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Academia părinților - program de educație parentală 

Anca Hardulea, profesor consilier școlar, 
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași 

Rezumat 

Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare pozitivă cu copilul/adolescentul, antrenamentul deprinderilor de 
comunicare eficientă, informarea cu privire la caracteristicile de de dezvoltare specifice fiecărei vârste facilitează 
adoptarea flexibilă şi funcţională a unor  comportamente şi atitudini modelatoare, părinţii conştientizând 
importanţa şi impactul stilului parental asupra randamentului şcolar şi a stării de bine a copilului.  

Implicând părinţii, dar şi familia extinsă (bunici, tutori/susţinători legali, alte rude în grija cărora se află 
copilul), legăturile între generaţii se flexibilizează, tânăra generaţie fiind pregătită să preia modelele parentale 
funcţionale sau să construiască  modele şi stiluri diferite. Accesarea unor cunoştinţe şi abilităţi necesare 
exercitării rolurilor parentale reprezintă o formă de perfecţionare a adulţilor şi de conectare a lor la cunoaşterea 
şi descoperirea de sine.  

În concluzie, dezvoltarea parteneriatului educaţional şcoală-familie depăşind cadrul formal, rigid al 
spaţiului şcolii reprezintă modalităţi de optimizare a adaptării şcolare şi sociale optime a copiilor, în mijlocul 
unor familii funcţionale care ştiu că au resurse şi le pot accesa în mod eficient, atunci când un nou ciclu al vieţii 
impune o schimbare. 

Context 

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi este o instituţie cu 
rol în educarea părinţilor, a familiei. Familia actuală reclamă adesea sprijin în 
creşterea şi educarea copiilor, într-o lume aflată într-o continuă schimbare. Prin 
specialiştii proprii (profesori consilieri şcolari, profesori logopezi) CJRAE Iaşi 
propune activităţi de tip Şcoala părinţilor, pe teme de interes pentru categorii mari 
de public: provocări contemporane în educaţiei, comunicare eficientă, disciplinarea 
pozitivă, prevenirea tulburărilor de comportament, identificarea şi corectarea 
tulburărilor de limbaj etc. Activităţile se desfăşoară la sediu (pentru creşterea 
vizibilităţii instituţiei) sau în spaţii nonformale, librării, cafenele (pentru 
accesibilitatea publicului). 
Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare pozitivă cu copilul/adolescentul, 
antrenamentul deprinderilor de comunicare eficientă, informarea cu privire la 
caracteristicile de dezvoltare specifice fiecărei vârste facilitează adoptarea flexibilă şi 
funcţională a unor  comportamente şi atitudini modelatoare, părinţii conştientizând 
importanţa şi impactul stilului parental asupra randamentului şcolar şi a stării de 
bine a copilului.  

Implicând părinţii, dar şi familia extinsă (bunici, tutori/susţinători legali, alte 
rude în grija cărora se află copilul), legăturile între generaţii se flexibilizează, tânăra 
generaţie fiind pregătită să preia modelele parentale funcţionale sau să construiască 
modele şi stiluri diferite. Accesarea unor cunoştinţe şi abilităţi necesare exercitării 
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rolurilor parentale reprezintă o formă de perfecţionare a adulţilor şi de conectare a 
lor la cunoaşterea şi descoperirea de sine.  

În concluzie, dezvoltarea parteneriatului educaţional şcoală-familie depăşind 
cadrul formal, rigid al spaţiului şcolii reprezintă modalităţi de optimizare a adaptării 
şcolare şi sociale optime a copiilor, în mijlocul unor familii funcţionale care ştiu că au 
resurse şi le pot accesa în mod eficient, atunci când un nou ciclu al vieţii impune o 
schimbare. 

Aria geografică de intervenţie 

Activitățile se desfășoară într-un spațiu nonformal Librăria Cărturești Iași. 

Grupul ţintă 

Programul de educare şi asistenţă parentală şi familială "Academia părinţilor" 
se adresează în principal părinţilor  din Iaşi, în funcţie de nevoile şi interesele lor, dar 
şi altor categorii de persoane implicate în mod direct în creşterea şi educarea copiilor 
(bunici, rude, tutori etc). 

Scop 

Programul de educaţie şi asistenţă parentală şi familială „Academia părinţilor” 
îşi propune să formeze şi să schimbe atitudinile şi comportamentele parentale, să 
influenţeze stilurile parentale pentru a oferi ocaziile cele mai eficiente dezvoltării 
copilului, în spaţii neconvenţionale care să faciliteze comunicarea şi împărtăşirea 
experienţelor între părinţi. 

Obiective 

1. Creşterea gradului de implicare a părinţilor în educarea copiilor şi în
dezvoltarea parteneriatului cu şcoala 

2. Dezvoltarea abilităţilor de cunoaştere şi înţelegere a personalităţii
copiilor, a caracteristicilor de dezvoltare specifice fiecărei vârste 

3. Dezvoltarea şi aplicarea deprinderilor de relaţionare pozitivă în
disciplinarea copiilor şi adolescenţilor 

4. Antrenamentul deprinderilor de comunicare eficientă, în familie, ca
mijloc de facilitare a dezvoltării personale a copilului 

5. Clarificarea rolurilor, drepturilor şi responsabilităţilor în familie, în
vederea facilitării schimburilor informaţionale şi emoţionale autentice, modelatoare 

6. Conştientizarea impactului stilului parental asupra randamentului
şcolar al copilului 

7. Formarea în familie a unui stil de coping funcţional pentru a face faţă
stresorilor cotidieni. 
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8. Facilitarea împărtăşirii experienţelor parentale şi a schimbului de bune
practici între părinţi 

9. Promovarea şi accesibilizarea serviciilor de asistenţă psihopedagogică
şi de terapie logopedică oferite de specialiştii CJRAE Iaşi 

Activități 

Programul constă în organizarea unor ateliere de informare și consiliere a 
elevilor în vederea construirii unui stil de viață sănătos, furnizarea unor materiale 
informative: pliante, broșuri; fișe de lucru, prezentări PPT, filme educaționale. 

Temele abordate 

 AUR-ul comunicării: Ascultare, Uimire, Respect  (Ana-Camelia Tamaş, Irina
Dumitru)

 Joc şi joacă!  Activităţi cu părinţi şi copii (Loredana Stiuj-Vatamanu)
 Educăm  prin iubire! (Teodora Purle, Alina Ciobotaru )
 Sunt consilierul copilului meu! Cum gestionăm emoţiile? (Ramona Florescu,

Mihaela Cenuşă)
 Riscul. Superman sau alți eroi
 Rrenuleţul veseliei!  Activităţi cu părinţi şi copii (Loredana Stiuj-Vatamanu, Elena

Bărbieru, Roxana Grigoraș)

Aplicații 

1. Magicianul
- materiale necesare: -
- recomandare: copii de la 3 ani în sus, parinti
- facilitare:

Ce ai face, ce ai schimba dacă ai fi magician pentru o zi? 
- consemn: Numele meu este A. Daca as fi magician pentru o zi aş .... 
- sugestii de întrebări pentru debriefing: Ce s-a întâmplat? Cum v-ați simțit?

V-ați distrat? Ai avut încredere în mama/tata că o să deseneze așa de frumos? O să
repetați activitatea asta? Dacă da, în ce situații? (zile de naștere, zile ploiase etc.)

2. Găseşte culoarea
- materiale necesare: -
- recomandare: copii de la 3 ani în sus, părinţi
- facilitare: propunătorul indică o culoare, participanţii ating un obiect de acea

culoare; variante: atinge culoarea roşie cu mâna stângă, atinge albastru cu piciorul, 
atinge alb cu nasul...  

- sugestii de întrebări pentru debriefing: Ce s-a întâmplat? Cum v-ați simțit?
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V-ați distrat? Ai avut încredere în mama/tata că o să se descurce? O să repetați
activitatea asta? Dacă da, în ce situații? (zile de naștere, zile ploiase etc.)

3. Desenul
- materiale necesare: coli A3, 1 carioca
- recomandare: copii de la 3 ani în sus, părinţi
- facilitare: propunătorul solicită ca pe rând, timp de 1 minut câte un membru

al familiei să deseneze ce doreşte pe coală; după 1 minut desenul este continuat de 
celălalt membru; se repetă de 3 ori. La final desenul este denumit şi prezentat 
celorlalţi participanţi. 

- sugestii de întrebări pentru debriefing: Ce s-a întâmplat? Cum v-ați simțit?
V-ați distrat? Ai avut încredere în mama/tata că o să se descurce? O să repetați
activitatea asta? Dacă da, în ce situații? (zile de naștere, zile ploiase etc.)

4. Cum se simte jucăria?
- materiale necesare: un sac cu jucării din pluş
- recomandare: copii de la 3 ani în sus, părinţi
- facilitare: fiecare participant extrage o jucărie şi descrie emoţia pe care crede

că o simte aceasta. Întrebări suplimentare: Tu te-ai simţit vreodată la fel ca şi 
animăluţul? Ce ai făcut atunci? Ce faci când tata/mama/un prieten se simte aşa? 

- sugestii de întrebări pentru debriefing: Ce s-a întâmplat? Cum v-ați simțit?
V-ați distrat? Ai avut încredere în mama/tata că o să se descurce? O să repetați
activitatea asta? Dacă da, în ce situații? (zile de naștere, zile ploiase etc.)

5. Continuă povestea
- materiale necesare: un set de jetoane cu obiecte
- recomandare: copii de la 3 ani în sus, părinţi
- facilitare: Propunătorul distribuie fiecărui participant câte un jeton
Moderatorul începe povestea legată de imaginea pe care o are pe jeton,

participanţii, pe rând continuă povestea. 
- sugestii de întrebări pentru debriefing: Ce s-a întâmplat? Cum v-ați simțit?

V-ați distrat? Ai avut încredere în mama/tata că o să se descurce? O să repetați
activitatea asta? Dacă da, în ce situații? (zile de naștere, zile ploiase etc.)

6. Spune-i Ursuleţului inimioară cum te-ai simţit la activitate!
- materiale necesare: Ursuleţul inimioară
- recomandare: copii de la 3 ani în sus, părinţi
- facilitare: un animal de pluş, ex. Ursuleţul inimioară circulă din mână în mână

şi fiecare participant i se adresează spunându-i cum s-a simţit la activitate 
- sugestii de întrebări pentru debriefing: Ce s-a întâmplat? Cum v-ați simțit?

V-ați distrat? Ai avut încredere în mama/tata că o să se descurce? O să repetați
activitatea asta? Dacă da, în ce situații? (zile de naștere, zile ploiase etc.)

6



Resurse 

•            materiale:
- video-proiector
- foi flipchart, markere, pliante
- broşuri pentru părinţi
•            umane :
- părinţii
- profesorii consilieri şcolari

Modalități de promovare/ diseminare a rezultatelor programului 

 pagina de site/facebook a CJRAE/ unităților de învățământ
 articole de presă,
 pliante, broșuri
 prezentarea programului în cadrul unor evenimente: Zilele CJRAE
 articol în Anuarul CJRAE.

Implicarea personalului școlii, părinților și a comunității locale în program 

 Programul este prezentat în cadrul unor întâlniri cu părinții elevilor pentru
conștientizarea acestora cu privire la necesitatea abilitării parentale.

Modalități de evaluare a programului 

 Chestionare  privind nivelul de satisfacţie prin participarea la activităţi
 Analiza produselor activităților
 Interviuri individuale cu părinții

Indicatori utili în evaluarea efectelor programului 
•  Frecvenţa participării părinţilor la întâlnirile propuse, precum şi numărul de            

materiale distribuite sau solicitate de părinţi
•  Nivelul de satisfacţie referitor la programul desfăşurat, evaluat la părinţi
•  Schimbările în atitudini şi practici educative

Experienţele de învăţare 

Programul s-a dovedit o experiență necesară în dezvoltarea abilităților 
parentale ale părinților care nu au beneficiat de servicii de consiliere școlară 
specializată. 
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Transferabilitate 

Întrucât propune o tematică specifică consilierii parentale, programul poate fi 
aplicat prin profesorii consilieri școlari și în școli/licee din mediul urban sau rural în 
maniera Școala părinților. 

https://drive.google.com/file/d/1sJ0nLPBOh1OUEK2LuopHnGz6X6czXRs/view 

Referințe și bibliografie 

http://www.cjrae-iasi.ro/info/cjrae/resurse 
Dezvoltarea emoțională și socială a elevilor. Material suport pentru cadre didactice și 
părinți 
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Adolescent plus - program de prevenire a comportamentelor de risc 

Anca Hardulea, profesor consilier școlar, 
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași 

Rezumat 

Lucrarea prezintă un program de prevenire a comportamentelor de risc adresat preadolescenților și 
adolescenților. Programul se fundamentează pe analiza vulnerabilităţilor specifice vârstei adolescenţei realizată 
de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşiprintr-o succesiune de activităţi de focus-grup în 
scopul identificării principalelor cauze şi efecte ale comportamentelor de risc adoptate de elevi la vârsta 
adolescenţei, a unor soluţii şi strategii integrate şi pozitive de răspuns la provocările secolului XXI, în unităţi 
liceale din judeţul Iaşi. Activităţile de consiliere din program oferă context şi oportunităţi pentru 
autocunoaștere și auto-conștientizare, management personal, conștientizare socială, dezvoltând abilități de 
relaționare și comunicare. Peste 50% dintre elevi și-au dezvoltatabilități de interrelaționare pozitivă, de luare de 
decizii responsabile, concretizate în creșterea numărului de elevi implicați în proiecte educaționale/de 
voluntariat în domeniul sănătății. Activitățile centrate pe interesele reale ale vârstei, inițiate de consilieri școlari 
prin consultarea elevilor, valorizarea actelor și ideilor interesante, participarea la clarificarea imaginii de sine 
contribuie la dezvoltarea personală a tinerilor. Cheia reușitei unui astfel de demers este autenticitatea, 
deschiderea, disponibilitatea, dialogul, atitudini apreciate și acceptate de elevi. 

Context 

Debutul adolescenței este o perioadă deosebit de importantă pentru întregul 
traseu al vieții, caracterizată prin numeroase transformări de natură bio-psiho-
socială, marcată de vulnerabilități specifice vârstei, de provocări și nonconformism.  
În vederea prevenirii unor comportamente de risc, a unor comportamente sexuale 
indezirabile, a sarcinilor la minore, a traficului şi abuzului asupra minorilor, Centrul 
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi organizează anual un program de 
informare şi prevenire în unități de învățământ din mediul rural din judeţul Iaşi. 

