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Școala democratică 

Prof. Gina Șuchea 

Școala Gimnazială „Mihu Dragomir” Brăila 

 

               O şcoală democratică, dinamică, deschisă la 

schimbare, ce poate încuraja şi susţine constant 

iniţiativele legate de adaptarea curriculumului său la 

contextul social şi la realitate, este caracterizată prin: 

• finalităţi ce se referă explicit la dezvoltarea elevilor 

şi la pregătirea lor pentru viaţă şi pentru succes în 

cadrul unei societăţi care se schimbă continuu; 

• set de principii referitoare la demnitate umană, 

echitate, educaţie permanentă; 

• cultură organizaţională bazată pe valori şi norme 

democratice; 

• demers educaţional  orientat de “centrarea pe elev”, 

asociată cu respectul pentru fiecare  

persoană care îşi desfăşoară activitatea în şcoală şi/ 

sau care relaţionează cu şcoala; 
 

• management şcolar participativ, orientat către 

asigurarea creşterii şi calităţii şi exercitat prin 

mecanisme participative, ce implică în proiectare, 

decizie, evaluare toate segmentele comunităţii şcolare; 

• proiecte instituţionale centrate pe ameliorare, 

schimbare, dezvoltare, creştere, care cuprind 

programe speciale pentru încurajarea inovaţiei şi 

creativităţii; 

• gestionarea resurselor orientată către folosirea 

eficientă a fiecărei resurse, investiţia în resursa umană, 

atragerea unor resurse suplimentare, circulaţia liberă a 

informaţiei corecte şi complete; 

• mediul fizic decent,  funcţional, prietenos, 

încurajator; 

• climatul socio- afectiv deschis, cald, bazat pe relaţii 

interpersonale dominate de căldură, demnitate şi 

respect şi pe comunicare pozitivă şi eficientă între toţi 

membrii comunităţii şcolare; 

• cadre didactice permeabile la shimbare şi deschise 

faţă de formare/ autoformare; 

• elevi activi şi implicaţi ca parteneri în cadrul orelor 

de curs şi ca proiectanţi/ organizatori/evaluatori în 

acţiunile școlare și extrașcolare; 

• grupuri cu obiective clare care acţionează în 

consens, colaborează constant şi contribuie la 

realizarea finalităţilor şcolii şi la satisfacţia membrilor 

comunităţii şcolare; 

• comportament organizaţional caracterizat prin 

echilibrul între iniţiativă şi disciplină şi prin 

obişnuinţa de a coopera şi a lucra în grupuri şi echipe; 

• parteneriatul intern între toţi membrii comunităţii 

şcolare; 

• activităţi curriculare bazate pe metode active/ 

interactivitate; 

• activităţi extracurriculare diversificate desfăşurate 

în şcoală şi în comunitate; 

• echilibrul constant între activităţile curriculare şi 

extracurriculare; 

• acordul între curriculumul formal și curriculumul 

informal; 

• viaţă şcolară vie şi diversificată care implică în 

activităţi comune elevi, personal didactic, personal 

auxiliar, manageri, parteneri ai şcolii; 

• implicare şi participare reală a tuturor membrilor 

comunităţii şcolare, în virtutea satisfacţiei pe care le-o 

conferă activităţile şcolare şi viaţa şcolii cea de zi cu 

zi; 

• unitatea comunităţii şcolare în raport cu mediul 

exterior; 

• parteneriatul şcolii cu persoane/ instituţii din 

comunitate şi relaţii constante cu mediul extern al 

şcolii; 

• grijă şi efort pentru prestigiu şi imagine, ce au ca 

sursă calitatea reală a demersului educaţional şi 

contribuţia şcolii la rezolvarea problemelor 

comunităţii şi la succesul copiilor săi. 
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DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE 

COMUNICARE – FINALITATEA 

 ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR 

                                                                                  

prof. înv. primar Bunea Mihaela                                                                                

Școala Gimnazială „Mihu Dragomir“, Brăila 

 

            Finalitățile  învățământului obligatoriu 

și postobligatoriu derivă deopotrivă din idealul 

educațional, precum și din orientarea formulată 

în Legea educației naționale referitoare la 

formarea, dezvoltarea și diversificarea 

competențelor-cheie recomandate la nivel 

european. 

            Finalitățile învățământului primar sunt 

reprezentate de competențele-cheie dezvoltate 

la un nivel elementar. Nivelul elementar se 

referă la achizițiile dobândite de elev la finalul 

învățământului primar care presupun efectuarea 

de acțiuni simple, în contexte familiare, 

concrete. În ceea ce privește dezvoltarea 

cognitivă, acest nivel de învățământ corespunde 

stadiului operațiilor concrete.  

            Învățământul primar corespunde ciclului 

de achiziții fundamentale (clasa pregătitoare, 

clasa I, clasa a II-a) și primilor doi ani din ciclul 

de dezvoltare (clasa a III-a, clasa a IV-a).  

            Ciclul achizițiilor fundamentale are ca 

obiective majore acomodarea la cerințele 

sistemului școlar și alfabetizarea inițială. Pe 

parcursul acestui ciclu curricular, sunt vizate 

următoarele aspecte: însușirea de către elev a 

elementelor de bază ale principalelor limbaje 

convenționale (citit, scris, calcul aritmetic), 

formarea motivării pentru învățare, stimularea 

perceperii, cunoașterii și stăpânirii mediului 

apropiat, stimularea creativității, intuiției și a 

imaginației copilului. 

            Clasele a III-a și a IV-a au ca obiectiv 

major formarea capacităților de bază necesare 

pentru continuarea studiilor. Ciclul de 

dezvoltare vizează asimilarea achizițiilor 

lingvistice și încurajarea folosirii limbii 

române, a limbii materne și a limbilor străine 

pentru exprimarea în situații variate de 

comunicare, dezvoltarea unei gândiri 

structurate și a competenței de a pune în 

practică rezolvarea de probleme, formarea unei 

atitudini responsabile față de mediu. 

            Competența de comunicare face parte 

din setul de opt competențe-cheie pentru 

învățare pe parcursul întregii vieți care a fost 

promovat prin Recomandarea Parlamentului și 

a Consiliului în decembrie 2006 la nivelul 

Uniunii Europene.        

            Prin studiul disciplinei Comunicare în 

limba română (în clasa pregătitoare, clasele I și 

a II-a) și a disciplinei Limba și literatura 

română (clasele a III-a – a IV-a) sunt dezvoltate 

în mod expres și progresiv competențele de 

comunicare. 

            Noua disciplină Comunicare în limba 

română se axează pe modelul comunicativ-

funcțional, comunicarea fiind privită ca 

domeniu complex ce înglobează procesele de 

receptare a mesajului oral și scris, precum și 

cele de exprimare orală și scrisă. 

            Competența de comunicare poate fi 

considerată o categorie esențială de competențe, 

fără de care nu se poate construi nici 

cunoaștere/ învățare, nici relaționare. Este un 

element-cheie pentru reușita persoanei și pentru 

dezvoltarea altor competențe-cheie. Această 

competență are un evident caracter transversal, 

fiind prezentă la toate disciplinele școlare, în 

activitatea cotidiană și în societate.  

            Conținuturile învățării disciplinelor 

Comunicare în limba română și Limba și 

literatura română sunt mijloace pentru 

dezvoltarea competențelor de comunicare, 

respectiv baza de operare prin care se 

structurează competențele. Programa grupează 

conținuturile pe domenii specifice, marcând 

continuitatea și progresul de la un an de studiu 

la altul: clasa pregătitoare, clasa I, clasa a II-a – 

comunicare orală (ascultare, vorbire, 

interacțiune), citire/ lectură, scriere/ redactare, 

elemente de construcție a comunicării; clasele a 

III-a – a IV-a – funcții ale limbii (acte de 

vorbire), textul, variabilitatea limbii și a 

comunicării în contexte diferite.  

            Comunicarea în limba maternă este 

abilitatea de a exprima și de a interpreta 

concepte, gânduri, sentimente, fapte și opinii, 
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atât în formă scrisă, cât și orală (ascultare, 

vorbire, citire și scriere) și de a interacționa 

lingvistic adecvat și creativ, în diverse contexte  

sociale și culturale: în educație și formare, la 

muncă, acasă și în timpul liber. 

 

 

DEZVOLTAREA  CAPACITĂȚII 

ȘCOLARULUI  MIC  DE EMITERE  

A MESAJULUI  ORAL  PRIN  JOC DE 

ROL 

Prof.înv.primar Țuțuianu Alina 

Școala Gimnazială ”Mihu Dragomir” Brăila 

Motto: “Copilul râde: înţelepciunea şi iubirea 

mea e jocul.”    

 (Lucian Blaga, Trei feţe) 

Procesul instructiv-educativ reprezintă o 

activitate complexă, constituită dintr-o împletire 

continuă de acţiuni de predare-învăţare, în 

ansamblul cărora metodologia didactică ocupă o 

poziţie importantă. 

Plecând de la deviza «Nicio săptămână 

fără un joc de rol!», am căutat să ofer elevilor 

prilejul de a învăţa conţinuturile noi prin jocuri 

de rol diverse şi atractive.  

În acest sens am orientat demersul 

didactic către descoperirea şi exersarea de către 

copii a unor modalităţi diverse de interacţiune şi 

comunicare. Efectul jocurilor de rol propuse s-a 

reflectat atât asupra fiecărui elev în parte, cât şi 

asupra întregului grup, determinând o 

maturizare afectivă, cognitivă şi  

 

comportamentală, care s-a reflectat în calitatea 

mesajelor orale transmise atât în timpul orelor 

de curs, dar şi în timpul activităţilor 

extracurriculare sau în pauze. 

 

Utilizarea jocurilor de rol contribuie la 

dezvoltarea capacităţii de emitere a mesajelor 

orale într-o manieră corectă din punct de vedere 

fonetic, lexical si gramatical. Participarea  

efectivă şi totală la joc angajează atât elevii 

timizi cât şi pe cei mai slabi, stimulează 

curentul de influenţe reciproce, ceea ce duce la 

întărirea unor calităţi morale (răbdare şi 

tenacitate, respect pentru alţii, stăpânirea de 

sine, cinstea, autocontrolul ). 

