recepţionate informaţiile, cum reacţionează elevii, apreciind acest lucru după 

privirea lor, după mimica şi pantomimica pe care le afişează, după faptul dacă sunt sau nu 

preocupaţi de altceva etc. Profesorul ideal trebuie să aibă mereu un feed-back al activităţii sale 

instructive şi educative, pentru a păstra permanent sub control bunul mers al acesteia.  

Profesorul trebuie să cunoască psihologia elevului, structurile lui cognitive, precum 

şi metodele şi procedeele de a transmite elevilor corpul de cunoştinţe şi deprinderi din 

specialitatea sa. El trebuie să dispună de o temeinică pregătire psihopedagogică. 

Calitatea de profesor nu este înnăscută. Ea se câştigă şi se formează în universitate şi 

se perfecţionează în procesul instructiv-educativ. Profesorul are datoria să cunoască corpul 

esenţial de informaţii al pedagogiei moderne şi al educaţiei democratice, metodele şi 

procedeele educaţionale, să ştie cum să le folosească în munca sa în funcţie de particularităţile 

de vârstă şi individuale ale elevilor, să fie familiarizat cu modalităţile pedagogice de 

concepere, organizare, proiectare şi desfăşurare a activităţii instructiv-educaţionale. 

Un rol deosebit îl are măiestria pedagogică, pe care profesorul are datoria să şi-o 

dezvolte. Măiestria pedagogică este capacitatea profesorului de a gândi, proiecta, organiza şi 

conduce cu competenţă, spirit creator şi mare eficienţă procesul de instruire şi educare a 

elevilor. 

Măiestria pedagogică este, în general, rezultat al pregătirii şi experienţei la catedră. 

Ea angajează întreaga personalitate a profesorului, întreaga lui activitate mentală, afectivă, 

motivaţională care duce la rezultate deosebite în munca de instruire şi educare. Măiestria 

pedagogică se manifestă prin capacitatea de a şti cât şi cum să faci eficientă activitatea 
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educaţională. Ea se obiectivează în abilitatea de a-i învăţa pe elevi cum să înveţe şi cum să-şi 

dezvolte personalitatea, în priceperea de a întemeia relaţii socio-afective pozitive cu elevii, 

bazate pe înţelegere şi cooperare eficiente. 

Prin măiestria pedagogică se exprimă un complex de însuşiri ale personalităţii, cum 

sunt atracţia pentru munca dificilă cu elevii, calmul, răbdarea, simţul măsurii, supleţea, 

fermitatea, spiritul de inventivitate şi creativitate. 

Pregătirea de specialitate, dimensiunea psihologică şi cea pedagogică se structurează 

în sistemul unitar al personalităţii psihice didactice, care numai în această configuraţie 

conduce la succese notabile în actul educaţional. 
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