Fundamentarea acestei acţiuni se realizează pe analiza vulnerabilităţilor 
specifice vârstei adolescenţei realizată de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Iaşi printr-o succesiune de activităţi de focus-grup în scopul 
identificării principalelor cauze şi efecte ale comportamentelor de risc adoptate de 
elevi la vârsta adolescenţei, a unor soluţii şi strategii integrate şi pozitive de răspuns 
la provocările secolului XXI, în unităţi liceale din judeţul Iaşi.  

Activitatea de prevenție a comportamentelor de risc în adolescență se 
concentrează pe întărirea factorilor protector și diminuarea factorilor de risc. Cele 
mai eficiente strategii sunt cele care implică active familia și comunitatea, sunt axate 
pe dezvoltarea de abilități de viață independentă, dezvoltarea aptitudinilor sociale și 
implicarea activă a tinerilor în școală și comunitate. Adolescenţii manifestă o 

9



deschidere extraordinară şi capacitate de a se manifesta adecvat, conform pasiunilor 
lor, în măsura în care li se oferă oportunităţi în acest sens.  

Activităţile de consiliere din program oferă context şi oportunităţi pentru 
autocunoaștere și auto-conștientizare, management personal, conștientizare socială, 
dezvoltând abilități de relaționare și comunicare.  

Aria geografică de intervenţie 

Activitățile se desfășoară în unități de învățământ din mediul rural din județul Iași. 

Grupul ţintă 

La activități participă 30 elevi din clasele VIII -  X  din unități de învățământ din 
mediul rural, din care 50% fete, respectiv 50% băieți. Majoritatea elevilor provin din 
familii cu nivel de educație scăzut. Unitățile de învățământ nu beneficiază de servicii 
de asistență psihopedagogică. 

Obiective 

 Dezvoltarea abilităților socio-emoționale ale elevilor;
 Promovarea comportamentelor dezirabile și a relațiilor sănătoase;
 Dezvoltarea unui stil de viață sănătos.

Activități 

Programul constă în organizarea unor ateliere de informare și consiliere a elevilor în 
vederea construirii unui stil de viață sănătos, furnizarea unor materiale informative: 
pliante, broșuri; fișe de lucru, prezentări PPT, filme educaționale. 

Temele abordate 

 Ce se întâmplă cu corpul tău?
 Ce se întâmplă cu emoțiile și sentimentele tale?
 Eu și tu. Să exersăm empatia.
 Ce se întâmplă cu comportamentul și relațiile tale?
 Riscul. Superman sau alți eroi.

Metode și instrumente 

Conversaţia, brainstormingul, problematizarea, lucrul în perechi/echipe, jocul de rol. 
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Resurse 

 Resurse informaționale: materiale informative, prezentare PPT, filme
educaționale, pliante, broșuri

 Resurse materiale: calculator, videoproiector
 Resurse de timp: durata - 2 luni; număr de ședințe/ activități: 5
 Costuri: de deplasare, de tipărire a materialelor informative
 Surse de finanțare: de la buget, sponsorizări.

Modalități de promovare/ diseminare a rezultatelor programului 

 pagina de site/facebook a CJRAE/ unităților de învățământ
 articole de presă
 pliante, broșuri
 prezentarea programului în cadrul unor evenimente: Zilele CJRAE
 articol în Anuarul CJRAE

Implicarea personalului școlii, părinților și a comunității locale în program

 Profesorii diriginți participă la program pentru a asigura continuitatea
demersului de dezvoltare a unui stil de viață sănătos la tineri, prin intermediul
orelor de consiliere și orientare din curiculumul școlar sau în cadrul activităților
de consiliere individuală a acestora;

 Programul este prezentat în cadrul unor întâlniri cu părinții elevilor pentru
conștientizarea acestora cu privire la necesitatea implementării unor activități de
prevenire a riscurilor la tineri și pentru adoptarea unor strategii educative
congruente; părinții își exprimă acordul cu privire la implicarea copiilor în
program.

 La întâlnirile cu părinții sunt invitați să participle și alți reprezentanți ai
comunității: asistent medical, asistent social în vederea unor intervenții integrate.

Modalități de evaluare a programului 

 Chestionare privind nivelul de satisfacţie prin participarea la activităţi
 Analiza produselor activităților
 Observarea sistematică a elevilor,  a comportamentelor specific ca indicatori ai

adaptării și integrării școlare și sociale
 Interviuri individuale cu profesorii diriginți
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Impactul asupra elevilor 
 

Peste 50% dintre elevi și-au dezvoltat abilități de inter relaționare pozitivă, de luare 
de decizii responsabile, concretizate în creșterea numărului de elevi implicați în 
proiecte educaționale/de voluntariat în domeniul sănătății. Activitățile centrate pe 
interesele reale ale vârstei, inițiate de consilieri școlari prin consultarea elevilor, 
valorizarea actelor și ideilor interesante, participarea la clarificarea imaginii de sine 
contribuie la dezvoltarea personală a tinerilor. Cheia reușitei unui astfel de demers 
este autenticitatea, deschiderea, disponibilitatea, dialogul, atitudini appreciate și 
acceptate de elevi.  
 

Experienţele de învăţare 
 

Programul s-a dovedit o experiență necesară în dezvoltarea socio-emoțională a 
preadolescenților/adolescenților care nu au beneficiat de servicii de consiliere școlară 
specializată. 

 
Transferabilitate 

 
Întrucât propune o tematică specifică vârstelor preadolescenței/adolescenței, 
programul poate fi aplicat prin profesorii consilieri școlari și în școli/licee din mediul 
urban. 

 
Referințe și bibliografie 

 
 „Dezvoltarea emoțională și social a elevilor”, Stef 2017, material elaborate în cadrul 
proiectului ERASMUS + „Alfabetizarea emoțională – instrument pentru consilierea 
profesorilor și părinților”, implementat de Centrul Județean de Resurse și Asistență 
Educațională Iași 
http://www.cjrae-iasi.ro/info/cjrae/proiect-educatia-adultilor 
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Voluntari virtuali pentru copii speciali 

 
Raus Gabriela, inspector școlar, 

Inspectoratul Școlar Județean Iași 
 
 

Rezumat 
 
Lucrarea de față reprezintă un proiect de dezvoltarea solidarității și a angajamentului social prin promovarea 
comportamentelor de susținere psiho-emoțională a elevilor cu cerințe educaționale speciale din județul Iași, în 
perioada de distanțare socială, datorată măsurilor cu caracter excepțional pentru limitarea răspândirii infecției 
cu noul coronavirus. Programul s-a desfăşurat în perioada aprilie-mai 2020 (perioada de carantină), având 
drept susţinători–parteneri, unitățile școlare de învățământ special din judeţul Iaşi şi organizația  
nonguvernamentală Star of Hope.  
 

Informaţii privind contextul 
 

Învățământul special și special integrat ieșean asigură școlarizarea unui număr de 
peste 2200 de elevi cu cerințe educaționale speciale și/sau dizabilități, în școli 
speciale și de masă. În acestă perioadă de distanțare socială, acești copii speciali, 
alături de familiile lor, au nevoie, mai mult ca niciodată de sprijin, încurajare, 
optimism. Inspectoratul Școlar Județean Iași și Centrul Județean de Resurse și 
Asistență Educațională Iași a lansat pentru școala ieșeană și comunitate un proiect 
inedit intitulat Voluntari virtuali pentru copii speciali, proiectul dorindu-se a fi o 
campanie de susținere a nevoilor psiho-emoționale ale copiilor cu nevoi speciale 
școlarizați în județul Iași. Programul s-a desfăşurat în perioada aprilie-mai 2020 
(perioada de carantină), având drept susţinători–parteneri unitățile școlare de 
învățământ special din judeţul Iaşi şi organizația nonguvernamentală Star of Hope.  
 

Aria geografică de intervenţie 
 
Județul Iași, colaborare între Inspectoratul Școlar Județean și Centrul Județean de 
Resurse și Asistență Educațională Iași, unitățile școlare de învățământ special din 
judeţul Iaşi şi organizatia nonguvernamentală Star of Hope.  
 

Grupul ţintă 
 

-beneficiari direcți: elevi cu cerințe educaționale speciale din județul Iași care și-au 
exprimat nevoia de susținere psiho-emoțională în perioada de distanțare socială, 
datorată măsurilor cu caracter excepțional pentru limitarea răspândirii infecției cu 
noul coronavirus; 
-beneficiari indirecți: familiile elevilor cu cerințe educaționale speciale din județul 
Iași. 
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Obiective 

 
• Susținerea nevoilor psiho-emoționale ale copiilor cu nevoi speciale școlarizați în 

județul Iași 
• Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare cu elevi din alte comunităţi 

sau medii de provenienţă 
• Facilitarea împărtăşirii experienţelor personale şi a schimbului de bune practici 

între elevi în vederea diminuării nivelului de anxietate şcolară şi socială 
 

Activităţi 
 
I. Identificarea voluntarilor (profesori consilieri scolari, profesori logopezi, 
profesori de sprijin, profesori psihopedagogi) și de stabilire a contactului cu 
beneficiarii (elevi cu cerințe educaționale speciale). 
 
Această etapă presupune: 
 
I.1. Promovarea proiectului și a activităților propuse în rândul cadrelor didactice 
din CJRAE Iași (profesori consilieri școlari, profesori logopezi) și cadrelor didactice 
din învățământul special și special integrat, în vederea identificării resurselor umane 
cu rol de voluntari (profesori) și beneficiarilor (elevi cu cerințe educaționale 
speciale). Comunicarea se va realiza prin utilizarea mijloacelor online specifice 
fiecărei instituții de învățământ implicate (grupuri de comunicare - gmail.com, 
yahoo.com, Facebook, WhatsApp, pagini web - site-ul ISJ, site-ul CJRAE,  site-urile școlilor 
speciale etc.).  
 
I.2. Realizarea unei baze de date cu voluntarii proiectului prin completarea unui 
formular google docs, de către fiecare coordonator al proiectului la nivelul unității 
școlare, actualizată permanent pe perioada desfășurării proiectului și transmisă către 
ISJ Iași. Documentul conţine numele şi prenumele profesorilor voluntari implicaţi în 
proiect, numărul de beneficiari, şcoala de unde aparţine beneficiarul, numărul de 
interacţiuni cu aceştia, mărturii ale elevilor despre această experienţă. 
 
I.3. Stabilirea contactului cu beneficiarii (elevi cu cerințe educaționale speciale) 
prin contactarea copilului cu nevoi speciale prin datele de contact ale acestuia 
(telefon, mail, WhatsApp sau pagină de facebook), prin intermediul cadrelor 
didactice implicate în proiect (profesorul consilier/profesorul de sprijin/profesorul 
logoped/profesorul psihopedagog/coordonatorul Strategiei Naționale de Acțiune 
Comunitară din școală, alți profesori implicați în proiect). Este important de precizat 
că pentru a monitoriza calitatea relaţiei dintre voluntar şi elevul beneficiar a fost 
nevoie de acordul familiei beneficiarului pentru acest tip de activitate. 
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II. Desfășurarea activităților de voluntariat 

Fiecare voluntar (cadru didactic) va „lua în grija sa” un beneficiar (elev cu cerințe 
educaționale speciale) și  vor desfășura activități de petrecere a timpului „împreună” 
prin intermediul mijloacelor de comunicare la care au acces și sunt de acord să le 
folosească. 
 
Exemple de activități: 
- conversații la telefon/pe Skype, WhatsApp sau alte mijloace de comunicare despre: 
rutina zilnică în noua situație, activități interesante ce pot fi desfășurate în casă, cu 
membrii familiei; 
- transmiterea unui gând, emoții, zâmbet; 
- transmiterea unei scrisori cu mesaj pozitiv; 
- exprimarea emoțiilor proprii și ascultarea emoțiilor celuilalt; 
- construirea cu ajutorul imaginilor a unui jurnal al emoţiilor în vremea Covidului; 
- oferirea unui desen, modelaj, obiecte realizate special pentru persoana respective; 
- recomandări de filme,  povești, jocuri; 
- călătorii virtuale împreună; 
- vizualizarea fotografiilor de familie; 
- schimb de rețete simple de prăjituri sau alte mâncăruri care pot fi făcute cu ceilalți 
membri ai familiei; 
- schimb de jocuri, fișe de lucru. 
 

III. Monitorizarea activităților de voluntariat desfășurate 
Pentru a evita situațiile de abuz (respectarea ritmului și duratei timpului de 
comunicare voluntar-beneficiar, utilizarea acelor mijloace de comunicare convenite 
de comun acord, desfășurarea acelor activități care sunt în acord cu nevoile 
beneficiarilor) voluntarii implicați în proiect, au avut în vedere următoarele aspecte: 
- activitățile și formele de interacțiune au fost stabilite cu acordul ambelor părți; 
- interacțiunea a avut un conținut (gânduri,emoții, comportamente) pozitiv 
- activitățile vor fi predominant practice (realizare de desene, picture, modelaje, 
obiecte din diverse materiale etc.). 
 

Metode şi instrumente 
 
 Exercițiul, conversația, problematizarea, reflecția, poveste metoforică. 
 

Resurse 
 

• materiale:  
- materiale diverse pentru activități practice, aplicații informatice; 

• umane: 
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- profesori consilieri şcolari, profesori consilieri școlari, profesori din învățământul 
special. 

Rezultate 
 

- cantitative: numărul mare al elevilor participanți la atelier, numărul mare al 
unităților școlare cu care s-au stabilit parteneriate pentru implementarea 
programului; 
- calitative: creșterea capacității de adaptare școlară și socială a elevilor participanți 
la program, dezvoltarea empatiei și solidarității sociale. 
 