Acţiunile întreprinse în cadrul acestui 

demers au validat şi au reliefat următoarele 

aspecte: 

 jocul de rol determină un stil personal de 

exprimare a ideilor, cu efecte benefice pe 

planul dezvoltării personalității școlarilor; 

 jocul de rol contribuie la dezvoltarea 

posibilităţilor de verbalizare care înlesnesc 

folosirea unui limbaj ce conţine deseori 

elemente literare şi estetice pe fondul unui 

stil vioi şi al pronunţiei tot mai corecte; 

 prin joc de rol structura cuvintelor, a 

propoziţiilor şi frazelor este tot mai 

complexă şi mai nuanţată; 

 în cadrul jocului de rol se realizează treptat 

procesul de socializare a copilului, mai ales 

prin imitaţie şi asumare de roluri, care îi 

permit pătrunderea în universul de 

convieţuire umană. În felul acesta copilul 

învaţă să înţeleagă şi să aprecieze conduita 

celorlalţi, învaţă să cunoască, fie şi parţial, 

valoarea socială a acţiunilor umane, să 

raporteze faptele sale şi ale altora la regulile 

morale ce dirijează relaţiile interumane; 

 prin jocul de rol se dezvoltă limbajul interior 

care constituie cadrul de organizare al 

limbajului exterior, facilitând o exprimare 
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fluentă și coerentă, chiar dacă în clasele I-II 

se întâlnesc expuneri incomplete, în clasele 

III-IV apar răspunsuri mai complexe 

organizate și sistematizate;  

 prin joc se creează emoţia de 

responsabilitate directă în anumite situaţii, 

precum şi dorinţa de a fi de folos. 

 Din cele enunţate mai sus reiese valoarea 

formativă sporită a jocului de rol ca modalitate 

de dezvoltare a capacităţii de emitere a 

mesajului oral utilizată în învăţământul 

preşcolar. 

 Concluzionând, putem afirma că prin 

jocul de rol are loc o largă expansiune a 

personalităţii, realizându-se o „absorbţie” uriaşă 

de experienţă şi trăire de viaţă, de interiorizare şi 

de creaţie, conturarea de aspiraţii, dorinţe care se 

manifestă discret în conduită şi reprezintă latura 

proiectivă a personalităţii. 

 

 

 

JOCUL ÎN DEMERSUL DIDACTIC AL ELEVILOR CU CERINŢE EDUCAŢIONALE 

SPECIALE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

 

Prof. înv. primar Teodor Ruxandra-Cornelia 

 

Școala Gimnazială ”Mihu Dragomir” Brăila 

 

Pentru o implicare cât mai activă a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în actul educaţional, 

activităţile trebuie să fie cât mai atractive bazate pe jocul didactic. Acesta are o valenţă formativă şi 

poate fi folosit la toate disciplinele, dar şi ca o modalitate distractivă de evaluare. Spre exemplu pentru 

recunoaşterea literelor mari de tipar și pronunţarea lor se poate folosi jocul „Descoperă litera” în care se 

reprezintă litera cu ajutorul propriului corp. Acest joc se poate extinde şi la cuvinte : unui grup format 

din patru copii dintre care şi cel/cei cu deficienţe li se cere să „scrie”/ reprezinte cu ajutorul 

corpului/membrelor un cuvânt (numărul de litere corespunzând numărului de copii). Cerinţa poate fi 

asociată cu imaginea corespunzătoare cuvântului. Tot utilizându-şi propriul corp, se poate realiza jocul 

„Mima” în care elevul cu CES poate mima o acţiune şi ceilalţi să ghicească respectiva acţiune.  

Ştiindu-se faptul că actul instructiv educativ în clasa I, dar şi în clasa a II- a are un caracter 

interdisciplinar şi că în cadrul activităţilor cu elevii cu nevoi speciale trebuie să se folosească mai mult 

material intuitiv decât la ceilalţi adaptate la specificul deficienţe deoarece capacitatea de înţelegere este 

una mai scăzută, la orele de Matematica şi explorarea mediului se pot folosi obiecte/ materiale care 

intră în sfera de interes şi aptitudinală a copilului şi pe care le poate manipula cum doreşte. Spre 

exemplu pentru facilitarea înţelegerii conceptului de număr , se poate folosi plastelina. Cerinţa trebuie 

să fie fragmentată pe acţiuni secvenţiale având la bază demonstraţia din partea învăţătoarei sau al altui 

copil : „Modelează plastelina în formă de mingi aşa cum am făcut eu!”, „ Aşază vertical/orizontal pe 

planşetă mingile din plastelină!”, „Modelează din plastelina roşie (sau oricare altă culoare), numărul 

5!”şi/sau scrierea lui la tablă. După ce algoritmul este învăţat prin exerciţii ca cele de mai sus cu 

etapele/cerinţele pe secvenţe, i se poate cere să lucreze individual, respectând paşii , dar reprezentând 

alt număr. 

          Observăm că jocul reprezintă un sprijin esenţial în lucrul cu copiii cu nevoi speciale deoarece 

elimină formele de plictiseală, de monotonie, face ca toate sarcinile să fie armonioase şi întăreşte 
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relaţiile de intercomunicare între elevul respectiv şi colegii săi. Exemple de alte activităţi care au ca 

metodă jocul didactic, în mod special ca forma de evaluare: „Trenul literelor”, „Trenul silabelor”, 

„Trenul cuvintelor” (Comunicare în limba română”, „”Calculăm şi colorăm”, „Forma geometrică îmi 

zâmbeşte”, joc care îmbină şi aria curriculară Consiliere și orientare având ca şi obiective, pe lângă 

recunoaşterea figurilor geometrice şi identificarea emoţiilor de bază, fiecarui răspuns  corespunzându -i 

o emoţie (răspuns corect – figura geometrică zâmbeşte). 

Jocul de rol ca şi metodă activ – participativă este des folosită în activităţile educaţionale cu 

elevii din ciclul primar și cu cei cu cerinţe educationale, în mod particular. Acesta oferă participanţilor 

posibilitatea de formare a abilităţilor de a empatiza şi de a reprezenta situaţiile negative/conflictuale cu 

posibilitatea  găsirii unor solutii. Tot jocul de rol ajută la autocunoaşterea emoţională, la dezvoltarea 

interacţiunii cu ceilalţi şi la valorificarea cunoştinţelor dobândite. Exemple de activităţi care au la baza 

jocul de rol pot fi: „Ghemul călător” în care un copil aruncă un ghem spre un alt copil numai după ce 

îşi spune numele și o caracteristică personală. Cel căruia i se aruncă ghemul, ţine firul în mâna şi  

procedează la fel după care aruncă și el ghemul. Când ghemul desfăşurat ajunge la ultimul copil,acesta 

face mișcarea în sens invers, îşi rosteşte propriul nume, apoi numele celui care doreşte să prindă 

ghemul.  

În activităţile pe care le desfăşor la clasă valorific într-o experienţă de învăţare orice  situaţie de 

viaţă a elevului cu cerinţe educationale speciale. Folosind jocul didactic,încerc să provoc o schimbare şi 

să îi dezvolt anumite paliere ale psihicului și personalităţii tuturor elevilor,inclusiv a elevilor cu CES. 
 

 

COMUNICAREA ȘI RELAȚIILE INTERPERSONALE 

 

Pădureț  Mirela-Petronela  

Școala Gimnazială ”Mihu Dragomir”, Brăila 

   Comunicarea a fost definită de Bergeson (2005), astfel: ” un proces prin care transferăm și exprimăm 

semnificații în încercarea de a produce o înțelegere împărtățită”. 

   Elevii au nevoie de foarte multă comunicare pentru a ajunge la un numitor comun. Una dintre 

modalitățile cele mai eficiente de ameliorare și comunicare cu elevul este limbajul responsabilității. În 

cadrul acestui tip de comunicare, elevii își pot exprima părerile, opiniile și emoțiile fără a se ataca unii 

pe ceilalți.  

   Acest limbaj al responsabilității reprezintă o modalitate de deschidere a comunicării chiar și în cazul 

subiectelor care sunt potențial conflictuale.  

   Obiectivele comunicării sunt:  

 convingerea interlocutorului; 

 autocunoașterea; 

 descoperirea lumii exterioare; 

 ajutorarea semenilor.  
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   O formă aparte a comunicării o reprezintă prietenia, atașarea reciprocă a celor ce comunică și un 

nivel înalt al satisfacției în comunicarea acestora. Dezvoltarea prieteniei reprezintă o respectare a 

codului ei nescris, ce confirmă necesitatea înțelegerii reciproce, sinceritatea, încrederea, ajutorul 

reciproc activ.  

    Relațiile interpersonale sunt extrem de importante în viața elevilor. Acestea au ca ”temelie” 

comunicarea. Relațiile interpersonale pot fi definite drept acele raporturi sociale dintre două sau mai 

multe pesoane, caracterizate, în general, de ”utilizarea minimă a etichetelor, de existența unor reguli 

unice și de un grad înalt de schimb informațional”. 

   În cadrul clasei se pot stabili relații interpersonale între profesor-elev și elev-elev, referindu-mă aici la 

relațiile elevului cu grupul din care face parte și la relațiile grupului cu personalitatea elevului. 

   Relația profesor-elev este complexă și are o importanță mult mai mare decât i se acordă. Un contact 

pozitiv cu elevii favorizează procesul instructiv-educativ, în timp ce o relație negativă profesor-elev 

poate reprezenta factor de stres și de nemulțumire, dar poate provoca traume unor elevi mai sensibili 

din punct de vedere al echilibrului lor moral și psihic.  

   Spre deosebire de relația profesor-elev, relațiile elev-elev cuprind aspecte variate și multiple, 

interecțiunile având un caracter mai puțin determinant, realizându-se în mai multe sensuri și direcții. 

Forma de comunicare predominantă este cea afectivă. Elevii comunică informații variate din diverse 

domenii.  

   În cadrul procesului educativ, stările pozitive ale afectivității de grup trebuie să fie folosite din plin, 

iar cele negative să fie depășite, ameliorate. Relațiile interpersonale stabilite în cadrul colectivului 

amplifică puterea elevilor ca urmare a cooperării, sporind forța creativă și modifică viața afectivă și 

atitudinile.  

   Școala și familia reprezntă factorul central al modelării comportamentelor elevilor, care se află în 

legătură cu diferite nevoi, dar și cu anumite valori si idealuri.  
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Dezvoltarea   actului  de  comunicare  și  analiză  a  şcolarului  mic  pe  bază  de  metode  

interactive,  moderne : Metoda   ,,Pălăriile  gânditoare ” 

 

 Prof.  Inv.primar Goliţă Mirela  

Şcoala  Gimnazială „Mihu  Dragomir”Brăila  

 

   În comunicarea educaţională actul pedagogic este unul creativ. Elevul, fiind ajutat să vorbească, 

i se procură sursa satisfacerii, împlinirii unor nevoi de exprimare spontană, ori bine gândită şi pregătită. 

Astfel, devine posibilă comunicarea eficientă şi, pe această cale, manifestarea lui liberă, favorizată de 

forţa lui de a comunica, de încrederea că poate da limpezime şi frumuseţe ideii, gândului, trăirii. 