Experienţele de învăţare 
 

Reacţii ale voluntarilor (profesorii care au derulat activități cu copiii) 
 
„Copiii trec printr-o perioadă dificilă ca și noi de altfel, ei au mărturisit că se simt norocoși că 
au parte de o altfel de experiență. O experiență de a învăța într-un alt mod, că suntem alături 
de ei și că încet, încet își găsesc ocupații zilnice pe lângă studiu.” 
(profesor, învățământ special) 
 
„Elevii noștri au fost încântați de acest mod de lucru, am cooperat  în realizarea sarcinilor și 
s-au bucurat de activitățile desfășurate împreună cu familia.” 
(profesor, învățământ special) 
 
„Discuțiile noastre au avut la bază, metodele de studiu online și petrecerea timpului în 
familie,cât mai eficient.” 
(profesor, învățământ special) 
 
”Interacțiunea realizată a avut două coordonate:  
1) de comunicare și informare vis-à-vis de problematica pandemiei și măsurile de protectie ce 
se impun, cu tutorele legal, cât și stadiul soluționării cererii în urma depunerii dosarului la 
SEOSP și obținerea certificatului. Acest demers a fost primit în mod pozitiv de către tutori.    
2) dată fiind vârsta beneficiarilor și comunicare prin mediu electronic, aceștia manifestau 
reticență acompaniată de dificultatea în exprimarea gândurilor și emoțiilor. Se simt 
bulversați de regula distanțării sociale, exprimându-și în mod propriu dorința revenirii în 
mediul școlar și a aderării la nivelul grupului de copii.” 
(profesor, învățământ special) 
 
„Am avut cu fiecare elev câte cinci apeluri video, o dată pe săptămână. Relația noastră la 
școală era una foarte apropiată, de aceea și aceste apeluri au fost foarte apreciate de elevi, dar 
și de către părinți (fetița este în clasa I, iar băiețelul în clasa a V-a, elevi cu deficiențe 
auditive). Faptul că mă vedeau și discutam prin apel video le-a redat puțin din normalitatea 
de la școală. Împreună am subliniat aspecte pozitive din această perioadă: jocuri preferate, 
jucării, mâncăruri, animale de casă, lucru apreciat de copii. Am normalizat sentimentele și 
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gândurile de incertitudine și teama din această perioadă și i-am făcut să înțeleagă că 
important este să trecem cu bine peste și să ne adaptăm situației. Concluzia a fost că le-a 
făcut plăcere să mă vadă și să discute cu mine. Le-am propus să mă sune de câte ori vor simți 
nevoia, chiar dacă va fi vacanță!” 
(profesor, învățământ special) 
 
„Unul dintre copii este nonverbal, am vorbit cu părinții acestuia și mi-au mărturisit că 
activitățile pe care le-a avut acesta în perioada pandemiei au fost interesante, s-au declarat 
bucuroși pentru că există voluntari care sunt interesați de starea emoțională a copiilor 
speciali. Celălalt copil se exprimă ușor deficitar, dar per ansamblu a fost și el încântat de ideea 
că cineva îl telefoneazăși îl întreabă de felul în care se simte, despre cum este pentru el faptul 
că nu mai merge la școală, că nu își mai vede colegii, etc.”. 
(profesor, învățământ special) 
 
Reacţii ale copiilor speciali 
 
„Îmi place că putem fi din nou împreună!” 
 
„Au fost activități amuzante. Abia am așteptat să vă văd!  Au fost activități interesante. Mi-
au plăcut tare mult activitățile! Mi-a fost dor de tine, doamna logoped!" 
 
„M-a ajutat să îmi găsesc activități interesante în perioada de izolare socială, am fost 
încurajat”. 
 
„Această experiență m-a ajutat să depășesc momentele dificile apărute ca urmare a 
pandemiei, să fiu mai atentă cu cei din jur, să văd și să prețuiesc ceea ce am, să fiu fericită 
alături de cei din jurul meu și să ne bucurăm de timpul petrecut împreună .... și să apreciez 
sănătatea ca lucrul cel mai de preț...” 
 
„Mi-a plăcut să comunic, chiar la distanță, a fost frumos ce am văzut, am trecut peste 
momente de îndoială, de teamă în fața bolii care a apărut, am aflat multe despre coronavirus, 
ce este și cum să prevenim îmbolnăvirea, am ajuns la concluzia că sănătatea este pe primul 
loc.” 
 

Transferabilitate 
 

Proiectul poate fi organizat și în anul școlar 2020-2021, având în vedere persistența 
crizei sanitare generate de pandemia cu SARS-CoV-2 și contextual educațional 
variabil care va îmbina învățarea de tip față în față cu cea on line.  
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A migra, migrare, migrant - Suflet călător pe planeta Pământ 
Alternative educative pentru copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate 

 
Ungureanu Marelena, profesor, Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman 

Ploșniță Lăcrămioara, profesor, Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman 
 
 

Rezumat 
 
Cuvinte cheie: migrație, stereotip, familie 
Proiectul „A migra, migrare, migrant - Suflet călător pe planeta Pământ” abordează o temă mai mult decât 
stringentă. Migrația, fenomen care a însoțit mereu evoluția societății omenești de-a lungul istoriei, a înregistrat 
în ultimii ani, o amploare fără precedent. În implementarea proiectului, din punct de vedere psiho-sociologic, 
datorită metodologiei, s-au îmbinat metoda cantitativă și cea calitativă. Acest lucru s-a realizat prin intermediul 
sondajelor de opinie, a interviurilor și a scrisorilor deschise. Acest  fapt a  determinat aplicarea regresiei liniare 
simple sau multiple, a regresiei logistice, a corelațiilor parametrice sau a analizei factoriale.  
Au  fost desfășurate activități care au vizat: 

  Situația  copiilor rămași acasă în urma plecării părinților la muncă în alte țări 
  Diagnoza nivelului de informare asupra fenomenului migraționist 
  Identificarea atitudinilor și stereotipurilor privind migranţii şi refugiații 
 Cunoașterea motivelor pentru emigrației/imigrației 
 Cunoașterea fenomenului migraționism din zona Roman 
  Cunoașterea modului în care se păstrează legăturile între cei plecați și cei de acasă 

 
Informații privind contextul 

 
 După 1990, România a cunoscut fenomenul migrației, în toate aspectele sale, 
în primul rând sub forma emigrației, dar și a imigrației. Municipiul Roman și zonele 
limitrofe constituie un bazin important din care populația a ales să emigreze și să 
lucreze în străinătate. În acest context, sute de familii au avut de înfruntat situații 
noi, necunoscute. Cel mai expuși riscului au fost copiii, care s-au trezit într-un 
univers străin și lipsit de grija și căldura părintească. Recent, ne-am confruntat și cu 
problema refugiaților, a celor care fug de ororile războiului din țara natală. Lipsa de 
cunoștințe, o slabă educație pentru alteritate, precum și propagarea facilă prin 
mediile virtuale a atitudinilor de discriminare și xenofobie pot conduce la atitudini 
de copy-ing în rândul tinerilor. 

Problemele abordate în cadrul acestui proiect au vizat: 
 Cunoașterea de către elevi a  fenomenului migrației contemporane 
 Susținerea emoțională și implicarea în activități educative a copiilor cu 

părinți plecați la muncă în străinătate 
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Aria geografică de intervenție 
 
Municipiul Roman și comunele limitrofe. 

 
Grupul țintă 

 
Beneficiari direcți: 500 elevi (150 elevi de gimnaziu cu vârste între 11 -14 ani,  350   
elevi de  liceu cu vârste între 15 -19 ani) 
Beneficiari indirecți: comunitatea profesorilor - 50 reprezentanți, comunitatea 
părinților - 10 reprezentanți, comunitatea locală – mass-media  
 

Obiective 
 

O1: realizarea rețelei de parteneriat  pentru diagnoza nivelului de cunoștințe în ceea 
ce privește fenomenul migrației contemporane şi a problemelor asociate acestuia, în 
rândul elevilor şi adulților - 250 de elevi din 8 școli romașcane, 100 de adulți,  prin 
aplicarea unui chestionar specific  timp de 4 săptămâni; 
O2: organizarea unui club de debate - 30 elevi voluntari și 20 de profesori voluntari, 
timp de 6 săptămâni;  
O3: stabilirea de conexiuni cu persoane care sunt în situația de migrant/persoane 
rămase acasă (copii, bunici) pentru culegerea de date, realizarea de cel puțin 8 
interviuri  timp de 4 săptămâni; 
O4: editarea unei broșuriși realizarea unui film documentar timp de 3 săptămâni; 
O5: asigurarea transparenței proiectului in comunitatea locală prin organizarea 
lansării broşurii şi a CD-ului, 4 apariții media, realizare 1 site/blog -  3 luni. 
 

Activităţi 
 

A1: Fenomenul migrației contemporane 
A11 - realizarea unei rețele de parteneriat pentru promovarea proiectului în cadrul 
comunității locale - 12 parteneri (Primăria Roman, Poliția Roman, Arhiepiscopia 
Romanului și Bacăului, Seminarul Ortodox, Institutul Teologic Franciscan, Biblioteca 
municipală, 6 instituții de învățământ liceale și gimnaziale, un ziar, o televiziune 
locală). Cu ajutorul unora dintre parteneri s-au  cules date referitoare la: 
• Fenomenul migrației forței de muncă din Roman și zonele limitrofe; 
• Situația copiilor rămași acasă în urma plecării părinților la muncă în alte țări; 
• Starea familiilor în care cel puțin unul din părinți este plecat/nr. divorțuri 

înregistrate. 
Parteneri: Primărie, Poliție, Arhiepiscopie. 
A12 - înființarea unui club de debate la care să participe elevi din liceu şi din școlile partenere. 
S-au  generat discuții și teme de reflecție privind: 
• Motivele migrației contemporane; 
• Tipurile de migrație; 
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• Efectele migrației; 
• Refugiații și integrarea lor. 
A2: Romanul în circuitul migrațiilor 
A21 - Romanul, citadelă plurietnică - studiu privind integrarea diferitelor etnii în 
comunitatea romaşcană de-a lungul istoriei (evrei, armeni, lipoveni, rromi) 
A22 - Romanul, oraș care împlinește destine actuale - identificarea persoanelor care au 
migrat şi s-au stabilit în Roman. Stabilirea de conexiuni cu acestea prin intermediul 
partenerilor. Culegerea de date privind: 

• Motivele pentru care au plecat din țările lor; 
• Motivele pentru care s-au stabilit în Roman; 
• Modul în care păstrează legăturile cu cei de acasă și tradițiile; 
• Emoții și sentimente trăite; 

Parteneri: Poliția Roman, Primăria Roman, mass-media locală. 
A3: Destinul romașcanilor plecați spre alte zări 
A31 -stabilirea de legături cu persoane care au ales să emigreze în diferite colțuri ale planetei. 
A32 - interviuri cu persoane care își dau acceptul de a participa la proiect. 
A33 - videoconferinţă cu persoane aflate peste hotare. 
A4: Cu drag, cu dor, către mama, către tata! 
A41 - cererea de accept din partea părinților pentru ca unii dintre elevii rămași în țară să-şi 
mărturisească câteva din sentimentele șiexperiențele lor provocate de despărțirea de părinți. 
A42 - scrisori deschise/jurnale ale copiilor care au rămas acasă (materiale video sau scrise)  
A5: A migra, migrare, migrant - Suflet călător pe planeta Pământ 
A51 - editarea broșurii Suflet călător pe planeta Pământ. Broșura este structurată astfel 
încât să reflecte activitățile proiectului și principalele rezultate ale acestuia.  
A52 - realizarea filmului documentar Pe aripile păsărilor migratoare. Filmul este un colaj 
de fotografii, scrisori şi interviuri realizate cu persoane care au migrat/au rămas. 
 

Metode şi instrumente 
 
Metode cantitative: 
- o anchetă psiho-sociologică de tip sondaj de opinie, pentru diagnoza nivelului de 
înțelegere a fenomenului migraționism, în perioada aprilie-mai 2017, prin aplicarea 
unui chestionar, care reprezintă instrumentul de cercetare, alcătuit din 12 itemi. Au 
participat persoane cu vârste între 8 și 68 de ani, din mediul urban și rural, din 
Roman și zona Roman. Eșantionul este format din 500 de respondenți. 
- o anchetă psiho-sociologică de tip sondaj de opinie, pentru copiii cu părinți plecați 
în străinătate, în perioada aprilie-mai 2017, prin aplicarea unui chestionar, care 
reprezintă instrumentul de cercetare, alcătuit din 9 itemi. Au participat persoane cu 
vârste între 8 și 19 de ani, din mediul urban și rural, din Roman şi zona Roman. 
Eșantionul este format din 500 de respondenți. 
Metode calitative: 
• metoda interviurilor - au fost realizate 11 interviuri cu persoane care au emigrat, 

cu 9 itemi  și 6 interviuri cu persoane care au imigrat, cu 5 itemi. 
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• metoda scrisorilor deschise - au fost înregistrate 10 scrisori deschise ale copiilor 
către părințiiplecați la muncă în străinătate. 

 
Resurse 

 
Sală de clasă, calculator, internet, profesori, elevi. 
 

Rezultate 
 
-realizarea unei rețele de parteneriat pentru promovarea proiectului în cadrul 
comunității locale și pentru realizarea unor activități - 12 parteneri (Primăria Roman, 
Poliția Roman, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Seminarul Ortodox, Institutul 
Teologic Franciscan, Biblioteca municipală, 6 instituții de învățământ liceale și 
gimnaziale),  
-30  elevi voluntari,  
-500 elevi participanți,  
-20 profesori voluntari,  
-1 club de debate, 1 conferință, 1 videoconferință cu persoane din Roman care au 
migrat, editarea unei broșuri, 1 film documentar, 4 apariții media locală, 50 broșuri 
multiplicate, 50 CD-uri cu filmul documentar, 20  afișe,  50 certificate de voluntariat, 
1 blog proiect. 

Experiențele de învățare 
 

Constatarea de ordin general este aceea că migrația este un fenomen des 
întâlnit în Roman şi zonele limitrofe. Emigrația ocupă un loc covârșitor, iar imigrația 
există, dar la o scară redusă. 

În urma aplicării chestionarului privind diagnoza nivelului de înțelegere a 
fenomenului migrației actuale, se desprind câteva aspecte esențiale: 
- respondenții dețin în mare măsură cunoștințe legate de terminologia specifică 
migrației (83%- 95%); 
- principala sursă de informare în legătură cu subiectul anchetei este televiziunea, iar 
pe locul doi internetul; 
- majoritate respondenților au nevoie de explicații pentru clarificarea fenomenului 
migraționism și a cauzelor lui (58%); 
- majoritate respondenților  asociază fluxurile migratorii contemporane cu conflictele 
armate, încălcarea drepturilor omului, foametea (78%); 
- componenta psihologică a anchetei evidențiază sentimentele respondenților față de 
situația refugiaților: înțelegere și toleranță - 47 %, compasiune - 39 %, indiferență -
14% . 

În ceea ce privește imigrația, Romanul a constituit un punct de atracție pentru 
persoane de diverse cetățenii. În comunitatea locală se cunosc cetățeni turci, italieni, 
spanioli, austrieci, chinezi, arabi, coreeni. O mare parte dintre aceștia au imigrat din 
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motive economice; o categorie specială este cea a măicuțelor trimise de Congregații 
Catolice în scopuri umanitare.  

Problema preponderentă este cea a emigranților. Aceștia au plecat, fie din 
cauza șomajului, fie pentru agăsi un loc de muncă mai bine plătit. Problemele psiho-
sociale care decurg sunt multe și foarte dificile. Din toate instrumentele folosite 
pentru investigarea fenomenului, rezultă că cea mai acută situație este cea a copiilor, 
rămași acasă cu un părinte, în grija unor persoane apropiate, a unor vecini sau chiar 
singuri. Persoanele emigrate trimit bani familiilor rămase, ceea ce crește calitatea 
vieții acestora, susținând şi economia locală. 

La nivelul familiei, fenomenul migraționist generează efecte complexe, atât 
din sfera celor pozitive, dar și a celor negative. 
 
  P.N.A., 18 ani, elev Scrisoare către părinți 
Nu este ușor, dar nu am să spun că este imposibil! Ține foarte mult de o vorbă care 
îmi place, și anume: Omul se poate obișnui cu orice! Tatăl meu este plecat în străinătate 
de foarte mult timp, nu am reținut data, dar are în jur de 10 ani, iar mama este 
plecată de 2 ani.  
Nu este o surpriză în lumea contemporană un astfel de lucru. Părinții încearcă să le 
găsească, să le creeze un viitor mai bun copiilor lor. Din păcate, în lipsa 
supravegherii, atunci când din casă lipsește autoritatea morală, copilul își face de 
cap, iar când își face de cap ajunge în situații îngrijorătoare pentru viitorul lui. 
Tatăl meu a plecat în străinătate când eu abia aveam conștiința formată șiînțelegeam 
cu greutate lucrurile din jur. Mama a fost 
nevoită să plece din motive mai delicate, care 
aveau legătură cu soțul ei. Despărțirea de ea, la 
vârsta de 16 ani, a fost foarte dificilă. Nu știam 
să fac mare lucru prin gospodărie, treburile 
casnice îmi erau străine. Mama a plecat într-o 
vară. Noi locuim la țarăși treabă este zilnic: 
avem păsări și legume în grădină, care trebuie 
udate zilnic. Locuim pe pământul bunicii, de 
care eram foarte apropiat, dar asta nu mi-a fost 
de ajutor. Și bunica mea a plecat în aceeași vară 
cu mama. Am rămas cu fratele meu, dar el era 
la muncă toată ziua și toate treburile au rămas 
pentru mine. Să  gătesc? Eu? Era inevitabil! Am 
stat posomorât toată vara aceea, am avut 
probleme emoționale cum nu mai întâlnisem. A 
fost momentul când a trebuit să mă descurc 
singur, să învăț ce înseamnă un om matur. A 
trecut timpul…acum am 18 ani. Simt că am o 
gândire mult mai profundă decât a celorlalți adolescenți de vârsta mea, dar și 
situațiile speciale din viață au avut un impact deosebit asupra mea. Lipsa părinților 
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de lângă mine a devenit o obișnuință de mult timp, o obișnuință prea mare şi prea 
conturată. Au devenit niște străini, deși țin la ei foarte mult, parcă pe zi ce trece nu 
mai am ce vorbi cu ei. Poate sunt o fire mai tăcută …poate asta e problema. 
Distanța afectează starea de spirit și provoacă monotonie în sufletele oamenilor, mai 
ales după o zi de muncă obositoare.   
Cu drag, PN 
 
Dacă ar sta în puterea ta, ce ai vrea să schimbi? (întrebare din chestionarul adresat 
copiilor cu părinți plecați în străinătate) 
 Aș vrea să mă mut și eu alături de tatăl meu, în țara respectivă. (17 ani) 
 Aș încerca să îmi caut un job pentru a-mi ajuta părinții, iar tata să nu mai fie 
nevoit să plece. Tot ce mi-aș dori ar fi să am ambii părinți lângă mine, dar este 
imposibil. Aș vrea să recuperăm anii în care am fost despărțiți. (16 ani) 
 Deși tatăl meu vine des acasă, nimic nu îi poate înlocui prezența  atunci când 
este plecat, un telefon sau ceva asemănător. Dacă ar fi posibil, aș vrea să rămână 
definitiv alături de noi. Ar trebui, pentru asta, să aibă un loc de muncă decent în 
apropiere. (17 ani) 
 Aș vrea ca tatăl meu să vină mai des acasă, chiar dacă ar sta mai puțin timp. 
Să petrecem mai mult timp împreună, să călătorim împreună, să facem activități 
împreună, pentru a ne bucura unii de alții. (17 ani) 
 Aș vrea să merg acolo unde este părintele meu plecat, să trăiesc unde trăiește 
și el. (16 ani) 
 Aș vrea să schimb situația financiară din România, pentru ca părinții să nu fie 
nevoiți să părăsească țara pentru un venit mai mare, ci să trăiască alături de copiii 
lor. (15 ani) 
 Eu mi-aș dori ca mama să vină în țară pentru a-mi putea petrece timpul cu ea, 
așa cum mi-l petreceam când eram mai mic. (10 ani) 
 Eu aș vrea ca tata să stea pentru totdeauna acasă. (10 ani) 
 Să vină tata înapoi. (10 ani) 
 Să nu mai plece și să aibă un salariu mai bun în țară. (11 ani) 
 Aș schimba totul, aș aduce-o pe mama acasă și nu aș mai lăsa-o să plece 
niciodată. Prezența ei în viața mea ar umple toate lipsurile pe care le am. (17 ani) 
 Eu aș vrea ca tata să stea pentru totdeauna acasă. (10 ani) 
 

Transferabilitatea 
 
Proiectul poate fi aplicat în orice școală. Broșura „Suflet călător pe planeta pământ” 
și filmul „Pe aripile păsărilor migratoare”, realizate în cadrul acestui proiect pot fi 
accesate pe blogul https://pasarilemigratoare.wordpress.com. Ele pot deveni 
materiale de referință pentru orele de consiliere educativă. 
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After school… pentru părinți 
 

Buraga Doina, profesor, 
Humelnicu Cezar  Daniel, profesor, 

Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași 
 
 

Informații privind contextul 
 

De ce un program educațional adresat părinților? Cum ar putea contribui la 
atragerea elevilor către școală?! 
Răspunsul este evident, orice sistem de educație, oricât ar fi de performant,  rămâne 
neputincios dacă se izbește de indiferența sau de opoziția părinților, mai ales in 
această perioadă caracterizată  de transformări sociale, de dispersia familiei, de 
modificarea statului copilului. 
Din chestionarele de satisfacție aplicate și din discuțiile periodice individuale/de 
grup din anul școlar precedent, a rezultat diversitatea părerilor părinților și faptul că 
sunt uneori depășiti în rezolvarea unor probleme familale dar  fiind dispuși să 
redevină „elevi” pentru a deveni cei mai buni „consilieri” pentru copiii lor. 
În acest context, școala noastră a înțeles că are o misiune suplimentară legată de 
stabilirea unui parteneriat autentic cu familia, că profesorii trebuie să fie formați în 
materie de relaţie cu părinţii iar competenţa lor în această materie trebuie 
considerată ca o aptitudine profesională;  
 

Aria geografică de intervenţie 
 

Proiectul  educațional „After School…pentru părinți”  a fost implementat de Liceul 
Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași(L.T.M.A.) în  parteneriat cu Asociația 
PAIDEIA, Centrul Dianthis - psihoterapie și dezvoltare personală și Consiliul Reprezentativ 
al Părinților; proiectul a început în septembrie 2018 și a avut o durată de 
implementare de 12 luni. 
Scopul programului: Implementarea în cadrul L.T.M.A. a unui program de intervenţie 
în vederea îmbunătăţirii relaţiei părinte-copil şi a celei şcoală-familie, cu rol în 
prevenirea eșecului/abandonului școlar; 
 

Grupul ţintă 
 

° 214  elevi din clasele a IX-a și a X-a  liceu/școală profesională 
° 16 părinți/tutori legali 
° 15 profesori diriginți 
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Obiective 
 

• Crearea unui pachet de instruire şi bune practici în educaţia părinţilor 
• Formarea profesorilor/diriginților în educație parentală 
• Oferirea de informaţii, îndrumare şi consiliere pentru părinţi 
• Exersarea abilităților decizionale referitoare la creșterea, dezvoltarea, 

educarea şi orientarea şcolară, profesională a copilului 
• Familiarizarea părintelui cu caracteristicile de vârstă şi psihocomportamentale 

specifice copilului 
• Antrenarea în tehnici de comunicare asertivă cu copilul, cu cadrul didactic şi 

cu specialişti din diverse domenii 
• Dezvoltarea unor tehnici de negociere şi rezolvare a situaţiilor conflictuale 

ivite în creşterea şi educarea copilului 
• Implicarea autentică în viața școlii a părinților 

 
Activităţi 

 
Tabel 1.1. - Programul activităților 

Nr. 
crt. 

Evenimentul 
 

Modalităţi de 
realizare 

Data/ 
Perioada Denumirea activităţii 

1. Ateliere formare 
profesori/ 
Diriginți 
-5x10 ore 

Discuţii 
Dezbateri; Prezentări 
PP. 
 
Filme 
Studii de caz 
Jocuri rol 

10.10.2018 
14.11.2018 
 
21.01.2019 
12.02.2019 
06.03.2019 

Imaginea de sine/Stima de sine/Blazonul 
Sănătatea emoțională și nevoile copiilor 
din familiile monoparentale 
Gestionarea emoțiilor 
Comunicarea nonviolentă 
Co-parenting după divorț 

2. Ateliere de 
lucru pentru 
părinți  
5x10 ore 

Dezbateri; Joc de rol 
Studii de caz 
Vizionări filme 
Artterapie 
Meditație 
mindfulness 
Chestionare 

15.11.2018 
21.01.2019 
18.02.2019 
18.03.2019 
29.04.2019 
28.05.2019 

Blazonul 
Cufărul cu valori 
Triunghiulcomunicării  
Copacul fricilor 
Comunicare non-violentă și empatie 
Evaluare proiect 

1.  Ziua porţilor 
deschise pentru 
părinți 

Participare la ore 
Discuții 

în fiecare 
joi  

Lecții publice 
 

2.  „Ce fac când nu 
am ce face?”-
ateliere comune 
părinți-elevi-
profesori 

Ateliere de relaxare 
pentru părinti,elevi, 
profesori 
Expoziție; Serbare 

04.12.2018 
07.12.2018 
10.12.2018 
12.12.2018 

Atelierul lui Moș Crăciun 
Pasiunea mea este… 
Repetiții cor colinde SeniorMecatron 
Repetiții cor colinde SeniorMecatron 

3.  Pentru 
părinții… 

Recital de colinde 
Serbare 

18.12.2019 Sacul cu...surprize 
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cuminți, Moș 
Crăciun vine 
mai devreme! 

Împodobirea bradului 

4.  Bun venit, 
Primăvară! 

Expoziţie mărţişoare 
confecţionate de 
elevi,părinți, profesori 
Expoziție de felicitări 
pentru mame 

09.08.2019 Mama-cea mai frumoasă religie 
 
 

5.  Ziua  
internaţională a 
familiei 
 

Atelier de nutriție 
distractivă, activități 
practice de 
gastronomie și artă 
culinară 

17.05.2019 Din bucătăria bunicii 
 
 

6.  Incheiere an  
școlar „After 
School...pentru 
părinți” 

Festivitate de 
premiere părinți 
Picnic în grădina 
școlii 

18  iunie 
2020 

Picnic în grădină 
 

 
Parteneri: 
 Asociația „Paideia”- Centrul de Educație și Consiliere pentru familiile monoparentale 
 Centrul Dianthis Iași - psihoterapie și dezvoltare personală 
 C.J.R.A.E. -Iași 
 Cabinet de avocatură „Atodosie Finareta” 
 Consiliul Reprezentativ al Părinților din L.T.M.A. 

 
Metode şi instrumente 

 
Modalități de monitorizare și evaluare a rezultatelor: 
• Monitorizare: prin analize periodice ale responsabililor de activităţi 
(referitoare la încadrarea în graficul temporal stabilit iniţial), raportul responsabililor 
de activități și a coordonatorilor de proiect; 
• Evaluare cantitativă: număr de participanţi implicaţi în derularea proiectului, 
produsele finale ale workshop-urilor/activităților,materiale realizate de părinți, elevi, 
profesori, număr de parteneriate încheiate; 
• Evaluarea calitativă: portofoliul proiectului, jurnale de impresii ale părinților 
și testimoniale ale participanților, prezentare Power Point/Prezi, fotografii, materiale 
video, diplome de premiere a celor mai activi membri, chestionarele de feed-back 
aplicate la finalul proiectului; 
 

Resurse 
 

Umane: elevi, profesori, psiholog scolar, părinţi, specialişti din domeniul 
psihoterapiei familiei, colaboratori din ONG-uri, formatori în educația adulților. 
sponsori 
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Locul desfășurării activităților: Sala Multimedia; Sala de sport 
Materiale: 
• Materiale informative, afișe, pliante, chestionare 
• Consumabile, carioci, creioane colorate, hârtie 
• Calculator, videoproiector, imprimantă, aparat foto 
Financiare: autofinanţare, sponsorizări 
 

Rezultate așteptate 
 

• Abilităţi de comunicare, în beneficiul copiilor, al şcolii; 
• Dezvoltarea capacităţii de a-şi înţelege şi de a-şi  ajuta copiii; 
• Mai mulţi părinţi/bunici implicaţi în educația copiilor; 
• Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor; 
• Ameliorarea calităţii deprinderilor parentale; 
• Dezvoltarea unor atitudini și comportamente civice ale elevilor faţă de şcoală; 
• Creşterea motivaţiei şcolare și a stimei de sine la elevi; 
• Diminuarea problemelor de comportament ale elevilor de tipul atenţiei deficitare, 

agresivităţii, violenţei; 
• Elaborarea unor portofolii tematice care se vor folosi în activităţile instructiv-

educative; 
• Crearea unui ambient nou și plăcut în şcoală, prin valorificarea lucrărilor create 

în cadrul proiectului; 
• Îmbunătăţirea relaţiilor dintre membrii comunităţii; 
 

Experienţele de învăţare 
 

Puncte forte: 
o Entuziasmul/atitudinea deschisă a părinților înscriși în program; 
o Atragerea unor parteneri cu competențe în educația parentală: Centrul de 

dezvoltare Dianthis și Asociația Paideia, precum și specialiștii de la CJRAE; 
o Colaborarea reciproc benefică între factorii implicați: părinți, profesori, elevi; 
o Dorința părinților de a continua această experiență. 
 
Puncte slabe: 
• mulți părinți locuiesc în mediul rural, iar participarea directă la activitățile 

propuse de către proiect presupune costuri suplimentare, pe care unii părinți nu 
și le pot permite; 

• mentalități conservatoare atât în rândul familiilor cât și  profesorilor; 
• numărul mare de părinți plecați în străinătate. 
 

Transferabilitatea 
 

• posibilitatea de dezvoltare/continuare a activităților proiectului prin includerea 
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acestuia în Planul Managerial al Şcolii în anii şcolari ce vor urma; 
• utilizarea experienței acumulate pentru implementarea pe viitor de activități 

diverse din cadrul acestui domeniu sau din domenii noi; 
• simpozioane cu tematica legată de educație parentală; 
• parteneriate cu alte școli; 
• cercuri metodice; 
• resurse educaționale deschise oferite gratuit profesorilor, părinților și elevilor. 
 