O delimitare a termenilor comunicării didactice şi comunicării educaţionale trebuie să 

îndeplinească simultan o serie de condiţii:  

 comunicarea trebuie să fie un act intenţionat, iar intenţia să vizeze schimbări în cunoaşterea, 

afectivitatea, comportamentul sau acţiunea celui ce receptează comunicarea; 

 comunicarea trebuie să se desfăşoare într-un cadru organizat şi să se deruleze după anumite principii de 

eficienţă paideică (în privinţa formării celuilalt);  

La nivelul clasei de elevi este cert că nu putem să nu concepem existenţa unui sistem relaţional, 

în cadrul căruia există multiple interacţiuni extrem de diverse, între care un loc important e ocupat de 

interacţiunile de tip comunicaţional. Procesul de învăţământ, aşa cum am văzut şi cu alte ocazii, nu 

poate fi rupt de procesul de comunicare. Reuşita şcolară, de care se face atât caz în prezent – şi pe bună 

dreptate, fiind finalitatea instruirii şcolare – depinde esenţialmente de modul cum se face comunicarea 

la clasă, de la profesor la elev, de la elev la profesor, de la elev la elev şi chiar de la profesor la 

profesor, dacă avem de a face, de pildă, cu o activitate de interasistenţă la orele de curs, sau de 

colaborare între clase în vederea realizării unei activităţi de interes comun. 

 Profesorului de la clasă îi revine un mare rol: acela de a contribui la iniţierea şi de a coordona 

comunicarea în mod eficient cu elevii săi, pentru a-şi atinge obiectivele propuse.  

Profesorul va trebui să ştie să comunice atât cu fiecare elev în parte, cât şi cu clasa în ansamblu, 

acest subsistem social important pentru înţelegerea vieţii sociale în general. Clasa, alături de alte 

grupuri sociale mici, reprezintă un mediu de formare a personalităţii viitorilor membri ai societăţii. 

 La nivel de clasă pot să apară o multitudine de contacte interpersonale implicând elevii şi 

profesorul, ei intră în relaţii diverse, se interinfluenţează, participă fiecare la formarea celuilalt pe 

multiple planuri: psihologic, comportamental, profesional. Profesorul are responsabilitatea în primul 

rând de a-şi cunoaşte elevii şi ulterior de a cultiva şi menţine relaţii adecvate şi eficiente cu aceştia. 

Dacă profesorul nu este capabil să-şi comunice mesajele către elevi şi să se facă înţeles, nu numai că 

rezultatele scontate nu vor apărea, dar îşi vor face loc şi efecte adverse, însăşi personalitatea elevului – 

luat în particular – va fi afectată. În replică, elevii vor deveni apatici, indiferenţi faţă de conţinuturile 

transmise sau chiar revoltaţi şi agresivi faţă de şcoală, ceea ce poate degenera în absenteism şi abandon 

școlar.Acest lucru este total indezirabil pentru procesul instructiv-educativ și ca urmare trebuie evitat 

pe orice căi.  

 La clasă se va urmări crearea unui climat propice desfăşurării activităţii, care devine esenţial 

dacă se urmăreşte un proces de predare – învăţare adecvat, eficient ca efecte, atât pentru elevul care 

învaţă cât şi pentru profesorul care îl învaţă. În fond, reuşita şcolară depinde foarte mult de climatul 

psiho-social creat la clasă sub coordonarea profesorului. 

Metodele  cele  mai  eficiente  pentru scolarul  mic   sunt  acele metode bazate pe  jocul  

didactic,  învăţarea  prin  descoperire,  metode  ce  dau  impresia  copilului  că  se  joacă,  precum 

metodele  bazate  pe  acţiune  fictivă;  învatarea  prin  dramatizare,  unde  elevul  este   personajul  
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principal folosind  mijloaceleşi procedeele artei dramatice;tehnica ,,ciorchinelui’’, este  o tehnică de 

predare-învăţare care încurajează pe elevi să gândească liber şi deschis.  

În  acest sens , voi  descrie  o  activitate aplicând  o  metodă modernă  de  abordare a  

dezvoltării  actului  comunicării și  dezvoltarea  creativităţii şcolarului  mic: 

        

  Metoda  “Pălăriilor gânditoare”   

 

       
                                                       Scufița Roșie  

Tehnică interactivă  de stimulare a creativităţii are la bază interpretarea de roluri prin care copiii 

îşi exprimă liber gândirea, dar în acord cu semnificaţia culorii pălăriuţelor care definesc rolul.                                                                                                               

Înainte de a desfășura  activitatea, elevii din  clasa  pregătitoare au fost împărți în șase grupe. 

Fiecare a primit câte o pălăriuță. Am prezentat eu o situație model astfel încât să fie înțeleasă de copii. 

Această situație a fost dezbătută de copii, ținând cont de culoarea pălăriei care definește rolul.  

 După acest joc de probă, am trecut la dezbaterea poveștii Șcufița Roșie, folosind această 

metodă.                                                               

Obiective propuse: 

- să comunice liber propriile gândurile, dar din perspectiva semnificaţiei culorii; 

- să-şi schimbe modul de a gândi experimentând un altul. 

- să comunice ce simte fără reținere; 

 Copiii dezbat situaţia/ cazul expus ţinând cont de culoarea pălăriei care defineşte rolul; 

 Pălăria albă – povesteşte pe scurt textul povestirii; informează 

 Pălăria – o caracterizează pe Scufiţa Roşie în contradicţie cu lupul: veselă, prietenoasă, 

bună la suflet, gata să sară în ajutor, dar neascultătoare, în timp ce lupul este rău, lacom, şiret, 

preocupat să pară sensibil la situaţie; arată ce se întâmplă când un copil nu ascultă sfaturile părinţilor. 

  Pălăria – arată cum Scufiţa îşi iubea mama şi bunica, de care a ascultat întotdeauna, 

iubeşte mult florile, animalele, îi place să se joace în natură, îşi exprimă compasiunea faţă de bunica, 

bucuria pentru vânător şi supărarea faţă de lup. 

  Pălăria  – critică atitudinea Scufiţei, care trebuia să asculte sfaturile mamei, trebuia să 

ajungă repede la bunica bolnavă. Consideră că nu trebuia să aibă încredere în animale, nu trebuia să dea 

informaţii despre intenţiile ei. Este suparată pe vicleşugul  lupului. 

 Pălăria  – acordă variante Scufiţei: dacă dorea să ofere flori bunicii trebuia să ceară 

mamei să-i cumpere un buchet de flori; dacă dorea să culeagă flori trebuia să ceară mamei să o 

însoţească în pădure; lupul o putea ajuta să culeagă mai repede flori, sau ciuperci pentru bunica. 

 Pălăria  – găseşte alt final textului: Scufiţa putea să refuze să meargă la bunica ştiind că 

trece prin pădure; Scufiţa  nu ascultă de lup; lupul îi  arată Scufiţei drumul cel mai scurt spre bunica; 

lupul o ajută să culeagă flori bunicii aflând că aceasta este bolnavă; animalele din pădure o sfătuiesc pe 

Scufiţa să nu asculte de lup. 

               Rezultate obținute: copiii au dobândit curajul de a spune ce gândesc, fără a le fi teamă că vor 

greși , lucru  esenţial  în  actul formării  şi  dezvoltării şcolarului  mic . 
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DIALECTUL AROMÂN 

Gropeneanu Andreea-Daniela 

Profesor: Limba și literatura română-limba engleză 

Şcoala  Gimnazială „Mihu  Dragomir”Brăila  

              

Se ştie că aromâna este un dialect mai arhaic decât dacoromâna,fapt remarcat de multă vreme de 

către toţi cercetătorii care s-au ocupat de dialectele româneşti sud-dunărene şi de reconstrucţia românei 

comune. 

Matilda Caragiu Marioţeanu afirmă că: „Aromâna,ca şi celelalte dialecte sud-dunărene, are un 

caracter mai conservator, manifestat la toate nivelurile limbii(fonetică-fonologie-morfologie-

lexic-mai pregnant însă în primele două comportimente, în general mai rezistente). 
Arhaismul aromânei reprezintă,după cum se ştie, sprijinul cel mai important,luat ca termen de 

comparaţie, în operaţia de reconstrucţie a românei comune. 

„Trăsărurile arhaice ale aromânei o apropie foarte mult de româna comună”, susţine Matilda Caragiu 

Marioţeanu,reluând o afirmaţie mult mai tranşantă a lui Ovid Densusianu: „Macedoromâna trebuie să 

reprezinte româna primitivă,graiul romanic sud-dunărean care s-a format în vecinătatea 

albanezei,în urma fuziunii latine cu ilira”. 
În aromână s-au păstrat cuvinte de origine latină care au dispărut din dacoromână.Timotei Caprariu 

care a remarcat cel dintâi soarta acestui fond lexical, a întocmit o listă de 74 de astfel de cuvinte pe care 

le-a extras din operele învăţaţilor aromâni de la sfârşitul secolului al-XVIII-lea. 

Istoria dialectului aromân,vizând în mod special caracterul arhaic al acestuia,trebuie pusă în legătură cu 

istoria socială a acestui important grup de români balcanici. 

Tache Papahagi observă, ca mulţi cercetători, că „mişcarea, deplasarea, pelegrinarea”  o caracteristică a 

istoriei aromânilor. El se gândeşte, cu o uşoară nostalgie, la o „stingere lingvistică” determinată de 

instabilitatea lor, „aromânul nefiind legat de pământ,de ţarină,ci de cerinţele vieţii pastorale”. 

Aromânii au fost într-o mişcare continuă de la nord la sus, de aceea graiul lor a fost mai unitar şi mai 

puţin supus schimbărilor faţă de graiul dacoromânilor, populaţie stabilă, aşezată locului. Prin migrarea 

neîntreruptă în toate zonele balcanice, determinată de factori diverşi, se explică difuzarea unui stoc 

important de cuvinte în limbile cu care aromâna a venit în contact. 

Ritmul lent de evoluţie a aromânei,ca o consecinţă a deplasărilor sociale neîntrerupte,a fost remarcat 

întâi de B.P.Haşdeu. El arătat că dialectul unei populaţii aşezate,sedentare,care nu-şi schimbă locul, se 

dezvoltă în ritm normal(cazul dacoromânei), pe când dialectul populaţiei care „migrează” într-un 

neastâmpăr continuu e „împiedicat şi oprit”din evoluţia lui firească. Arhaismul aromânei şi evoluţia 

normală, neîntreruptă a dacoromânei, considerate ca o reflectare a poziţionării sociale(migraţia 

aromânilor şi statornicia dacoromânilor), sunt pentru Haşdeu termenii ipotezei autohtonismului 
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românesc la nordul dunării.Caracterul arhaic al aromânei în raport cu dacoromâna este similar, la alt 

nivel, cu arhaismul românei faţă de celelalte limbi romanice. 

Poziţia laterală în cuprinsul României şi izolarea timpurie de centrele inovatoare occidentale sunt 

factori prin care se explică păstrarea numai în română a unui fond lexical vechi:adjutorium-

ajutor,blanditia-blândeţe,lingula-lingură. 

Aromâna a evoluat mai lent decât dacoromâna,fiind idiomul unei populaţii cu o istorie în migraţie 

continuă de la nord spre sud,fără piedici naturale,politice sau religioase.Potrivit teoriei lui 

Haşdeu,graiul aromânilor,din numeroasele enclave,pare mai unitar,mai puţin supus schimbărilor decât 

graiul dacoromânilor,populaţie stabilă,aşezată locului. 