Imagini de la activități 
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Cum motivăm elevii să participe la școala online? 

Andrioaie Ana-Maria, profesor, 
Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău 

Rezumat 

Pandemia de Covid-19 a închis toate școlile de pe teritoriul României. Astfel, în data de 11 martie 2020, a 
devenit obligatorie participarea la orelor de curs în mediul online. Prezenta lucrare reprezintă o analiză a 
posibilităților de motivare a elevilor Colegiului „Mihai Eminescu” Bacău să participe la activitățile de învățare 
online.  
Prima parte a lucrării se axează pe identificarea avantajelor, dezavantajelor, limitărilor și oportunităților oferite 
de schimbarea paradigmei de la învățământul tradițional la cel online. Grupul-țintă cu ajutorul căruia a fost 
realizat acest studiu constă din elevii clasei a XI-a E, filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale 
naturii. Studiul a fost realizat în data de 8 mai 2020, în timpul orei de curs opțional cu titlul „Educație 
nonformală - educație pentru viață”. La baza studiului a stat cu un chestionar aplicat elevilor, în urma căruia 
aceștia au identificat, pe de o parte, elementele care îi motivează să participe la școala online și, pe de altă parte, 
elementele care îi împiedică să participe la școala online. De asemenea, elevii au făcut recomandări pentru 
îmbunătățirea calității orelor de curs în mediul online. 
În urma realizării studiului, am reflectat la propria activitate didactică și am întreprins o serie de acțiuni care să 
vină în sprijinul elevilor, pentru a îmbunătăți calitatea orelor pe care le desfășor online în calitate de profesor de 
limba engleză. Scopul final este acela de a motiva elevii să acceseze activitățile de învățare online și, în același 
timp, să facilitez dobândirea competențelor specifice de către elevii participanți la orele online. 

Informaţii privind contextul 

Prevederile art. 1 și art. 2 din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații 
Speciale de Urgență nr. 6/2020 privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe 
teritoriul României au suspendat procesul de învățământ în unitățile școlare publice 
din învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal și profesional 
începând cu data de 11 martie 2020. În plus, Ordinul  Ministrului Educației și 
Cercetării nr. 4135 / 21.04.2020 reglementează măsurile de asigurare a procesului de 
învățare on-line, acesta devenind obligatoriu până la sfârșitul anului școlar 2019-
2020. 

Sentimentul de incertitudine cauzat de întregul context al pandemiei de 
Covid-19, coroborat cu reglementările legislative care cer performanța, fără a conferi 
suportul real pentru sprijini procesul educativ, poate duce la perturbări ale 
procesului instructiv-educativ. 

Multiplele provocări asociate cu predarea online obligă cadrul didactic la o 
discuție sinceră cu elevii săi pe tema avantajelor și dezavantajelor învățământului 
online, pentru a identifica ariile sale de intervenție. Fie că este vorba despre absența 
reală a dispozitivelor electronice adecvate pentru învățământul online, ori despre 
impactul la nivel psihologic al lipsei interacțiunii cu colegii și profesorii, școala 
online poate duce la lipsa motivației elevilor pentru a accesa orele online. 
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Schimbarea bruscă a paradigmei educaționale, de la învățământul tradițional la cel 
online, s-a dovedit a fi un examen dificil atât pentru profesori, cât și pentru elevi, și 
implică un proces îndelungat de adaptare.  
 

Aria geografică de intervenţie 
 

Lucrarea analizează posibilitățile de motivare a elevilor Colegiului „Mihai 
Eminescu” Bacău să participe la activitățile de învățare online. Colegiul „Mihai 
Eminescu” este pe locul 4 la nivel de municipiu și pe locul 6 la nivel județean, după 
procentul de promovabilitate la examenul național de bacalaureat, în ultimii ani. 
Cazurile de abandon școlar sunt destul de reduse. 

Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău școlarizează 580 de elevi la nivel liceal, 
filiera teoretică, profil real - specializări: matematică-informatică, științe ale naturii și 
profil umanist - specializări: științe sociale, filologie. 
 

Grupul ţintă 
 

Pentru a analiza posibilitățile de motivare a elevilor Colegiului „Mihai 
Eminescu” Bacău să participe la activitățile de învățare online, în data de 8 mai am 
realizat o analiză referitoare la avantajele și dezavantajele învățării online, precum și 
la posibilitățile de optimizare a procesului de învățare online. Grupul-țintă a constat 
din elevii clasei a XI-a E, filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii, 
dintre care 13 sunt fete și 12 sunt băieți. În anul școlar curent,la această clasă de elevi 
predau limba engleză și un curs opțional cu titlul „Educație nonformală-educație 
pentru viață”.  

Elevii din grupul-țintă sunt studioși, implicați în procesul instructiv-educativ 
și au rezultate bune la învățătură și purtare. 
 

Obiective 
 

Cursul opțional cu titlul „Educație nonformală-educație pentru viață” este 
structurat în competențe generice care, la rândul lor, sunt defalcate în descriptori 
(vezi secțiunea „Bibliografie”). Pentru lecția din data de 8 mai, planificarea prevedea 
dezvoltarea  competenței generice referitoare la manifestarea creativităţii şi a 
spiritului inovator.  

Primul descriptor vizat pentru lecția din data de 8 mai a constat din 
dezvoltarea capacităţii de a înţelege sau de a participa/a milita pentru schimbare. Cel 
de-al doilea descriptor vizat a fost asumarea responsabilităţii pentru dezvoltarea şi 
aplicarea unor proiecte personale. 

Tema zilei pentru cursul opțional s-a potrivit în mod ideal cu contextul actual 
al învățării online. Pe de o parte, dezvoltarea capacității de a participa la schimbările 
majore produse de către pandemia de Covid-19 este esențială pentru a rămâne 
conectat la școală și pentru a evita abandonul școlar. Pe de altă parte, participarea 
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voluntară și implicată la activitățile de învățare online devine din ce în ce mai mult 
un proiect personal, pe care fiecare elev trebuie să și-l asume în mod conștient. 

Fiecare elev trebuie să își dorească să acceseze orele online și să se implice în 
activitățile didactice. În lipsa acestei motivații intrinsece, elevii pot apela la scuze 
clasice precum „nu îmi merge conexiunea la internet” sau „s-a defectat laptopul”, pe 
care profesorul nu le poate verifica de la distanță. 
 

Activităţi 
 

După cum am menționat, activitatea principală a avut loc în data de 8 mai 
2020 și a implicat elevii clasei a XI-a E, filiera teoretică, profilul real, specializarea 
științe ale naturii, dintre care 13 sunt fete și 12 sunt băieți. Ora de curs a debutat cu o 
discuție liberă referitoare la avantajele și dezavantajele învățării online, din care se 
pot deduce oportunitățile și limitările învățării asistate de tehnologie.  

Avantajele învățării online menționate de către elevi au făcut referire la faptul 
că economisesc timpul pe care l-ar pierde în trafic, în drum spre școală, având, astfel, 
ocazia să se odihnească mai mult în timpul dimineții. 

Dezavantajele învățării online au cuprins o sferă mai largă de domenii și 
activități. În primul rând, din punct de vedere medical, învățarea online duce la 
dureri oculare cauzate de expunerea prelungită la ecranul calculatorului / laptopului 
și la dureri de spate, cauzate de poziția incomodă în fața aceluiași calculator / laptop. 
De asemenea, lipsa activității fizice (pe care înainte de data de 11 martie o realizau 
dimineața, în drum spre școală) face mai dificilă concentrarea în timpul activităților 
de învățare. 

Din punct de vedere didactic, învățământul online are multe limitări. Mediul 
online nu este perceput ca fiind unul propice pentru învățare, deoarece nu 
favorizează concentrarea elevilor asupra subiectelor tratate în timpul lecției. Elevii 
pot fi distrași cu ușurință de alte activități care au loc în jurul lor, deoarece cadrul 
didactic nu mai poate impune disciplina, ca în cazul orelor de curs tradiționale. 

În plus, modalitatea de realizare a temelor pentru acasă în mediul este 
diferită. Dacă înainte de data de 11 martie temele erau realizate pe caiet, acum 
acestea au fost înlocuite de documente electronice sau prezentări, care nu au 
caracterul personal și tangibil al unei teme scrise de mână. Mai mult, testele au fost 
înlocuite de fișe de lucru, iar din acest motiv retenția conținuturilor învățate are mult 
de suferit. La fel de important este faptul că încărcarea temelor pe diferite platforme, 
aferente fiecărei discipline studiate, este dificilă și prelungește timpul de expunere la 
ecranul calculatorului / laptopului, ceea ce accentuează presiunea asupra elevilor. 

Din punct de vedere social, învățământul online suferă cele mai multe 
limitări. Lipsa interacțiunii cu elevii și colegii de clasă transformă ora de curs într-o 
experiență impersonală, în timpul căreia elevii nu au ocazia să investească emoții și 
trăiri intense, ca înainte de data de 11 martie. Elevii au menționat că se pierde 
energia acelei ore, care în mod firesc vine atât din partea elevilor, cât și a 
profesorilor. De asemenea, lipsa pauzei petrecută în comun cu colegii de clasă este 
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resimțită în mod profund de către elevii respondenți.  
În concluzie, procesul de adaptare la noile condiții de studiu în mediul online 

este unul dificil și de lungă durată. În plus, elevii percep învățarea online ca fiind 
mult mai solicitantă decât cea tradițională. 

Activitatea de învățare online din data de 8 mai 2020 a continuat cu un 
chestionar pe care l-am elaborat în prealabil. Întrebările adresate elevilor au fost 
următoarele: 
a) Care dintre următoarele aspecte vă motivează să participați la școala online? 
-interesul față de materia predată; 
-comportamentul cadrului didactic în mediul online; 
-calitatea previzionată a orei de curs; 
-altele. 
Toate variantele de răspuns au fost considerate corecte de către elevii respondenți. 
La „altele”, elevii au menționat dorința de a își face un viitor mai bun și de a 
acumula informații care să le asigure un viitor mai bun din perspectivă academică și 
profesională. 
b) Care dintre următoarele aspecte vă împiedică să participați la școala online? 
-lipsa mijloacelor electronice sau partajarea acestora cu alți membri ai familiei; 
-conexiunea la internet; 
-reglementările legale deficitare; 
-bulversarea cauzată de trecerea bruscă la școala online; 
-altele. 
Dintre aspectele menționate, doar lipsa conexiunii la internet a fost considerat un 
factor perturbator. La „altele”, elevii au menționat lipsa unui spațiu personal, 
prezența altor persoane în casă, dar și o varietate de probleme tehnice ale 
dispozitivelor (laptop, PC, telefon etc.). 
 

Chestionarul s-a finalizat prin solicitarea unor recomandări pentru motivarea 
elevilor să acceseze orele online și, implicit, pentru creșterea calității activității 
didactice. Prima recomandare a elevilor clasei a XI-a E a fost schimbarea atitudinii 
cadrelor didactice. În viziunea acestora, orele trebuie să fie mai interactive 
și mai antrenante pentru elevi. Cea de-a doua recomandare a fost schimbarea 
abordării orelor online de către cadrele didactice. În acest sens, elevii ar dori ca orele 
să fie mai la subiect.  

Deoarece răspunsurile oferite de către elevii clasei a XI-a E au fost relevante, 
am  decis să verific rezultatele obținute în data de 8 mai cu toate clasele pe care le am 
în încadrare. În mod deloc surprinzător, răspunsurile elevilor de la restul claselor s-
au înscris în același registru. 

Alte clase au menționat, totuși, câteva avantaje ale învățământului online. În 
primul rând, disciplinele care au o puternică componentă vizuală par a beneficia de 
pe urma școlii online. Spre exemplu, disciplina biologie pare a fi favorizată de 
oportunitățile oferite de mediul online. Accesul facil la planșe, desene 3D sau filme 
didactice contribuie la fixarea cunoștințelor în mod mai rapid și eficient decât prin 
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intermediul învățământului tradițional. La școală, accesul cadrului didactic la 
resursele tehnologice este de multe ori îngreunat de aspecte practice și/sau logistice. 
Pe de altă parte, disciplinele care depind în mod inerent de interacțiunea directă cu 
cadrul didactic pentru oferirea de feedback individual, cum ar fi matematica sau 
limba engleză, sunt profund dezavantajate de învățământul online, în care cadrul 
didactic nu este prezent fizic în mijlocul elevilor.  

În afara oportunităților oferite de accesul facil la tehnologie, un alt avantaj al 
învățământului online identificat de către elevi a fost favorizarea implicării în 
activitatea didactică a elevilor timizi. În învățământul tradițional, acești elevi ar ezita 
să ofere răspunsuri din cauza presiunii resimțite din partea colegilor de clasă. 
Ecranul calculatorului, care este un element profund impersonal, le oferă un scut 
invizibil care îi încurajează să fie activi la orele de curs online. 

Lipsa atenției și dificultatea de a se concentra rămân dezavantajele principale, 
constatate în urma discuției cu restul claselor de elevi. Elevii pot face absolut orice 
altceva în timpul orei de curs online, iar profesorii nu îi pot verifica. Argumentul 
este acela că profesorul vede că elevul se uită la ecranul calculatorului / laptopului 
dar nu are acces la conținutul afișat pe desktopul elevului. Astfel, elevul poate juca 
diferite jocuri online în timpul orei.  Mai mult, spre deosebire de învățământul 
tradițional, elevul are acces la telefonul mobil personal, care este o sursă 
suplimentară de distragere a atenției. 
 Lipsa atenției și dificultatea de a se concentra sunt accentuate și de realitatea 
faptului că nu toți elevii au acces la o conexiune de calitate la internet, care să 
permită accesul la orele de curs online fără întreruperi și / sau bruiaje. 
 

Metode şi instrumente 
 
 Am utilizat metoda chestionarului, al cărui avantaj principal este acela că 
oferă răspunsuri imediate din partea respondenților. Având în vedere faptul că 
adaptarea la învățământul online a trebuit să se realizeze din mers, până la sfârșitul 
anului școlar, chestionarul s-a dovedit a fi un instrument extrem de util.  
 

Resurse 
 
 Resursele implicate în realizarea acestui studiu au constat din laptop, 
conexiune la internet și un chestionar realizat înainte de începerea orei, și completat 
pe parcursul orei în funcție de răspunsurile oferite de către elevi. 