Istoria  externă a aromânei cuprinde 3 perioade: 

1.Prima perioadă, cea preliterară, de la formarea idiomului până la începutul secolului al-XVIII-lea, 

este practic necunoscută,cu aspecte controversate. 

În general,se admite că aromâna s-a format la sud de Dunăre, fiind prima care s-a desprins din 

protoromână, cel mai târziu în secolul al-XX-lea, însă teritoriul său de formare este controversat. 

Majoritatea lingviştilor  (Sextil Puşcariu, Alexandru Rosetti) consideră că aceasta este partea de est a 

regiunii dintre Dunăre şi Munţii Balcani, de unde s-a produs ulterior migraţia la sud de linia de Jirecek 

Alţii (Theodor Capidan, Tache Papahagi) susţin ideea formării parţial şi în regiunea Munţilor Pindu şi 

în sudul Albaniei. Prima atestară documentară a aromânilir în Macedonia, este legată de anul 976 şi îi 

aparţine cronicarului bizantin Kedrenos. 

2.A doua perioadă, cea veche, cuprinde secolul al-XVIII-lea.aromâna devine singurul idiom romanic 

de est sud-dunărean care are o cultură scrisă. Din acest secol provin primele texte păstrate, cu alfabetul 

grecesc. 

În această perioadă, clerici din Moscopole, centru cultural aromânesc de seamă, creează o literatură cu 

caracter religios, dar şi lucrări lexicografice şi pedagogice: 

-un liturghier nedatat şi nelocalizat; 

-un vocabular grecesc-aromânesc-albanez; 

-un ghid de conversaţie grecesc-albanez-aromânesc-bulgar; 

-un abecedar; 

-o culegere manuscrisă de traduceri religioase nedatată. 

La începutul acelui secol(sec.al-XVIII-lea), Dimitrie Cantemir scrie în „Descriptio Moldaviae”( 1714-

1716) despre limba aromână următoarele: „un grai mult mai stricat decât al muntenilor, faţă de graiul 

moldovenesc au cuţovlahii, care locuiesc în Rumelia, la hotarul Macedoniei. Ei amestecă într-un chip 

de mirare graiul ţării lor cu cel grecesc şi cu cel albanez, aşa că amestecă, în vorbirea lor valahă, uneori 

frânturi din graiul grecesc, alteori din cel albanez. Dar, în tot locul,păstrează sfârşitul moldovenesc la 

nume, substantive şi la verbe. Într-un grai stricat ca acesta, se înţeleg, ce e drept,numai între ei, căci nici 

un grec, albanez sau moldovean nu este în stare să-i priceapă.  Dar dacă toţi aceştia trei s-ar găsi 

laolaltă într-un loc şi ar auzi un cuţovlah vorbind, atunci ar putea cu siguranţă să înţeleagă ce vrea 

omul, dacă fiecare dintre ei ar tălmăci celorlalţi frânturile din graiul său.” 

3.A treia perioadă, cea modernă, a aromânei începe odată cu secolul al-XIX-lea. Atunci se trece la 

alfabetul latin şi apar lucrări filologice influenţate de limba română şi latinizante.  De aceea, limba 

acestor lucrări este artificială. 

În a doua jumătate a secolului, odată cu înfiinţarea unor şcoli româneşti în Macedonia, ia fiinţă şi o 

literatură artistică la aromână. Începând cu 1864 apar şi lucrări didactice şi publiciste, originale şi 

traduse. Autorii mai importanţi sunt Mihail Nicolescu, Taşcu Iliescu, Constantin Belimace, Nicolae 

Batzaria, George Mumu. 

În perioada 1864-1945, au existat forme de învăţământ pentru aromâni, dar mai ales în română, în 

special în Grecia. 
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DIGITALIZAREA- ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE ONLINE 

 

                                                                           Prof.Inv. primar Lazăr Maria Izabela 

                                                                           Școala  ,,Vasile Băncilă”, Scorțaru Nou, Brăila 

 

            Educația online a reprezentat o noutate în predarea noțiunilor cât și în evaluarea informațiilor 

dobândite de elevi în această perioadă, lipsind un factor important care consta în prezența fizică a 

elevilor și a cadrului didactic. Această interacțiune fizică, reală, intotdeauna a servit dascălului în 

observarea unor aspecte importante, precum momentele în care unele conținuturi nu sunt percepute 

corect sau înțelese pe deplin la nivelul clasei . 

            De asemenea, a ajutat elevul să înteleagă mult mai eficient informațiile primite prin intermediul 

lucrului în echipă cu ceilalți elevi din colectivul clasei sau prin simpla observare a exemplificărilor 

aduse de profesor în prezentarea inițială. 

            În acelasi timp , din necesitatea desfășurării activităților educative online a rezultat crearea unei 

legături mai strânse cu părinții elevilor și o implicare mai mare a acestora în realizarea 

activităților,unde în unele cazuri,precum la clasele primare, această implicare a fost indispensabilă în 

procesul educativ .Astfel, un apect pozitiv al digitalizării procesului educativ ar fi însăși implicarea 

activă și conștientă a tuturor partenerilor participanți: elevi-profesori-părinți. 

             Alternarea celor doua modalități de desfășurare a activităților:sincron și asincron a reprezentat 

o cale de trecere de la activități ce implică colectivul de elevi în studierea și dezbaterea aceluiași 

material în același timp (sincron),în general prin intermediul unor aplicații precum Zoom, Google 

Meet, la activități asincrone, care pot fi realizate independent de către elev în momentele alese de către 

el, fiind astfel caracterizată de o mai mare libertate  categoria activităților asincrone.         

           Activitățile educative transmise asincron au putut fi realizate de către elev cu ajutorul unor 

instrumente online de e-learning precum:Wordwall, Jigsawplanet, My Picture books, MusicLab, 

Kahoot, Liveworksheets, Jameboard. Realizarea sarcinilor prin intermediul acestor mijloace a 

caracterizat activitățile asincrone din perspectiva elevilor ca fiind  recreative și ca o posibilitate de a 

învăța conținuturi noi prin joc, puzzle, miniteste. 

           În comparație orele desfășurate asincron oferă mai multă libertate, elevul având mai mult timp la 

dispoziție să reflecte asupra materialului primit, orele sincron fiind centrate pe elev și pe studierea 

aceluiași conținut la momentul desfășurării lecției online.     

          Deși sunt caracterizate diferit,cele două tipuri de  desfășurare a activităților se completează 

reciproc. Întâlnirea acestor două tipuri de învățare online creează diferite posibilități de colaborare între 

profesor și elev.  

          Punctele slabe în învățarea asincronă apar în momentul în care apar nelămuriri în realizarea unei 

sarcini,iar în lipsa cadrului didactic care poate oferi îndrumare,răspunsurile pentru neclarități nu pot fi 

oferite la momentul respectiv.De asemenea, lipsa constantă a muncii în echipă cu membri ai 

colectivului în realizarea activității pot lăsa elevului impresia de a fi singur în rezolvarea sarcinilor.Dar 

și faptul că munca individuală în realizarea invățării asincrone presupune o anumită capacitate de 

concentrare și autodisciplinare din partea elevului pentru a finaliza sarcina, independent fiind de restul 

colectivului, nemaifiind prezentă oportunitatea de a se simți în competiție direct cu ceilalti colegi, 

precum în cazul desfășurării fizice a activității.   

            Experiența dobândită în perioada de predare online poate fi utilă pe viitor în crearea de teme și 

sarcini într-un mod diferit decât cel tradițional, deoarece am descoperit instrumente și mijloace noi cu 

ajutorul cărora conținuturile pot fi asimilate și consolidate eficient de către elev.            
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Evaluarea scrisă versus evaluarea pe platforma Quizziz 

Prof. Baltag Camelia 

                                                                                              Școala Gimnazială “Mihu Dragomir”Brăila 

Înainte de “pandemie” am folosit platformele e-learning pentru evaluările elevilor,  fiind 

considerate metode moderne, atractive şi motivante pentru elevi. Aceste metode necesitau prezenţa 

la şcoală a elevilor în laboratorul TIC.  Cursurile online au determinat folosirea unor noi platforme 

e-learning pentru întâlniri(meet) la  inspecţii, cursuri, şedinţe, activităţi şcolare sau extraşcolare, 

predarea lecţiilor sau evaluarea elevilor. De aceea au apărut metodele paralele de  evaluare, cele  

scrise în sala de clasă  şi cele de pe platforme, care pot fi realizate în clasă sau de acasă.  

În cazul evaluărilor scrise(iniţiale sau curente), avem anumite dezavantaje: 

- lucrările trebuie corectate individual şi necesită timp; 

- scrisul unor elevi este indescifrabil; 

- timp rezervat discutării lucrărilor, în detrimentul însuşirii unor noi cunoştinţe. 

Folosind platformele e-learning, de exemplu platforma folosită de mine Quizziz,  

https://quizizz.com,    are  anumite avantaje: 

- poate fi accesată platforma de pe orice dispozitiv: calculator, laptop, telefon, tabletă care au 

acces la Internet, din clasă sau de acasă  ; 

- după ce am realizat o evaluare scrisă, aceasta poate fi folosită şi pentru anii şcolari următori; 

- rezultatul evaluării este afişat după terminarea testului (punctajul), astfel elevul ştie dacă a 

răspuns corect; 

- elevul nu trebuie să aibe propriul cont pe platformă deoarece primeşte un cod numeric şi i se 

facilitează accesul la evaluare/ prezentări/ lecţii; 

- rezultatele evaluăriilor se salvează în rapoartele din contul individual al cadrului didactic de pe 

platform, deci pot  fi vizualizate oricând; 

- elevul nu este nevoit să completeze în conţinutul evaluării, doar bifează răspunsul corect; 

Acest mod de evaluare este unul direct, care nu permite interpretări în comparaţie cu evaluarea 

scrisă, unde noi cadrele didactice punctăm de multe ori şi dacă elevul “a scris ceva”, deci un 

dezavantaj pentru unii elevi.  

Concluzie: Aceste moduri de evaluare pregătesc  elevii pentru o  nouă etapă a EDUCAŢIEI, 

adică  a schimbărilor spre depăşirea propriilor limite  . 

 

 

https://quizizz.com/
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ERASMUS -  CARTEA MEA DE VIZITĂ 

 
 Prof. Turcu Mihaela  

                                                                                              Școala Gimnazială “Mihu Dragomir”Brăila 

 

 

Energy, Riant, Adventures, Souveniers, Memories, Unique, Surprises. Acestea sunt cuvintele 

ce îmi pot descrie expriența mea din cadrul proiectelor ERASMUS  la care am participat, cuvintele pe 

care le-am utilizat cel mai des pentru a comunica cu partenerii noștrii, termenii ce exprimă cel mai 

sugestiv starea mea spirit pe care am trăit-o din plin timp de doi ani. 