Pentru implementarea rezultatelor obținute în urma studiului, nu sunt 
necesare competențe suplimentare din partea cadrului didactic, ci doar o doză de 
flexibilitate în proiectarea procesului didactic. 
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Rezultate 
 
 În urma realizării studiului, am reflectat la propria activitate didactică și am 
depus eforturi pentru a îmbunătăți calitatea orelor pe care le desfășor online. Scopul 
final este acela de a motiva elevii să acceseze activitățile de curs online și, în același 
timp, să favorizez dobândirea competențelor la parametri normală de către elevii 
participanți la ore. 
 Pornind de la recomandările elevilor referitoare la necesitatea schimbării în 
ceea ce privește atitudinea profesorului, am reflectat la propria activitate desfășurată 
în mediul online. Astfel, în calitate de profesor de limba engleză, am întreprins o 
serie de acțiuni care să vină în sprijinul elevilor. În primul rând, am planificat 
activitățile didactice în așa fel încât să integreze toate stilurile de învățare.  

Pentru a favoriza învățarea în rândul elevilor vizuali, am inclus fotografii și 
hărți, pe care le-am distribuit prin partajarea ecranului. Pentru a favoriza învățarea 
în rândul elevilor cu stil de învățare kinestezic, am inclus exerciții scurte, exemple, 
semne și simboluri. Pentru elevii cu stil de învățare lingvistic, am inclus rezumate, 
texte și invitații la editare de documente online.  Elevii cu stil de învățare 
preponderent auditiv au beneficiat de pe urma integrării în orele de curs a 
videoclipurilor sau fișierelor audio. 
 În ceea ce privește recomandările elevilor referitoare la abordarea față de 
orele de curs (care să fie mai la subiect), am eficientizat orele de curs în principal prin 
îmbunătățirea capacității de păstrare a atenției de către elevi. Consider că cea mai 
bună metodă este divizarea lecției în secvențe ușor asimilabile de către elevi, 
concomitent cu realizarea constantă de trimiteri către conținuturile de învățare 
studiate anterior. 
 Calitatea orelor desfășurate online ulterior cercetării și implementării acestor 
măsuri s-a îmbunătățit în mod considerabil. Consider că aceste acțiuni menite să 
vină în sprijinul elevilor pot fi păstrate și după reîntoarcerea la școala tradițională. 
 

Experienţele de învăţare 
 
 Cea mai relevantă lecție pe care am învățat-o în urma realizării acestui studiu 
este valoarea unei discuții sincere cu elevii serioși și implicați în procesul educativ. 
Dacă un cadru didactic pleacă de la premisa (de altfel, extrem de corectă) că 
învățarea nu este niciodată unidimensională și că profesorul are multe de învățat de 
la elevii săi, avantajele pot fi nebănuite. 
 Nu am înregistrat experiențe neplăcute în timpul realizării acestui studiu. 
Dimpotrivă, oportunitatea de a reflecta asupra activității didactice a constituit o 
experiență de autoperfecționare didactică. 
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Transferabilitatea 
 
 Consider că orice cadru didactic, de orice specialitate și de la oricare instituție 
de învățământ poate implementa un studiu similar cu elevii la care predă, având în 
vedere experiențele de învățare menționate anterior. 
 

Bibliografie 
 
1. Costea, Octavia (coord.), (1991). Educaţia nonformală şi informală: realităţi şi 

perspective în şcoala românească, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
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Școala din curtea școlii (Şcoala de Vară) 
 

Antip Crina–Ramona, profesor, 
Scoala Generală “Nicolae Bălcescu“, jud. Bacău 

 
 

Rezumat 
 
Şcoala din curtea școlii este un proiect care se înscrie în aria proiectelor personalizate care s-au desfăşurat în 
şcoala noastră. Ţinând cont de specificul local al comunităţii, care se regăseşte în profilul copilului şcolii 
noastre, bazându-ne pe entuziasmul curiozităţii characteristic vârstei, luând în considerare propunerile şi 
aşteptările formulate de copii, am propus, prin acest proiect, activităţi care să-i ţină aproape de şcoală, să le ofere 
o alternativă valoroasă în petrecerea plăcută şi instructivă a vacanţei, nu doar pe parcursul timpului petrecut în 
cadrul proiectului ci, mai ales, pentru cel petrecut mai apoi acasă, cu grupul de prieteni, colegi, vecini, rude sau 
chiar individual, adresându-se, în special, copiilor cu părinți plecați în străinătate și elevilor cu CES. 
Cuvinte cheie - specific local, copiii cu CES, copii cu părinți în străinătate. 
 

Informaţii privind contextul 
 
Şcoala din curtea școlii  se doreşte, în primul rând, o modalitate de a oferi copiilor o 
alternativă atractivă pentru petrecerea unei perioade din vacanţa de vară și 
suplinirea, pe cât posibil, a lipsei afecțiunii cu care se confruntă elevii cu părinți 
plecați în străinătate și elevii cu CES. 
 

Aria geografică de intervenţie 
 
Localitatea Nicolae Bălcescu. 
 

Grupul ţintă 
 
Elevi cu părinți plecați în străinătate și elevii cu CES. 
 

Obiective 
 

 Dezvoltarea capacităţii de relaţionare şi comunicare cu alţi copii, de aceeaşi 
vârstă, care se confruntă cu diferite nevoi pshihologice.  

 Practicarea unor activităţi specifice vârstei pentru petrecerea timpului liber în 
mod benefic; 

 Acceptarea de noi provocări, care impun implicare personală în descoperirea de 
soluţii practice şi utile vieţii de zi cu zi; 

 Dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii, deopotrivă prin spontaneitate, dar şi prin 
analiză şi raţionare individuală şi de grup; 

 Dezvoltarea încrederii în propriile capacităţi şi a stimei de sine în raport cu 
ceilalţi, dar şi cu sine însuşi; 
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 Manifestarea bucuriei de a fi împreună cu ceilalţi prin adoptarea unor stări de 
acceptare, negociere,colaborare, solidaritate; 

 Îmbunătăţirea relaţiilor elevilor cu şcoala, cu cadrele didactice şi alţi elevi ai 
şcolii; 

 
Activităţi 

 
Un nou început- activități de cunoaștere/ prezentare/ relaționare/ comunicare/ jocuri 
de răbdare/ jocuri pe echipe/ perechi 
Cuvintele mele sunt magice și scriu povești desenate- călătorind în lumea cărților- 
povești de ieri, povești de azi; personaje preferate; povești ilustrate create de copii –
concurs – Cea mai frumoasă bandă desenată 
Sport și alimentație sănătoasă - prezentarea grupelor de alimente și importanța 
fiecăreia, realizarea unor machete și reclame pentru alimente sănătoase;  
Concurs-maraton  
Actorul meu preferat/actrița mea preferată 
Solistul meu preferat/solista mea preferată-concurs de karaoke,  
vizionare film – La vita e bella, Regia Roberto Benigni 
Plimbare virtuală în jurul lumii 
Prezentarea localităților/ țărilor unde sunt plecați părinții copiilor 
-crearea de felicitări virtuale cu activitățile desfășurate la program, pentru a fi trimise 
părinților acestora.  
-Încheierea și evaluarea programului 
 

Metode şi instrumente 
 

Concurs, jocuri de rol, jocuri pe echipe 
 

Resurse 
 
Umane: 
 Cadre didactice voluntare (profesori, învăţători, personal auxiliar); 
 Elevi din ciclul primar și gimnazial; 
 Reprezentanți ai Asociatiei  de Părinți - Şcoala Gimnazială Şcoala Gimnazială 

„Nicolae Bălcescu”, Bacău, 
 Reprezentanţi ai conducerii; 
 Comunitatea locală. 

Materiale: 
 Rechizite necesare unor activităţi practice: creioane colorate, acuarele, adeziv, 

hârtie colorată, cartoane colorate, hârtie autocolantă şi creponată, foarfece, 
creioane, lipici, aracet, etc 

 Calculator, imprimantă, cameră foto 
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 Materiale sintetice refolosite şi materiale din natură 
 Afişe, fluturaşi, broşuri 
 Diplome pentru elevi, adeverințe pentru voluntari  

Financiare: 
 Contribuţii ale cadrelor didactice, prin materialele  folosite 

Spațiale: 
 Curtea școlii și împrejurimile 

 
Rezultate 

 
 Participarea unui număr de 30 de copii din cadrul şcolii noastre la programul 

Şcolii de Vară; 
 Participarea părinţilor la activităţi, realizându-se astfel un parteneriat voluntar 

pentru şcoală; 
 Realizarea unor activităţi şi produse deosebite ale elevilor, prin care aceştia să se 

regăsească, în special, ca individualitate aparţinând unei colectivităţi sociale; 
 

Experienţele de învăţare 
 

Promovarea şi valorizarea potenţialului individual şi de grup a copiilor singuri, 
precum şi însuşirea, pe termen scurt şi lung, a unor alternative real-educative de 
petrecere a timpului liber. 
 

Transferabilitatea 
 

Proiectul Școala din curtea școlii poate fi replicat și de alte școli prin adaptarea 
activităților, jocurilor și strategiilor didactice de învățare la specificul respective 
instituții școlare. De exemplu, vizionarea unui film în curtea școlii crează o 
atmosferă plăcută de învățare. La finalul filmului profesorul poate genera o 
dezbatere cu privire la aspectele formative ale filmului sau poate analiza împreună 
cu elevii momentele de maxim interes din film. Filmul poate fi propus de copii sau 
poate fi ales de cadrul didactic înfuncție de vârsta sau nivelul educațional al copiilor. 
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Eu aleg să fiu liber şi fericit! 
 

prof. Apopei Camelia, prof. dr. Burlibaşa Carmen-Cezarina, 
prof. Cişman Amelia, prof. Federovici silvia, prof. Fediuc Corina,   

Liceul Tehnologic ,,D. Leonida'' Iaşi,  
Prof. Gospodariu Daniela, Liceul teoretic ,,I. Neculce''  Tg. Frumos, 

 prof. Rusu Doina Daniela, Școala Gimnazială Golăieşti 
 
 

Rezumat 
 

 Chiar dacă proiectul desfăşurat de şcoala noastră a avut un alt titlu, ,,Alege să fii liber şi fericit!'', am 
decis să numesc această lucrare astfel, pentru că fiecare dintre noi putem opta pentru a face sau a nu face ceva; 
la fel, şi elevii noştri. În activităţile Proiectului s-au implicat aproximativ 100 de profesori din Iaşi şi judeţul 
Iaşi, din şcoli gimnaziale, licee teoretice, vocaţionale şi teoretice, 300 de elevi şi 50 de părinţi. Tema Proiectului a 
fost prevenirea consumului de droguri în rândul elevilor. Este o practică care produce multă tristeţe în rândul 
întregii comunităţi. Este o practică frecventă în toate şcolile din România, şi nu numai, căci în toate instuţiile 
şcolare se înregistrează cazuri de dopaj, în procentaj mai mic sau mai mare, în funcţie de nivelul şcolii: 
gimnazial sau liceal, de tipul liceului: tehnologic, vocaţional sau teoretic şi, nu în ultimul rând, de amplasarea 
şcolii într-o anume zonă. Acestea sunt câteva criterii, dar nu neapărat toate acestea definesc un ,,profil'' al 
consumatorului (elev) de droguri. Prevenirea consumului de droguri implică acţiunea mai multor factori ai 
societăţii. În primul rând, familia, care poate da o ,,direcţie'' potrivită copilului, dacă se implică responsabil în 
creşterea şi educarea lui. În al doilea rând, şcoala, profesorii, conducerea şcolii, pot observa comportamentele 
deviante, pot organiza activităţi cu factori decidenţi, astfel încât să poată stopa consumul substanţelor nocive în 
rândul elevilor. Cauzele comportamentelor negative pot fi multiple: anturajul, situaţie familială instabilă, 
părinte/părinţi plecaţi în străinătate, libertate excesivă, etc. La şcoală, cu acordul părintelui, în cazul elevilor 
minori, se poate interveni prin spitalizare, în ultim caz, iar, dacă există ,,potenţiale victime'', identificate cu 
ajutorul consilierilor şcolari, e mult mai simplu. Conform proverbului românesc ,,E mai uşor să previi, decât să 
tratezi'', şcoala şi familia pot ,,interveni'' delicat în miezul acestei probleme, având drept scopu comun 
recuperarea elevului. 

 De aceea, cu ajutorul persoanelor specializate în prevenirea consumului de droguri, tânărul poate fi 
tratat şi reintegrat în şcoală/societate. 

 
Context 

 
 Proiectul ,,Alege să fii liber şi fericit!'' s-a desfăşurat în perioada februarie-
iunie 2019 în 15 şcoli din Iaşi şi judeţul Iaşi, împreună cu şcolile-structură, şcoli 
generale, licee teoretice şi tehnologice şi a fost iniţiat de Alianţa Internaţională 
Antidrog filiala Iaşi, în colaborare cu celelalte filiale din ţară, Regiunea Nord-Est, 
Ilfov şi Bucureşti şi de Liceul Tehnologic ,,D. Leonida'' Iaşi. Instituţiile partenere care 
au sprijinit derularea activităţilor din Proiect au fost Palas Mall Iaşi, TVR Iaşi, 
împreună cu alți sponsori ai proiectului.  
 Elevii, îndrumaţi de profesori au fost implicaţi în activităţi diverse: piese de 
teatru, flash-mob-uri, work-shop-uri, concursuri de desene şi fotografii, expoziţii. În 
finalul proiectului, câte 2-3 reprezentanţi ai celor 15 şcoli, cadre didactice şi directori 
au prezentat rezultatele proiectului implementat în şcolile lor, într-o sesiune specială 
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de încheiere a activităţilor, pe 26 iunie, Ziua Internaţională Antidrog. Astfel, s-a 
marcat reuşita acestui proiect, chiar de ziua internaţională împotriva consumului de 
droguri. Şedinţa de încheiere a proiectului a fost prezidată de d-nul prof. dr. Pavel 
Abraham, preşedintele AIA, de repezentanţi ai Ucrainei, parteneri în acest Proiect, 
împreună cu d-nul psiholog Mircea Grecu, preşedintele CIPIDA din Republica 
Moldova. Aceştia au înmânat diplome şi cărţi profesorilor şi elevilor prezenţi. 
Printre ONG-urile partenere în proiect, amintim Organizaţia Salvaţi Copiii Iaşi, d-ra 
Dana Harip, având o intervenţie de prezentare a proiectelor de bună practică 
derulate de Organizaţia pe care o reprezintă, ,,Alături de Voi'' prin doamna 
Prisăcaru Anca, Asociaţia ,,Primul Pas'' prin d-na preşedintă Geanina Ungurianu, 
asistente din partea Direcţiei de Protecţie a Copilului Iaşi, d-na Ciobanu Mihaela şi 
d-nul Marius Manea din partea CPECA Iaşi, reprezentanţi ai Mitropoliei Moldovei şi 
Bucovinei Iaşi, Sectorul ,,Activităţi cu tineretul'', medici de la Spitalul Socola Iaşi, 
reperezentanţi ai mass-media, respectiv TVR Iaşi şi Cotidianul naţional ,,Lumina''. 