Era toamna anului 2016, când școala noastră a fost acceptată ca țară parteneră în proiectul 

HOME ALONE, proiect ce viza familiarizarea elevilor cu perceperea realităților cu ajutorul simțurilor, 

având Polonia ca țară coordonatoare. Cu mare entuziasm și dedicație m-am implicat în activitățile 

propuse și m-am pregătit pentru plecarea în POZNAN, Polonia. La liceul sportiv polon am susținut o 

lecție demonstrativă, în engleză, într-o clasă de elevi de 12 ani. În ciuda emoțiilor mele de la început, 

am reușit să le atrag atenția cu afișe, fișe de lucru și un PPT realizat de mine, în care mi-am prezentat 

țara și specificul ei, punctele turistice sugestive, câteva tradiții și chiar dansuri populare. M-a încântat 

enorm să văd că la final pozele mele prezentate în PPT, pe care le făcusem și în format fotografie, au 

fost împărțite cu entuziasm și interes între elevi. Și că m-au rugat să le trimit mărțișoare prin poștă, și 

că vor încerca și ei dansul călușarilor pe care l-am prezentat eu in filmare. 

Repetabilă aș vrea să fie această experiență, căci mi-a adus satisfacții profesionale și m-a ajutat 

să fac schimb de experiență, să socializez, să exersez limba engleză, să vizitez locuri noi, să 

interacționez cu mentalități și tipologii umane diferite, să cunosc tradiții diverse, să-și toate astfel de 

aspecte pe care sunt sigură că toate cadrele didactice implicate în acest tip de proiecte le-au menționat, 

și pe bună dreptate. Așa că, tot în Polonia, am organizat un târg de produse tradiționale, unde ne-am 

expus costumele noastre naționale, broderiile și cusăturile, precum și mostre din bucatele 

românești.Interesant a fost să te afli în fața standurilor și să vizualizezi specificul celorlalte țări din 

proiect, Bulgaria, Spania, Islanda, Irlanda. 

Am avut marea onoare să îmbrac un costum național autentic, împrumutat special pentru 

această vizită în Polonia, și să-l prezint în cadrul festivalului organizat în școala gazdă, precum și 

colindele noastre de iarnă. Dar am primit un feed-back pozitiv, căci m-am bucurat când mi-am văzut 

elevii implicați, și am fost cu toții atenți, acaparând totul cu o mare sete de cunoaștere, cu o dorință de a 

afla cât mai multe despre țările partenere ce și-au prezentat dansurile, cântecele și talentele pe scenă. 

Simplu fapt că m-am plimbat și prin orașul tip cetate TORUN, că mi-am testat spiritul dreptății 

și verticalitatea morală la zidul înclinat de la intrarea în oraș, că am avut ocazia să fac  propria mea 

personalizată turtă dulce la fabrica de turtă, și să analizez ustensilele străvechi pe care  poporul polon 

le-a utilizat odată pentru confecționarea dulciurilor, dar și vizita din muzeul istoric în urma căreia am 

aflat istoricul înființării orasului, toate aceste experiențe s-au adunat ca filele unei cărți ce mi-au 

îmbogățit viața ca om și cadru didactic. Diseminarea proiectului  în școala mea, dar și la cercurile 

pedagogice, a fost o plăcere, retrăind parcă toate acele momente!În ceea ce privește abilitățile mele 

TIC, mi le-am exersat prin realizarea filmulețelor de prezentare a țărilor partenere prin intermediul 

simțurilor.Câte un film a fost prezentat în fiecare mobilitate.  

Mai mult, în primăvara anului 2017, m-am implicat și în cel de al doilea proiect al școlii, 

Erasmus DESS (Democratic School for Succes), în care directoarea noastră era coordonatoare.Am 

desfășurat activități la clasă cu tema democrației, activități ce au constat în chestionare, traducerea unor 

temeni pentru realizarea unui dicționar democratic, carnaval al diversităților naționale, dar și lecții 
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menite să-i familiarizeze pe elevi cu specificul țărilor partenere. Una dintre lecții a fost concepută ca un 

joc cu zaruri „Nu te supăra, frate!” , unde elevii au parcurs un traseu desenat pe o planșă realizată tot de 

ei, fixând unele puncte numerotate, numere cărora să le corespundă anumite întrebări despre Rostock, 

din Germania. Dând cu zarul, ei înaintau pe traseu doar răspunzând la întrebări.Activitatea a fost un 

succes, elevii jucându-se învățând!Abiltățile TIC mi le-am îmbogățit învățând și apoi practicând tehnici 

diverse, de exemplu Kahoot. Această aplicație m-a ajutat să realizez momentul de evaluare a lecțiilor 

de gramatică, dar și la dirigenție, mult mai repede și eficient, mult mai atractiv pentru elevi. 

Centralizarea eforturilor și experinețelor noastre au fost redactate într-o revistă,„DESS Magazine”, 

revistă la care eu am fost redactor-șef! Această calitate de redactor-șef m-a ajutat să colaborez cu 

colegii, cu elevii pe care îi îndrumam să realizeze articolele, și să fiu la curent cu toate actvitățile si 

evenimentele din cadrul proiectului, cum ar fi Festivalul Diversității Culturale.  

Ultima mobilitate la care am participat a fost în SPANIA, o țară cu care am rezonat cel mai 

mult.Profesorii spanioli s-au dovedit extrem de sociabili, cu simțul umorului, deschiși la oportunități, 

relaxați în ceea ce privește meseria de profesor, fără tendința de standardizare în rândul elevilor.Și 

foarte pasionali și pasionați de muzică și dans. De aceea, în prezentarea școlii lor din MARBELLA a 

primat dansul flamenco și castanietele - de aceea am primit ca souvenire castaniete breloc, clame cu 

flori mari rosii, dar și un evantai pictat chiar de profesori. Iar de momente artistice ne-am bucurat nu 

numai în școală, în rândul prichindeilor mariachi, dar și în club, loc în care chiar profesorii vin și cântă 

și dansează seara la final de săptămână. Faptul că am vizitat MALAGA, RONDA, că am văzut o toridă, 

că m-am plimbat printre portocalii înfloriți, printre palmieri și că am admirat Gibraltarul, a fost un 

bagaj suficient cu care să am întorc în rândul elevilor mei, colegilor, și să împart cadouri spirituale, și 

nu numai!Spania, cuvinte aruncate în mare și gânduri trasate pe nisip!  

 

    ERASMUS - o cale pietruită cu muncă și satisfacții la scară universală!   

                                        

 

 

PATĂ DE CULOARE 

 

prof. Gîrbă Cristina Alina 

Școala Gimnazială “Mihu Dragomir”Brăila 

 

 În activitatea noastră ne-am familiarizat cu limbajul artelor plastice, ne-am dezvoltat sentimente 

estetice, ne-am format competenţe de percepere şi exprimare a mesajelor artistico-plastice.  

 La orele de educaţie plastică, am descoperit că pentru realizarea unei opere de artă putem folosi 

mai multe instrumente și materiale de lucru. În procesul creației se aplică diverse tehnici de lucru, pe 

care le-am descoperit pe parcursul acestui an de studiu.  

O parte din activitatea online: 
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Dordea David, clasa a VI-a B 

Ceolacu Sabina, clasa aVI-a A 
Vlădescu Cristiana, clasa a VII-a A 

Stănescu Alexandra, clasa  aVII-a B 
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Baciu Giulia clasa a VII-a  A  

Leahu Rareş cls VII B 

Hârşoveanu Darius, clasa a V-a B 

Constantin Christian, clasa a VI-a B 

Croitoru Alessya, clasa a V-a B Roschi Andra, clasa a V-a B 
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MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 

Prof. înv. primar Lărgeanu Florica 

Şcoala Gimnazială ,,Mihu Dragomir’’ Brăila 

 

            Organizarea şi îndrumarea unei clase de elevi a devenit o activitate extrem de laborioasă şi de 

complexă care implică o multitudine de resurse individuale, de eforturi şi acţiuni din partea 

profesorului. De multe ori, sensurile oferite termenului management al clasei, au fost şi rămân diferite 

în funcţie de o multitudine de factori. Indiferent de maniera în care fiecare cadru didactic va descrie 

activitatea de la clasă, există un consens în ceea ce priveşte recunoaşterea importanţei managementului 

clasei de elevi.  

          În cadrul sistemului educaţional, cadrele didactice trebuie să se raporteze continuu la cei pe care  

  îi educă, să stabilească relaţii de colaborare cu părinţii acestora şi cu alţi membri ai comunităţii. 

Activitatea profesorilor vizează individualităţi în formare, fapt ce impune o maximă responsabilitate. 

Aceasta este perspectiva care le oferă cadrelor didactice o poziţie oarecum specială, unică. Ei sunt, de 

obicei, singurii adulţi într-un grup de copii, reprezentanţi ai lumii adulților pentru care îi pregătesc pe 

elevi. 

      Pentru a-i evidenţia complexitatea, managementul clasei a fost definit ca un ,,domeniu de cercetare 

în ştiinţele educaţiei care studiază atât perspectivele teoretice de abordare a clasei de elevi, cât şi 

structurile dimensional-practice ale acesteia, în scopul facilitării intervenţiilor cadrelor didactice în 

situaţiile educaţionale concrete’’(R. Iucu). 

       Managementul clasei de elevi se referă la o activitate de ,,orchestrare’’ sau de coordonare a unui 

întreg set de secvenţe de învăţare, astfel încât aceasta să fie cât mai eficientă şi mai productivă. De 

multe ori, educatorii descriu un bun management al clasei ca o acţiune de creare a unui mediu pozitiv 

de învăţare, nu doar în sensul spaţiului fizic, ci prin extensie, şi la ceea ce numim ,,sintalitatea’’ 

colectivului de elevi. 