 
Aria geografică de intervenţie 

 
Mediul urban, licee tehnologice: Liceul Tehnologic ,,D. Leonida'' Iaşi, Colegiul 
Tehnic ,,Gh. Asachi'' Iaşi, mediul rural: Liceul Tehnolgic ,,V. M. Craiu'' Belceşti, licee 
teoretice şi vocaţionale: Colegiul Naţional ,,E. Racoviţă'' Iaşi, Liceul Teoretic ,,L. 
Rosetti'' Răducăneni,  Liceul cu Program Sportiv Iaşi, şcoli gimnaziale din mediul 
urban : Şcoala Gimnazială ,,G. Ibrăileanu'' Tg. Frumos şi din mediul rural: Şcoala 
Osoi, Şcoala Dolheşti, Şcoala Domniţa, cu structurile lor: Şcoala Gimnazială 
Domniţa, Şcoala Pietriş, Şcoala Brădiceşti, etc. 
 

Grupul ţintă 
 

300 de elevi implicaţi în Proiect identificaţi de consilierii şcolari din şcolile şi liceele 
parte a proiectului, ca victime sau potenţiale victime ale consmului de droguri. 

 
Obiective 

 
• Identificarea elevilor cu risc crescut de abandon şcolar datorită consumului de 

droguri 
• Consilierea elevilor ,,problemă'' de către psihologii şcolari 
• Organizarea de lectorate cu părinţii elevilor ,,problemă'' în şcoli 
• Oferirea a cel puţin 3 alternative de petrecere a timpului liber pentru elevii 

,,problemă'' 
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Activităţi 
 

 organizarea de training-uri pentru cei 300 de elevi consumatori sau potenţiali 
consumatori de droguri; 

 desfăşurarea a cel puţin 3 programe de recreere  (excursii cu vizite a obiectivelor 
turistice) cu elevii implicaţi în proiect; 

 încheierea de parteneriate cu instituţii partenere din proiect (Mitropolia 
Moldovei şi Bucovinei, Spitalul Socola, CPECA Iaşi); 

 implicarea celor 300 de elevi în activităţi şcolare: concursuri, expoziţii, scenete de 
teatru, pe tema prevenirii consmului de droguri; 

 realizarea de machete, postere cu mesaje antidrog de către elevii implicaţi în 
proiect. 

 
Metode şi instrumente 

 În cadrul Proiectului ,,Alege să fii liber şi fericit!'', s-au folosit metode formale 
şi non-formale de lucru cu elevii: scenete de teatru, cafeneaua, metoda KWL, metoda 
pălăriilor, chestionare, diagrama, concursuri şcolare, expoziţii cu produsele finale ale 
copiilor pe tema prevenirii consmului de droguri. 
 

Resurse 
 

 Proiectul a fost finanţat cu ajutorul sponsorilor, persoane fizice sau juridice, 
din zona Sucevei, organizaţii non-guvernamentale din Republica Moldova şi 
Ucraina, fiecare partener, punând la dispoziţie propriile resurse în activităţile cu 
copiii (sponsorii din zona Sucevei au finanaţat desfăşurarea Proiectului în locaţia 
Palas Mall, partenerii din Republica Moldova au tipărit cărţi care au fost înmânate ca 
premii celor mai activi participanţi etc.) 
 

Rezultate 
 

R 1: au fost identificaţi 100 de elevi care au consumat droguri uşoare şi 200 de elevi 
,,potenţiale'' victime ale consumului de droguri; 
R 2: au fost consiliaţi aproximativ 50 de elevi de către specialiştii implicaţi în Proiect 
(psihologi, preoţi, medici); 
R 3: au fost organizate câte 3 lectorate cu părinţii (30 de părinţi participanţi, prin 
rotaţie în fiecare şcoală); 
R 4: cele 3 activităţi (cel puţin) desfăşurate de către fiecare cadru didactic implicat în 
proiect au dus la o informare corectă şi la sensibilizarea elevilor privind alegerea 
prietenilor şi petrecerea timpului liber (aceste informaţii s-au ,,văzut’’ în 
chestionarele aplicate la sfârşitul proiectului în fiecare şcoală). 
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 În perioada desfăşurării proiectului ,,Alege să fii liber şi fericit!'', elevii care au 
consumat droguri au ajuns la concluzia că apelând la persoane specializate și de 
încredere, îşi pot învinge temerile şi pot decide singuri ce comportamente adoptă. 10 
elevi cu risc crescut de a deveni consumatori de droguri, au fost invitaţi la Spitalul 
Socola să observe comportamentul unei victime consumatoare de droguri aflată în 
stare gravă. 
 

Experienţele de învăţare 
 

 Cea mai puternică experienţă de învăţare a fost cea prin peer-education, 
respectiv cu victima drogurilor de la Spitalul Socola. Elevii au conştientizat faptul că 
viitorul lor va fi afectat din punct de vedere social şi familial, dacă nu vor şti să îşi 
aleagă anturajul potrivit sau dacă nu se vor opri la timp. 
 

Transferabilitatea 
 

 Tranferabilitatea activităţilor din cadrul acestui proiect s-a făcut către 10 şcoli: 
5 şcoli din Ucraina şi 5 şcoli din Republica Moldova. Astfel, d-nul psiholog Mircea 
Grecu, preşedintele CIPIDA din Republica Moldova a implementat acest proiect în 
cele 10 şcoli, transferând bunele practici realizate în Iaşi, cu ajutorul a 100 de cadre 
didactice implicate, 300 de elevi şi cei peste 300 de părinţi participanţi în cadrul 
lectoratelor cu părinţii.  

 Expoziţie cu desene pe tema  
Metoda Cafeneaua publică  prevenirii consumului de droguri 

 
 
 
 
   
 
  Scenetă de teatru 
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Împreună Pentru Educaţie - o șansă pentru fiecare 

Mihaela Băsu, profesor doctor, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iași 
Leonte Mariana Liliana, profesor, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iași 

Rezumat 

Proiectul „Împreună pentru educație – O șansă pentru fiecare” se dorește a fi un instrument-intervenție pentru 
recuperarea elevilor aflați în risc de abandon școlar, a celor care se simt excluși din mediul educational din 
diferite motive, a celor cu înclinație spre devianță școlară. 
O altă țintă a proiectului este acceptarea diversității, prevenirea situațiilor de risc educational, întărirea stimei 
de sine a elevilor timizi, implicarea elevilor în activități de voluntariat care să le dea sentimental că fac parte 
dintr-un întreg, iar acțiunile lor ajută comunitatea din care fac parte. 
Articolul prezintă pașii urmați pentru realizarea unui proiect de parteneriat strategic între două unități școlare, 
cu scopul de a crea premise solide pentru realizarea unei educaţii de calitate şi incluzivă, de a sensibiliza 
comunitatea cu privire la dreptul la educaţie a tuturor copiilor, de incuziune, aprecierea diversității, de 
prevenire a devianței școlare, diminuarea absenteismului și a abandonului școlar. 

Informații privind contextul proiectului 

Absenteismul, abandonul și devianțele în mediul şcolar fac parte din 
realitatea învățământului românesc. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-
au făcut remarcaţi prin comportament deviant, absenteism, cei care au fost 
sancţionaţi în mod repetat în şcoală. În momentul abandonului, elevii nu mai 
consideră şcoala ca fiind o parte a viitorului lor.  

Totodată, în majoritatea acestor cazuri, familiile sunt aproape absente în viața 
elevilor. Situația este extrem de tristă deoarece, până a ajunge la abandon, societatea 
a investit în educația unui astfel de elev resurse importante, iar cel care abandonează 
şcoala nu are nici o calificare profesională, nici formația morală şi civică necesară 
exercitării rolului cetățean al  unei  comunități, de întemeitor de familie. S-a constatat 
că un rol important în integrarea elevilor în mediul școlar îl are acceptarea în cadrul 
grupului/clasei, atitudinea cadrelor didactice față de elevii în situație de risc, dar și 
familiile elevilor.  

Proiectul se dorește a fi un instrument-intervenție pentru recuperarea elevilor 
aflați în risc de abandon școlar, a celor care se simt excluși din mediul educațional 
din diferite motive, a celor cu înclinație spre devianță școlară, pentru acceptarea 
diversității, prevenirea situațiilor de risc educațional. 

Scopul proiectului: este de a crea premise solide pentru realizarea unei 
educaţii de calitate și de a sensibiliza comunitatea cu privire la dreptul la educaţie a 
tuturor copiilor, de incluziune, aprecierea diversității, de prevenirea devianței 
școlare, de diminuarea absenteismului și a abandonului școlar; de integrare a 
elevilor în comunitate, de a deveni cetățeni europeni. 
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Analiza de nevoi:                
• Definirea valorilor educaţiei;  
• Descrierea portretului şcolii interculturale şi a interacţiunii între culturi; 
• Abordarea practicilor didactice favorabile diversităţii; 
• Vizarea unui  impact pe două niveluri, incluzând, şi o componentă de educare 
adresată elevilor din ciclul liceal de la o unitate de învățământ teoretică și una cu 
profil preponderent tehnologic; 
• Fiecare elev să aibă control asupra mediului în care trăieşte, să aibă un loc în 
societate şi să contribuie la dezvoltarea ei la orice nivel; 
• Cooperare, participare, dialog şi respect sunt cuvinte care desemnează 
atitudini pe care trebuie să le aibă toţi partenerii educaționali, atitudini care trebuie 
să inspire activităţile în şcoli şi atmosfera generală a vieţii într-o şcoală. 
 

Aria geografică de intervenţie. Beneficiarii proiectului 
 

Judeșul Iași, orașul Iași: grup selectat de elevi din clasele IX-XI de la ambele unități 
școlare (Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iași și Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” 
Iași), în cadrul parteneriatului strategic de incluziune socială, acceptarea divestității, 
creșterea ratei de absorbție a elevilor într-o formă de  învățământ superior.  
Proiectul se dorește a fi un exemplu de bune practici ce pot fi aplicate și de alte 
unități din județul Iași sau din țară. 
 

Obiective 
 
 O1. Stimularea mentală, prin activităţi creative de imaginaţie, artistice, de cultură 

generală a elevilor; 
 O2. Aplicarea la activitățile extracurriculare și la orele de consiliere și dezvoltare 

personală a temelor privind educaţia pentu toleranţă, promovarea înţelegerii şi a 
receptivităţii faţă de calităţile şi defectele celorlalţi, formarea calităţilor de 
cooperare etc; 

 O3. Stabilirea de raporturi afective, pozitive între membrii grupurilor de elevi de 
la ambele unități școlare; 

 O4. Învățarea unor noi metode de informare cu privire la accesul la diferite forme 
de educație pentru creșterea ratei de absorbție a elevilor în învățământul superior 
și pe piața muncii. 

 O5: Crearea unui decalog motivațional pentru elevi cu scopul de a le stimula 
dorința de învățătură și dezvoltare personală, incluziune și descreștere a ratei 
abandonului școlar  

 O6: Pliant și poster cu set de recomandări, concluzii referitoare la tema 
proiectului (incluziune, abandon școlar, acceptarea diversității) 
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Activități desfășurate în cadrul proiectului 

 
 A1: Scrierea proiectului și semnarea acordurilor de parteneriat; 
 A2: Selectarea elevilor și a cadrelor didactice; 
 A4: Participarea elevilor din ambele școli la activități de autocunoaștere în cadrul 

unei conferințe a elevilor în cadrul proiectului „Școală și adolescență fără 
violență”, inițiat de Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din Iași în parteeriat cu 
Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” din Iași și I.S.J. Iași; 

 A5: Realizarea în parteneriat, de către elevii ambelor unități școlare, a 
decalogului elevului motivat pentru învățătură;  

 A6: Teatru forum: punerea în scenă a unor momente în care elevii pot alege din 
mai multe variante și de a-și corija comportamentul; 

 A7: Realizarea unui set de recomandări pentru cadrele didactice din toate 
unitățile școlare de abordare creativă a tematicii proiectului; 

 A8: Activități de voluntariat a elevilor din ambele unități școlare, în diferite 
situații, și în cadrul SNAC. 

 
Metode și instrumente 

 
• Aplicarea programului complet al devianței juvenile, cu cele patru componente: 

Informație (CE ?), Motivația (DE CE ?); Deprinderi și acivități practice necesare 
modelului dorit (CUM ?); resurse (CE ȘI UNDE CĂUTĂM ?); 

• Mentoratul: elevii experimentați în activăți de voluntariat sau în proiecte să îi 
ajute pe cei nesiguri, cunoscut fiind faptul că elvii acceptă mult mai ușor soluții 
venite de la persoane de vârstă apropiată; 

• Metoda mozaic cu fișe expert; 
• Metoda GLC (Gândiți - Lucrați în echipe - Comunicați) 
• Jocuri de rol (dramatizarea, punerea în secenă a unor stituații din viața reală, în 

care fiecare joacă un rol); 
• Diagrama Venn (scrierea decalogului elevului motivat pentru învățare) 
• Exerciții practice de modelare comportamentală; 
• Metode de stimularea creativității și a lucrului în echipă: metoda pălăriilor 

gînditoare, proiecte etc; 
• Implicarea în ateliere de creație, urmate de expoziții ale lucrărilor elevilor; 
• Dezbateri după urmărirea de filme educaționale, activități de voluntariat etc.; 
• D-bate: participarea la conferința elevilor; 
• Fișe de observație; 
• Chestionare de feed-back de la participanți. 
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Resurse necesare 

 
Materiale:  

• spaţii adecvate puse la dispoziție în ambele unități școlare; 
• calculatoare; 
• materiale consumabile.  

Umane: 
• profesorii diriginţi; 
• alte cadre didactice din unităţile şcolare; 
• invitați: specialişti de la C.J.A.P.P. Iaşi,  D.G.A.P.C. Iaşi.  

Informaţionale:  
• CD-uri, filme educative, cărţi de specialitate, ghid de gestionare a conflictelor. 

 
Rezultate 

 
Rezultate așteptate: 
 Implicarea elevilor din ambele unități școlare la activități comune, printre care și 

cele de voluntariat; 
 Înțelegerea importanței actului educaţional în scopul formării şi dezvoltării 

competenţelor de bază şi a accederii beneficiarilor direcţi (elevii) la forme 
superioare de învăţământ; 

 Responsabilizarea socială a şcolii;  
 Intensificarea activităţii de orientare şi consiliere privind cariera; 
 Elevi mai informați cu privire la importanța educației, a diversității, care au 

abilități și competențe care le permit integrarea socio-economică; 
 Implicarea elevilor în viața comunității; 
 Organizarea de activităţi educative în care să fie implicaţi şi responsabilizaţi toţi 

elevii, indiferent de gradul lor de pregătire şcolară; 
 Schimbarea modalității de abordare a elevilor, punând accent pe latura lor 

creativă și tipului de inteligență pe care îl posedă (Teoria inteligențelor multiple a 
lui Howard Gardner); 

 Schimbarea modalității de abordare a învățării elevilor din proprie inițiativă, 
pentru popriul viitor. 