      Managementul clasei de elevi este un domeniu teoretico-aplicativ care încearcă să adapteze  la 

realitatea educaţională un set de principii şi de reguli manageriale ce-şi au originea în cadrele 

economice ale activităţii umane. Astfel, raţionalitatea, rigoarea, generalitatea principiilor izvorâte din 

practica economică s-au suprapus cu o serie de caracteristici ale practicii educaţionale: contextualitate, 

improvizaţie creatoare, individualizare. Prin urmare s-a născut o nouă orientare în cadrul larg al 

ştiinţelor educaţiei, ale cărei origini se regăsesc în anii ’70 ai secolului trecut. Managementul clasei de 

elevi a devenit astfel o expresie practică a încercărilor de eficientizare a actului educaţional, nu atât sub 

aspect instrucţional, cât mai ales din perspectiva creării cadului şi condiţiilor pentru o activitate cât mai 

productivă. Treptat, managementul clasei de elevi, mai ales ca domeniu aplicativ, a fost îmbrăţişat cu 

mult entuziasm de o mare parte dintre educatori.  
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“ICOANA, FEREASTRĂ SPRE CER” 

Prof. Voiculeț Camelia 

Şcoala  Gimnazială „Mihu  Dragomir”Brăila  

 

 

                 Cuvântul ”Icoană” provine de la “icon”(greacă)=chip, înfățișare și cuvântul 

“imago”(latină)=chip, reprezentare. Icoana a fost definită ca fiind reprezentarea lumii spirituale, 

nevăzute, cu ajutorul lumii materiale, grafice, lumești, un mijloc de întâlnire cu Dumnezeu. Cea mai 

frumoasă definiție pentru icoană este această metaforă:” fereastră spre cer”. O definiție  cu adevărat 

inspirată. Deși ea a mai fost definită pe parcursul istoriei și cu alte metafore :icoana este “Evanghelia în 

culori” sau  “Refugiu al privirii pentru orice inimă îndurerată”. 
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         Elementul comun al tuturor icoanelor este sfințenia persoanelor reprezentate în ele. Tocmai de 

aceea, icoana are această calitate: de a ne facilita legătura cu Dumnezeu și cu Sfinții Săi. 

        Ființa umană, grație dimensiunii sale spirituale, e însetată de Dumnezeu. Așa se face că omul e 

într-o continuă căutare. Câtă vreme el caută numai lucruri materiale, e nemulțumit și e mereu însetat. 

Își dorește cu ardoare un lucru, îl obține (cu mai mult sau cu mai puțin efort) și, inevitabil, după un 

timp relativ scurt, vrea altceva, altul devine obiectul dorinței sale ardente. Îl obține și pe acela, dar nici 

așa el nu-i mulțumit și rămâne într-o înfrigurată căutare a ceva nou. 
         Icoana înlesnește accesul nostru spre Dumnezeu și spre toate persoanele sfinte care sunt 

reprezentate în ele. 

          Ca ortodocși, noi nu ne rugăm bucății de materie care este suportul pe care e zugrăvit chipul 

sfânt, ci ne rugăm Sfântului însuși care este pictat pe suportul respectiv. Așa cum, atunci când privim 

fotografia unui om drag, nu o confundăm cu omul în cauză, ci ea reprezintă doar un pod de acces către 

persoana respectivă și un mijloc de aducere-aminte. Icoana este un mijloc de aducere-aminte și de 

comunicare cu Persoana sfântă cu care vorbim în rugăciunile noastre. Și, dacă nu aruncăm la gunoi 

fotografia unui om drag, pentru respectul și pentru dragostea ce i le purtăm omului din fotografie, cu 

atât mai mult păstrăm cu evlavie „fotografia” unei persoane sfinte. 

              

       De aceea, pentru a înțelege și mai profund rolul și importanța icoanei în viața noastră, și în acest an 

școlar am gândit și desfășurat, în parteneriat cu alte școli vecine un proiect județean în cinstea sfinților 

și a icoanelor, intitulat : ” Călători pe cărările sfinților”, ajuns la a II ediție,  proiect adresat elevilor 

tuturor claselor de gimnaziu și primar, cât și îndrumătorilor elevilor, cadrele didactice, profesori de 

religie și desen, urmand ca în edițiile viitoare să implice ,la nivel interdisciplinar și alte cadre didactice. 

Aici au fost abordate aspecte precum cinstirea icoanei, funcțiile icoanei , modalități de pictare a 

icoanelor ( culorile utilizate în realizarea lor).  

      În loc de concluzii vă propun următoarele învățături morale: 

       Să ne rugăm cu credință și evlavie Sfintelor Icoane (persoanelor sfinte reprezentate) pentru că ne 

vor ajuta pe drumul mântuirii; 

       Să cinstim și să respectăm persoanele reprezentate în icoane; 

       Să ne închinăm și să sărutăm, Sfintele Icoane cu evlavie și credință; 

       Să împodobim Sfintele Icoane cu flori; 

       Să împodobim casele/locurile cu “chipuri dragi” Domnului/nouă; 

      Așezăm icoana pe pieptul celui adormit în Domnul-unirea aceluia cu Dumnezeu. 
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EFECTELE  POLUĂRII  ASUPRA ORGANISMELOR VII 

Prof. Fizică Oprea Gabriela 

Școala Gimnazială „Mihu Dragomir” Brăila 

 

Încă de la început trebuie făcută o distincţie netă între “ocrotirea naturii” și “protecţia mediului 

înconjurător”, domenii care de cele mai multe ori se confundă. 

 Un grup de biologi arată că “mediul înconjurător (=environment) circumscrie tocmai ansamblul 

factorilor ecologici (ambianța) în conjunctura cărora activitatea umana a provocat modificări profunde, 

de cele mai multe ori ireversibile. Spre deosebire de acest mediu <<antropizat>>, care reprezintă 

complexul ecologic al activității umane, ideea de natură sugerează de la început existența unei arii 

ecologice în cadrul căreia activitatea umană încă nu a perturbat circuitele informaţionale și energetice 

ale ecosistemelor originale”. 

 Atenţia de care se bucură protecţia mediului înconjurător din partea oamenilor de știintă este 

ilustrată și de apariţia unor științe de graniţă, cum sunt: ecologia spaţială, psihologia mediului 

înconjurător și altele. 

 Poluarea înseamnă, în linii mari, contaminarea apei, aerului și solului, cu particule, vapori sau 

gaze produse artificial, cu ape uzate, menajere, industriale. Cel mai adesea poluarea este definita ca 

introducerea în mediul înconjurător a reziduurilor materiale ale consumului productiv – respectiv in 

procesul de producţie – și ale celui neproductiv, direct de către om sau ca urmare a activităților sale și 

care se acumulează în asemenea proporţii încât depășesc limitele de toleranță și provoacă deteriorări ale 

mediului, perturbări ale funcţionării organismelor și a vieţuitoarelor. Esenţa procesului de poluare este 

definită adeseori ca pătrunderea în mediul înconjurător a unor substanţe dăunătoare pentru om și care îl 

împiedică să folosească eficient propriul său mediu de viață. 

 Termenul “poluare” este de origine latină, provenind din cuvântul “pollue-polluere”, care 

înseamnă a murdări, a degrada; cu alte cuvinte, el desemnează o activitate prin care se degradează, 

adică se “murdărește” mediul propriu existenței vieţii. 

Există o tendinţă generală de subestimare a importanței poluării, a stabilirii măsurilor de control 

precum și a limitelor admisibile. Lipsa unor efecte imediate a deversării unor poluanţi și ignorarea 

proceselor ecologice care determină amânarea momentului apariţiei acestor efecte, creează impresia 

falsă a caracterului inofensiv al factorilor respectivi.  

Poluanţii se pot clasifica în două mari grupe:  

 poluanţi primari,  poluanţii emişi direct de surse identificate sau identificabile;  

 poluanţi secundari, poluanţii produşi în mediu prin interacțiunea dintre doi sau mai mulţi 

poluanţi primari sau prin reacţia cu constituenţii normali ai mediului cu sau fără activare fotochimică. 

Poluanţii secundari produşi în procesele atmosferice sub acţiunea luminii și a altor factori, sunt adesea 

cei mai nocivi. 
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Poluanţii pot fi:  

1) SUBSTANŢE CHIMICE:  

 a) pesticide; 

 b) țiței; 

 c) gaze; 

 d) metale grele; 

 e) substanţe anorganice și organice. 

 

2) FACTORI FIZICI: 

 a) temperatura; 

 b) zgomotele; 

 c) radiaţiile ionizante. 

 

3) FACTORI BIOLOGICI: 

 a) germeni patogeni. 

 

 TIPURI DE POLUARE: 

 POLUAREA CU PESTICIDE 

 Pesticidele în agricultură sunt grupate de obicei în următoarele categorii: 

 Erbicide – folosite împotriva ierburilor și în general a plantelor spontane care fac concurență 

plantelor cultivate; 

 Insecticide – contra insectelor; 

 Acaricide – împotriva păianjenilor; 

 Antinematode – împotriva viermilor; 

 Fungicide – contra bacteriilor și ciupercilor. 

La început aplicarea pesticidelor a stăvilit flagelurile din agricultură, iar în unele cazuri le-a 

eradicat. Dar curând au apărut diferite efecte secundare, complexe care nu au fost prevăzute. Au fost 

omorâţi peştii, s-au distrus specii de păsări, insectele eliminate au fost înlocuite cu altele și mai 

dăunătoare, sau cele a căror distrugere s-a urmărit au dobândit rapid mijloace de apărare împotriva 

substanţelor folosite.  

Un aspect alarmant constă în acumulările pesticidelor în lungul lanţurilor trofice, de la baza 

lanţului către speciile de vârf. Astfel, în apa Dunării (Cehia și Slovacia) concentraţia de organoclorurate 

era de 0,006-0,197 μg/l, în sedimente 0,01-2,11 mg/kg, în plante acvatice 0,002-0,032 mg/kg, în peştii 

fitofagi 0,00-0,19 mg/kg iar în peştii răpitori până la 2,58 mg/kg (deci de 1000-10.000 ori mai mare 

decât în apă).  

Și erbicidele au efecte secundare nedorite, ducând la deteriorarea mediului acvatic. Astfel, 

plantele moarte în urma tratamentului se descompun pe loc, ducând la scăderea oxigenului din apă, 

ceea ce sporeşte mortalitatea animalelor. În felul acesta apar modificări  ale circuitului mai multor 

elemente, dar în primul rând al oxigenului și carbonului acesta reducând cantitatea de oxigen eliberat și 

a doxidului de carbon consumat. În prezent se acordă o mare atenţie insecticidelor biochimice. De 



Revista Şcolii Gimnaziale „Mihu Dragomir”, Brăila      „Creativitate în educaţie”- nr.1, iulie 2021 

ISSN 2784 –3955 
24 

asemenea sunt necesare măsuri severe de interzicere a utilizării substanţelor celor mai periculoase (cu 

toxicitate și remanență).  

 POLUAREA BIOLOGICĂ– bacteriologică, virusologică și parazitologică – legată în 

mod direct de prezența omului. Este cel mai vechi tip de poluare cunoscut și este caracteristic 

zonelor subdezvoltate sau în curs de dezvoltare. 

 POLUAREA FIZICĂ cu precădere cu substanţe radioactive, dar și termică sau 

determinată de elemente insolubile plutitoare sau sedimentabile. Este cel mai recent tip de poluare, 

în general caracteristic zonelor avansate sau intens dezvoltate. 

 POLUAREA CHIMICĂ este reprezentată de pătrunderea în apă a unor substanţe 

chimice diverse, de la cele organice uşor degradabile, până la cele toxice cu persistență îndelungată, 

și cu remanență. 

 

EFECTELE POLUĂRII 

Toate deversările pot avea ca efect poluarea apelor de suprafaţă cu consecinţe care să ducă până 

la dispariţia calității de „mediu de viață” al apei. O astfel de apă nu numai că nu poate fi folosită la 

nimic, dar prezența ei ca factor ecologic este dăunătoare mediului înconjurător. Orice apă contaminată 

reprezintă un pericol pentru populaţia riverană. 

Prin legea apelor orice întreprindere care foloseşte apa în procesul de producţie este prevăzută 

în mod obligatoriu, cu o staţie de epurare care se interpune între ieşirea apelor poluate din unitate și 

deversarea lor în râu sau în lac.  

Factorii FIZICI care contribuie la procesul de autoepurare sunt: sedimentarea, lumina, 

temperatura, mişcarea apelor.  

Factorii CHIMICI sunt: OXIGENUL, care determină intensitatea proceselor de descompunere 

biochimică și oxidarea substanţelor minerale și BIOXIDUL DE CARBON care liber sau combinat 

asigură o stabilitate a concentraţiei ionilor de hidrogen cu posibilitatea de neutralizare a acizilor și 

bazelor aduse în apele reziduale.  

Factorii BIOLOGICI sunt BACTERIILE care indiferent de modul de nutriţie, de prezența sau 

absența oxigenului, realizează descompunerea unui număr foarte mare de substanţe chimice minerale 

sau organice.  
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Origami 

 

prof. Gîrbă Cristina Alina 

Școala Gimnazială “Mihu Dragomir”Brăila 

 ORIGAMI cuvânt de origine japoneză (ORI = a indoi, GAMI = hârtie), este tehnica plierii 

hârtiei, o artă veche de aproape 1000 de ani, practicată la început la curtea împărătească. În timp, a 

devenit o artă populară japoneză.  

  Istoricii nu au stabilit cu exactitate dacă istoria origami începe în China sau în Japonia. Unii 

susţin că origami a apărut în China imediat după inventarea hârtiei şi că a fost dus în Japonia de către 

călugării budişti. 

 Origami este o sursă de inspiraţie şi pentru arhitecţi şi constructori care au găsit în această artă 

posibilităţi de design pentru crearea multistructurală a modelelor.  

ŞTIAŢI CĂ: 

 Tehnica Origami în mod tradițional, nu utilizează lipici și foarfece, ci doar lucrează cu o foaie 

de hârtie de formă pătrată (îndoire), creând modele de creaturi vii, obiecte neînsuflețite sau forme 

decorative abstracte. 

   Modelele tradiţionale ale acestei arte sunt: cocori, broaşte, berze, baloane şi corăbii. 

 Forme realizate de elevii din clasele a VIII a A şi a VIII a B  
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Sisteme şi forme de învăţământ din alte ţări:Finlanda, Japonia, Anglia 

Prof. Gropeneanu Andreea-Daniela 

Şcoala  Gimnazială „Mihu  Dragomir”Brăila  

 

Sistemul de învăţământ pentru copii este organizat diferit în fiecare ţară în parte. 

1.Sistemul de învăţământ din Finlanda este considerat cel mai bun şi evoluat din întreaga 

lume.Sistemul lor dispune de câteva principii tradiţionale de bază, e la care nimeni nu se abate. Scopul 

finlandezilor este să crească cât pot de mult nivelul general mediu de învăţare al elevilor,tratând elevii 

ca pe nişte copii, nu ca pe nişte produse şcolare sau performeri în devenire. 

Copiii finlandezi sunt încurajaţi de mici să fie independenţi şi să se descurce pe propriile puteri, iar 

principalele materii pe care pun accentul sunt limba maternă, matematica şi engleză. 

Nu se pune accentul pe predarea teoretică,ci pe implicarea elevilor în procesul pedagogic. Deşi orele 

sunt mai scurte, copiii finlandezi au mai multe teme pentru acasă decât alţi copii. 

2.Învăţământul japonez este un alt sistem educaţional evoluat şi performant.Profesorii au 

datoria,dincolo de a le preda copiilor noţiuni elementare de studiu, de a-i transforma în cetăţeni model 

ai ţării. 

Copiii fac curăţenie în şcoală, servesc la mese şi spală vase. Ei încep şcoala la vârsta de şase ani, iar 

primele nouă clase sunt obligatorii. 

3.Sistemul de învăţământ din Anglia este un sistem unic, în care educaţia copilului ia naştere încă din 

grădiniţă,care începe de la vârsta de trei luni şi ţine până la cinci ani. 

Abia de la cinci ani în sus, copilul intră în sistemul de învăţământ primar gratuit, care ţine până la 11 

ani. De la această vârstă,intră în şcoala secundară, care se termină la 18 ani. 

În şcoala britanică, copilul nu este forţat să înveţe materiile, ci încurajat să le iubească şi să se apropie 

de ele. Copiii sunt încurajaţi să-şi aleagă materiile preferate şi să le aprofundeze. Clasele nu sunt mai 

mari de 15 elevi, acest lucru permiţând elevilor să dedice suficient timp şi atenţie fiecărui elev în parte. 
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TEXT LITERAR VERSUS NONLITERAR 

Stroe Steluța 

Școala Gimnazială “Mihu Dragomir” Brăila 

Textul literar – trăsături: 

• este rezultatul ficțiunii, chiar dacă e inspirat din realitate; 

• scopul principal - să impresioneze, să exercite un efect emoțional asupra lectorului; 

• atitudinea autorului - în general, subiectivă; 

• expresia în care apare prezentat conținutul este tot atât de importantă ca ideea transmisă; 

• utilizează sensul figurat al cuvintelor. 

Textul nonliterar - trăsături: 

• se raportează strict la anumite aspecte din realitate; 

• scopul principal este cel informativ; 

• atitudinea emițătorului, în general, obiectivă; 

• nu urmărește exercitarea unui efect emotional asupra receptorului; 

• utilizează sensul propriu al cuvintelor;aspect informativ. 

• apare ca: afiș, bilet, fluturași, invitație, articol de ziar, reclamă, anunț publicitar,  interviuri, 

descriere geografică sau istorică, științifică; 

• sunt prezente uneori clişee de limbaj (formule fixe folosite în diverse acte oficiale, scrisori); 

• în textele ştiinţifice sunt prezenţi termeni specifici unui anumit domeniu de cercetare. 

Predarea textelor literare epice 

• se realizează legătura cu alte texte cu același autor sau care tratează aceeași temă; 

• citirea independentă a textului de către elevi; 

• conversația euristică - formulare de întrebări și răspunsuri în legătură cu textul (titlul, autorul, 

discutarea imaginii ce însoțește textul, număr de alineate, personaje); 

• citirea în lanț a textului, cu explicarea cuvintelor și a expresiilor necunoscute. 

• familiarizarea elevilor cu modul de folosire a dicționarului; 

• formulare de propoziții folosind cuvintele și expresiile explicate;  

• povestirea succintă a textului (oral);  

• citirea selectivă a textului;  

• exerciții de cultivare a limbii - sinonimie, antonimie, familie lexicală;  

• exerciții de împărțire a textului în fragmente;  

• formularea planului simplu de idei;  

• caracterizarea în linii mari a personajelor: trăsături fizice, morale.  

Predarea textelor literare lirice 

• identificarea titlului, a autorului, identificarea în linii mari a subiectului; 

• citirea poeziei de către elevi; 

• explicarea cuvintelor și a expresiilor noi, urmată de folosirea lor în structuri noi; 

• exerciții de scriere (recomandabilă este scrierea a câte unui exemplu din propozițiile formulate 

de către elevi); 

• identificarea numărului de strofe, de versuri, de expresii artistice deosebite scopul de a da 

valoare și frumusețe textului (fără a preciza terminologia: personificări, asemănări sau 

comparații, epitete, hiperbole; 

• memorarea versurilor; 

• recitarea versurilor memorate; 

• exerciții de scriere (transcrierea unei strofe pentru clarificarea particularităților privind așezarea 

în pagină). 
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ORA DE SPORT 

                                                                                             Prof. Mihaela Iliescu 

                                                                                 Școala Gimnazială„Mihu Dragomir” Brăila 

     

A mai trecut un an…..Un an dificil, presărat cu încercări, cu provocări, frustrări, reușite mai mari sau 

mai mici, toate trăite și simțite de-a lungul orelor de sport. Privind în urmă la activitatea pe care am 

desfășurat-o și la „necunoscutul ”care se așeza în fața mea : m-am speriat! Totul era nou .Aici începea 

„marea” provocare. Nimic nu mai era ca înainte. 

Școala românească nu ne-a pregătit  pentru susținerea și predarea orelor în sistemul 

online.Convinsă fiind că acesta era viitorul , a trebuit să învăț, să mă perfecționez participând la cursuri, 

webinarii , discutând cu colegii de breaslă despre modul în care va putea fi predată ora de sport în 

mediul virtual. Încet, încet, am învățat să gestionez, să fac față situației nou apărute și chiar să desfășor 

ora de sport în condiții „ improvizate”. În literatura de specialitate „condițiile improvizate ”erau : 

culuoarul școlii sau clasa de curs , nicidecum bucătăria, dormitorul , sufrageria sau chiar holul 

apartamentului  în care locuiesc elevii mei. Participarea fratelui mai mic, a bunicilor sau a părinților cu 

voie sau fără voie , vine și ea la „pachet” în  ora de sport desfășurată online. Dacă altădată mă bucuram 

de micile chicoteli sau glume ale elevilor mei, de participarea în competițiile sportive în care eram 

încercată de o vie emoție , de interacțiunea care avea loc în orele de sport, de spiritul de fair - play 

existent în activitatea sportivă , astăzi, după un an de desfășurare a orelor în sistemul online , toate 

acestea sunt o frumoasă și plăcută amintire. Sistemul de predare online la disciplina mea  are plusuri și 

minusuri. Avantajul pe care îl prezintă această predare este de fapt, paleta mare de exerciții și jocuri 

existente în mediul virtual. Dezavantajul îl constituie însăși lipsa de simțire, de trăire , de interacțiune 

pe care ți le oferă predarea față în față. Așa că, după mai bine de un an de zile de  „experimentat”pot 

mărturisi că am auzit în repetate rânduri : „ internetul nu merge la capacitate maximă”, „camera nu 

funcționează” sau „microfonul este stricat”. Toate astea trăite, simțite în ceea ce ar fi trebuit să fie o 

frumoasă și relaxantă oră de sport. Aștept cu mare nerăbdare întoarcerea la „ normalitate”! 
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STIMULAREA LECTURII ÎN CADRUL BIBLIOTECII ȘCOLARE 

 

 

 Rusu Tudorița 

                                          Școala Gimnazială „Mihu Dragomir” 

 

 „Cartea este un ospăţ al gândurilor la care oricine este poftit”. Cartea este o comoară fără de 

preţ, în care un om (autorul) îşi adună cele mai frumoase gânduri, pentru ca alţii să le poată folosi în 

voie. 

Pentru oricine alegerea cărţilor potrivite este 

doar un prim pas. Al doilea pas şi tot atât de 

important este deprinderea lecturii. 

 Lectura dezvoltă imaginaţia şi 

creativitatea, trezeşte sentimente diverse şi 

profunde, dezvăluie experienţe de viaţă variate, 

personaje cu care te poţi identifica şi de care te 

poţi lega sufleteşte, crâmpeie din vieţi trecute, 

dar care te fac să înţelegi cine eşti, de unde 

provii, cum eşti. Mai mult, prin lectură, cititorul 

învaţă să gândească, dobândeşte curajul de a 

hotărî ce şi cum vrea să fie, să evolueze. Însă 

toate acestea se întâmplă gradual, pe măsură ce 

mintea lui fragedă se dezvoltă. 

 Dacă la început copilul, devenit elev, 

este capabil doar să memoreze şi să reproducă 

un conţinut, mai târziu, cu ajutorul învăţătorului 

/ profesorului colaborând cu bibliotecarul, el va 

învăţa cum să înţeleagă acel conţinut, cum să-l 

interpreteze, cum să extragă din el învăţăminte, 

cum să-şi formeze convingeri şi concepţii. 

 Datoria îndrumătorilor – învăţător / 

profesor, bibliotecar – este de a dezvolta 

gândirea elevilor, de a-i ghida şi a le canaliza 

eforturile, de a le trezi curiozitatea, astfel încât 

să experimenteze şi singuri lumea cărţilor şi să 

fie cababili să-şi selecteze propriile zone de 

interes. 

 Aflată sub semnul automatizării, a 

zeului „calculator” şi a altor mijloace de 

informare, biblioteca şcolară trăieşte procesul 

de tranziţie de la „biblioteca de hârtie” cu cărţi 

din vremuri mai mult sau mai puţin uitate, la 

cea „automatizată”. Prin urmare, biblioteca şi 

implicit bibliotecarul nu se poate limita numai 

la administrarea de carte, ci trebuie să 

declanşeze şi să menţină în timp, printr-o 

motivaţie continuă, necesitatea lecturii, nevoia 

de carte, păstrarea cărţilor, care îl învaţă pe om, 

pentru că aşa cum afirma cronicarul M. Costin 

„nu iaşte alta mai frumoasă şi mai de folos în 

viaţa omului zăbavă decât cetitul cărţilor.” 

 Prin activitatea sa, alături de învăţători 

şi profesori, bibliotecarul sădeşte convingerea 

că lectura unei cărţi oferă posibilitatea de a te 

opri mai multă vreme asupra unui fragment, de 

a te întoarce la altul pe lângă care ai trecut în 

grabă, dar la care simţi nevoia să revii, să 

meditezi îndelung în timpul lecturii şi după ce 

ai terminat-o, să reiei cartea oricând doreşti. 

Emisiunile radiofonice, filmele sau piesele de 

teatru impun un anumit ritm de urmărire şi 

înţelegere, împiedică insistenţa asupra unor 

momente care au interesat sau au plăcut mai 

mult şi elevii trebuie să fie conştienţi de 

acestea. Astăzi emisiunile de radio şi de 

televiziune, calculatorul, filmele sunt folosite cu 

succes în şcoală, ca mijloace moderne de 

învăţământ, dar ele completează, lămuresc 

instructiv cunoştinţele predate la orele de curs şi 

nu pot înlocui definitiv cartea ca obiect de 

studiu şi lectură. O carte te trimite la alte cărţi şi 

toate împreună formează baza trainică a culturii 

personale.  
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INTERESUL PENTRU ÎNVĂȚARE LA PREȘCOLARI 
 

Prof.pentru învățământ preșcolar: Neagu Irina 
 

Școala gimnazială "Vasile Băncilă", 

 Scorțaru Nou 
 

     Grădiniţa este mediul unde copiii preşcolari sunt primiţi, se mişcă şi se joacă, unde  totul trebuie 

gândit şi amenajat, astfel încât acesta  să fie o sursă din care copiii se inspiră şi învaţă, un loc plăcut, 

frumos, în care se simt bine, în siguranţă, un loc care le vorbeşte lor şi tuturor celor care îl vizitează 

despre tot ce se întâmplă acolo. Sala de grupă trebuie să fie atractivă, plăcută, securizantă, funcţională, 

să invite copiii la joc şi activitate, iar ei să se simtă în siguranţă. Amenajarea mediului educațional pe 

arii sau pe domenii de activitate, constituie o formă optimă de realizare a alegerilor timpurii și a 

ocaziilor de experimentare. Ariile de stimulare sunt o expresie a unui curriculum creativ, o noua 

manieră de organizare a spațiului educativ, în care se petrece învățarea.      

     Primele forme de motivaţie se manifestă în jocurile copilului preşcolar, având un caracter intrinsec 

activităţii respective şi tot în joc apar primele elemente de învăţare. Jocul, ca formă de activitate 

instructiv-educativă, dă posibilitatea copiilor de a avea preocupări variate sub aspectul conținutului. În 

toată etapa destinată jocului, copilul știe că are voie să manifeste inițiativă, să rezolve singur sau 

împreună cu partenerii problemele întâlnite, să facă ceea ce îi place sau îi produce satisfacție; să 

participe la activități care sunt pe măsura sa și spre binele său. Caracterul acesta larg este reglat de 

natura jocului, de regulile acestuia, în sensul că se simte nevoia să se pună în acord deplin actul 

simbolic cu cel real, jocul cu realitatea cotidiană. Este reglat și de modul în care se realizează 

îndrumarea jocului în sine, de poziția aparent absentă de la joc a educatoarei, care are datoria să îmbine 

armonios acțiunea spontană și liberă a copilului cu normele și direcțiile prioritare ale educației. Numai 

prin joc copilul este foarte activ și interesat de tot ceea ce face. 

     Asadar, pentru a trezi copilului interesul pentru cunoaștere, este necesar să îi fie propuse jocuri și 

activități din care învață lucruri noi. În jocul copiilor de nivel I, sensul principal al învăţării nu este 

oglindit. La ei, elementul dominant îl constituie rolurile şi acţiunile care decurg din subiectul jocului, 

învăţarea ca atare, nu apare deloc. La vârșta preşcolară mică, asimilarea cunoştinţelor și formarea 

deprinderilor sunt indisolubil legate de joc. Copilul efectuează prima învăţare chiar dacă ea este 

neintenţionată. La grupa mare nu se poate spune acelaşi lucru; în centrul jocului se afla activitatea 

propriu-zisa de învăţare. Aceasta dovedeşte că avem de a face cu o nouă atitudine a copilului faţă de 

activitatea de învăţare.  

     Prin urmare, motivele învăţării apar la preşcolari ca rezultat al interiorizării cerinţelor acesteia, a 

influenţelor din afară a copilului. În perioada prețcolarității,  învăţarea căpătă  un caracter motivat 

(datorită scopurilor fixate de educatoare), intenţionat, voluntar.  
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Curriculum-un concept şi un mod de a concepe şi realiza învăţarea 

Prof. Gr I Durbacă Gabriela Valentina 

                                                                                 Școala Gimnazială„Mihu Dragomir” Brăila 

 

Teoria şi metodologia curriculumului, apreciată atât din perspectiva unor  „implicaţii sociale 

extinse în timp şi spaţiu, instituţionalizate la nivel de politică a educaţiei”,  dar şi una evolutiv istorică, 

“de la un curriculum clasic-centrat pe conţinuturi şi unul behaviorist-centrat pe obiective operaţionale, 

la cel constructivist-centrat pe competenţe”, presupune o  “reconsiderare periodică a unor aspecte 

privind curriculum-ul, în accepţiile sale conceptuale, dar şi în manifestările esenţialmente procesuale”. 

Alexandru Crişan aduce în discuţie “circuitul curricular: elaborare-testare-aplicare-revizuire” 

evidenţiind importanţa revizuirilor aduse produselor curriculare pentru dezvoltarea curriculumului. 

Remarcând ca şi  Sorin Cristea stabilirea unor abordări curriculare, Marin Manolescu consideră 

curriculum: “întreaga experienţă de învăţare de care beneficiază un individ în timpul activităţii şcolare 

şi extraşcolare, în familie şi în comunitate”. În Teoria curriculumului   regăsim astfel curriculum-ul 

formal şi oficial, curriculum scris “se concretizează în plan de învăţământ, programe şcolare, manuale 

şcolare, ghiduri metodice care conduc la realizarea obiectivelor” pe care profesorii  îl studiază întro 

manieră personalizată, dar şi curriculum predat prin activităţile de predare-învăţare, folosind îmbinarea 

metodelor clasice cu cele complementare,  curriculum învăţat ce diferă de la elev la elev, precum şi 

curriculum testat. Rolul profesorului este de a urmări relaţia dintre curriculum-ul predat şi cel învăţat 

de elev, asigurarea unei evaluări obiective, dar şi necesitatea elevului de a se putea autoevalua corect 

pentru a avea atât el, cât şi familia o imagine corespunzătoare a nivelului său de pregătire. 

Din punct de vedere al unui curriculum informal, curriculumul ascuns reflectat în carisma 

profesorului mi-a trezit un interes aparte pe parcursul evoluţiei mele profesionale, regăsind în 

comunicarea profesor
i
-elev a Alinei Mărgăriţoiu un model de transmisie profesională ce te determină să 

fii în permaneţă creativ, evidenţiind importanţa profesorului ca un filtru ce transformă prin propria 

creativitate şi sensibilitate  întregul demers didactic. În calitate de profesor diriginte al unei clase în 

care am avut de manageriat multe carenţe educative atât ale elevilor, cât şi ale familiilor lor, am 

aprofundat prin studierea schiţelor “Vizită” şi “D-l Goe” de I.L. Caragiale alături de valenţele literare şi 

reflectarea unui curriculum ascuns în maniera, mai sus prezentată, a Alinei Mărgăriţoiu.  Am privit 

ambele schiţe drept reale oportunităţi pentru orele de consiliere. Lipsa interesului familiei pentru 
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educaţia corectă a copilului, abordarea unei perspective materialiste în care importante sunt valori 

materiale precum: gadgeturi de ultimă generaţie, haine cât mai în trend, sfidarea celor care încă îşi 

mai învaţă copiii să aibă cei 7 ani de acasă. Constatăm că, deşi unii elevi se pot încadra, prin rezultatele 

şcolare în faţa unor insuccese şcolare, sunt răsplătiţi cu ultimele tipuri de telefoane mobile. Educaţia nu 

mai este privită ca ceva prioritar decât de foarte puţini părinţi care reuşesc să insufle copiilor lor dorinţa 

de a avea un comportament decent ca formă a respectului de sine, dar şi faţă de ceilalţi, de a le explica 

căevoluţia unei societăţi nu se poate realiza decât cu oameni bine pregătiţi profesional. Am folosit 

astfel potenţialul educativ al schiţelor carageliene începând cu anii 2016-2017, 2017-2018 şi în cadrul 

unor CDŞ-uri de abordare interdisciplinară a personajului literar.
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