 
Indicatori de performanță: 
• Scăderea ratei absenteismului și abandonului școlar; 
• Scăderea numărului de elevi corigenţi, repetenţi şi cu situaţie şcolară neîncheiată; 
• Scăderea numărului elevilor cu media scăzută la purtare; 
• Creșterea stimei de sine la elevii dezavantajați, cu risc ridicat de eşec şi abandon 

şcolar; 
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• Creșterea numărului evenimentelor prin care elevii din grupul selectat își pun în 
valoare abilitățile și talentul pentru a se simți ca parte integrantă a comunității 
din care fac parte și valoroși; 

• Scăderea numărul actelor de devianță școlară manifestate de elevii cu risc de eşec 
şi abandon şcolar. 

 
Experiențe de învățare 

 
Deziderate ale proiectului: 
• Sprijinirea iniţiativelor elevilor; 
• Implicarea şi responsabilizarea lor; 
• Stabilirea unei relaţii afective profesor-elev, bazate pe respect reciproc şi 

cooperare; 
• Crearea acelui climat/atmosfere care să asigure satisfacerea trebuinţei de 

siguranţă afectivă pentru toţi elevii; 
• Diversificarea activităţilor din spaţiul extraşcolar, punându-se accent major pe 

activităţile cu caracter creativ, de socializare şi educaţie cultural-artistică; 
 
Evaluarea proiectului: 
• Număr de elevi implicați în cadrul proiectului, la care activitățile au avut impact 

prin: scăderea numărului de absențe, creșterea stimei de sine, au planuri de viitor 
cu privire la traseul educațional 

• Modalitatea de punere în valoare a creativităţii elevilor, implicării lor în activități 
care presupun lucrul în echipă și voluntariatul; 

• Formarea la elevi a unei conştiinţe legate de importanța educației pentru viață. 

Diseminarea proiectului prin mediatizare: 
• Pe site-ul instituţiilor organizatoare; 
• În cadrul consiliilor profesorale; 
• În cadrul cercurilor metodice; 
• În cadrul Consiliilor elevilor și Consiliului Județean al elevilor. 
 

Transferabilitatea și sustenabilitatea 
 
Trasnferabilitatea: Fiecare elev este diferit, are capacități de memorare diferite, 
interese diferite și motivații diferite. Odată ce-am înțeles asta, am acceptat și ne-am 
ajustat așteptările, jumătate din problemă este rezolvată! 

Evaluarea pe care o poate face dirigintele și fiecare cadru didactic trebuie să se 
refere la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui elev. Trebuie plecat de 
la premisa că fiecare are valoare şi este unic şi că fiecare poate învăţa, indiferent de 
nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui elv integrat în sistemul de educaţie, 
indiferent de religia, etnia sau mediul din care face parte.  

49



Sustenabilitate: Proiectul poate fi o ocazie de a demonstra importanța educației 
pentru viață, de a avea acces la practici pozitive. 

Din punct de vedere al impactului structural al proiectului, acesta poate sa 
influențeze sistemul de învățământ în sensul  promovării învățării continue. 
Acțiunile întreprinse în vederea sustenabilității, vor consta în fructificarea 
oportunităților oferite cu privire la o educație de calitate. 
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Alfabetizarea parentalității conștiente 

 
Liliana Bulgagiu, profesor consilier școlar, CJRAE- Iași 

Colegiul Național Ștefan Cel Mare –Hârlău 
 
 

REZUMAT 
 

Programul de alfabetizare a parentalității conștiente este un program care îmbină teoria atașamentului cu 
limbajele iubirii și cu stilurile parentale, focusul fiind pe învățarea și crearea cu măiestrie a unui context de 
siguranță emoțională în relația părinte-copil. Acest program se poate adapta pentru a fi derulat și cu profesorii, 
încurajați fiind spre a crea un cadru de siguranță emoțională în relația profesor-elev. Cred că se cuvine ca 
profesorul diriginte să susțină în cadrul ședințelor și a lectoratelor cu părinții, și tematici de informare, acțiuni 
preventive în anumite topici, iar noi ca psihologi, să abordăm cu mai multă deschidere și  fermitate acest subiect 
al schimbării personale, parentale, intrafamiliale. Nivelul educației parentale în rândul familiilor din țara 
noastră este foarte mic, inexistent în multe comunități, bariere fiind prejudecăți și credințe limitative legate de 
parentalitate și creșterea copilului în familia tradițională românească. 
 

CONTEXT 
 
 Activitatea profesorului consilier școlar este una complexă și vasta și acoperă 
domenii de informare, prevenție și intervenție, de educare și formare, de asistență 
psihopedacogică, consiliere și terapie educațională individuală, de grup și/sau 
colectivă. Toate aceste servicii se adresează elevilor, părinților, cadrelor didactice, 
dar și întregii comunități. Din acest areal de competențe și obiective educative, 
suportive, corective și terapeutice, în cei 22 de ani de lucru în cabinetul psihologic 
școlar, la Colegiul Național Ștefan cel Mare Hârlău, jud. Iași - am simtit mereu 
necesitatea îmbunătățirii serviciilor oferite părinților. Și asta pentru că, adesea 
vedem părinții ca parteneri formali în actul educative. Periodic ei sunt invitați la 
școală în cadrul lectoratelor cu părinții, secvențial unii solicită direct servicii de 
informare, consultanță, consiliere sau răspund invitației profesorului dirigine ori a 
psihologului școlar, în anumite spețe. 

 Am observat ca programele oferite de școală sunt încă departe de a produce 
schimbări atitudinale, de a declanșa o creștere a implicării reale a părinților în viața 
școlii și mai ales în procesul de creștere și educare a propriului copil. Și, dacă în 
rândul părinților din ciclul preșcolar se înregistrează un nivel ridicat de implicare și 
comunicare școală - familie, fenomenul este invers în rândul părinților care au copii 
în ciclurile gimnazial și liceal, unde chiar atitudinea copiilor este una de separare, 
respingere și nesusținere a prezenței părintelui în mediul formal al școlii. 
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GRUP ȚINTĂ 

 
 Programul de alfabetizare a parentalității conștiente se adresează părinților 
din medii economice variate, cu preocupări pentru cunoașterea copiilor și 
construirea relațiilor cu aceștia. 
 

ACTIVITĂȚI 
 

 Experiențele profesionale din cei 22 de ani, atât ca psiholog, dar și ca profesor 
diriginte și ca mamă, mă determină să susțin că marea majoritate a părinților care au 
solicitat servicii psihologice este a celor care au venit în faza de criză sau de 
prevenție, corecție și nu pentru formarea conștientă a abilităților parentale. Motiv 
pentru care, an de an am inițiat și susținut proiecte de educare și consiliere adresate 
părinților, generic denumite Familia Activă, Școala părinților, Academia părinților, Eu și 
copilul meu, proiecte ce au presupus ateliere de lucru copii-părinți, grupe de suport, 
focus-grupuri, dezbateri ș activități outdoor având ca scop susținerea funcțiilor 
parentale și a comunicării eficiente, formarea abilităților unui părinte competent, 
atent la nevoile copilului său, dar și creșterea gradului de implicare, responsabilizare 
în procesul educativ al copilului, atât în mediul formal de la școală cât și în mediul 
familial, de acasă. 

Încă din 2011, când am absolvit Școala de Psihoterapie sistemică de cuplu și 
familie, am descoperit importanța terapeutică a familiei în traseul evolutiv al 
copiilor, fapt susținut și de programele de formare: Circle of Security (programul de 
educație parentală centrat pe relație – Cooper, Hoffman, Powell) - București 2017 și 
Trauma și rezilientă în copilăria timpurie, intervenții psihoterapeutice centrate pe 
relația părinte-copil, susținut de Deborah Harris și Dr. Claire Heffron - București 
2018. Se întâmplă adesea ca oameni ai școlii, să dăm vina pe părinți, să îi 
învinovățim (fie și indirect) de felul în care știu sau, mai degrabă nu prea știu, să 
gestioneze relația și comportamentul copiilor.  

Astfel, din 2018 mi-am schimbat percepția asupra activității cu părinții, am 
modificat abordarea întregului proces de consiliere și asistență acordată părinților. În 
acest sens am susținut ateliere de promovare C.O.S (Programul de Educație 
Parentală - Cercul Siguranței), dar și focus– grupuri și seminarii de responsabilizare,  
cu grupuri de părinți începând de la grădiniță. Feedback-urile părinților participanți 
au validat nevoia acestora de o altfel de abordare, centrată și pe nevoile lor, de 
parrenting conștient și autogestionare personală, emoțională, intrafamilială. Așa că, 
în anul școlar 2019-2020 am spus DA investirii părinților cu grija și atenție 
terapeutică, apropierii lor de acest proces de autoreflecție și parentalitate conștientă. 
Am transmis cât mai cald, dar cu fermitate mesajul - dacă știi să citești nevoia din 
spatele comportamentului și dacă tu însuți ca adult ești în armonie cu structurile tale 
interioare, vei crea un cadru de siguranță emoțională și copilul va produce schimbări 
comportamentale vizibile! Am întărit la toate întâlnirile metodice și de lucru cu 
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părinții, faptul că suntem o echipă și fiecare face cât poate și cât știe (și diriginte, și 
psihologul, și conducerea școlii) – doar că cel mai atent și abilitat educator 
psihoemoțional și comportamental, este părintele.                                                                                                                          

Este un program care îmbină teoria atașamentului cu limbajele iubirii și cu 
stilurile parentale, focusul fiind pe învățarea și crearea cu măiestrie a unui context de 
siguranță emoțională în relația părinte-copil. Acest program se poate adapta pentru 
a fi derulat și cu profesorii, încurajați fiind spre a crea un cadru de siguranță 
emoțională în relația profesor-elev. Cred că se cuvine ca profesorul diriginte să 
susțină în cadrul ședințelor și a lectoratelor cu părinții, și tematici de informare, 
acțiuni preventive în anumite topici, iar noi ca psihologi, să abordăm cu mai multă 
deschidere și fermitate acest subiect al schimbarii personale, parentale, 
intrafamiliale. Nivelul educației parentale în rândul familiilor din țara noastra este 
foarte mic, inexistent în multe comunități, bariere fiind prejudecăți și credințe 
limitative legate de parentalitate și creșterea copilului în familia tradițională 
românească. 

Pandemia și spațiul online a favorizat acest program, având în activități și 
părinți care nu ar fi venit fizic la școală, dar astfel au răspuns mai ușor chemării. 
Oricând este ocazia ideală de a le îmbunătăți abilitățile parentale și mai ales a-i 
responsabiliza pentru a se bucura de rolul de părinte! 

Menționez faptul ca Programul de Educație Parentală Cercul Siguranței are la 
bază teoria atașamentului și este special conceput pentru a-i ajuta pe părinţi şi pe cei 
care au grijă de copil, să își crească nivelul de conștientizare al nevoilor copiilor lor şi 
să își ajusteze răspunsurile emoţionale şi comportamentale astfel încât să vină în 
întâmpinarea acestora. Uneori este nevoie de îndrumare pentru a înțelege emoțiile și 
nevoile ce stau ascunse în spatele unor comportamente ale copiilor și mai ales, 
pentru a le face față cu bine. 

Părinții au oportunitatea astfel de a beneficia de un program de educație 
parentală, în cadrul căruia obțin răspunsuri la întrebări de genul:  

• Care sunt nevoile copilului meu? 
• Cum pot eu să le citesc cât mai corect și să le satisfac cu iubire? 
• Ce îşi doreşte copilul meu de la mine?  
• Cum pot să am o relaţie mai bună cu copilul meu?  
• Cum pot să îi susţin copilului meu independenţa?  
• Din ce cauză unele dintre comportamentele copilului meu mă afectează aşa 

de mult?  
• Cum pot să îmi fac viaţa mai uşoară alături de copiii mei?  
• Cum pot eu, ca parinte, să învăț a oferi iubire și fermitate în același timp, 

copilului meu? 
Este un program bazat pe dovezi ştiinţifice și are în spate peste 60 de ani de 

cercetări în domeniul ataşamentului, având rolul de a dezvolta legătura şi 
sentimentul de siguranţă în relaţia dintre părinte şi copil.  

De asemenea, programul  oferă părinţilor:  
o O hartă pentru a putea identifica și înțelege emoțiile și nevoile copilului; 
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o Ocazia de a reflecta asupra propriei lor experienţe de creştere şi educaţie, şi 
asupra modului în care aceste experienţe timpurii le influenţează modul în care 
ei îşi cresc în prezent copii; 

o Un mediu în care părinţii îşi focalizează atenţia asupra punctelor tari şi asupra 
dificultăţilor pe care le întâmpină, beneficiind în acelaşi timp de suportul 
terapeutului şi a celorlalţi părinţi; 

o Exersarea abilităților de a fi mai buni, mai înțelepți și mai puternici, prezenți și 
conectați emoțional; 

o Exemple de situații în care relația este deteriorată și posibilitatea de a repara 
relația cu copilul. 

 
Alte beneficii ale programului pentru părinţi sunt:  
o Un sentiment crescut de eficacitate şi putere în îndeplinirea nevoilor copiilor;  
o Diminuarea conflictelor şi a luptelor pentru putere cu copilul; 
o Exersarea abilităților de a reflecta asupra relaţiei, înțelegând și acceptând 

propriile temeri, disfuncții; 
o Recadrarea explicaţiilor negative cu privire la motivaţia comportamentelor 

copilului lor (E nervos și deranjant! se transformă în ”Copilul meu are nevoie de 
mine, are nevoie să îl ajut să îşi organizeze sentimentele şi să se liniştească”); 

o Creşterea sentimentului de conectare cu copilul; 
o O claritate mai mare cu privire la modul în care funcţionează relaţiile interumane 

(persoanele semnificative, părinţii, fraţii, surorile, partenerii de viaţă, colegii de 
lucru) 

 
Programul presupune 8 întâlniri de grup, fiecare întâlnire cuprinde o serie de 

activităţi, precum și vizionarea unor înregistrări video, momente de reflecţie, discuţii 
în plen, precum şi momente de întrebări şi răspunsuri. 
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Program de prevenire și diminuare a comportamentelor de tip bullying în mediul 

şcolar 
 

Alina Caliniuc, profesor consilier școlar,  
CJRAE – Școala Gimnazială „Titu Maiorescu” Iași 

 
 

Context 
 
La nivelul țării nostre, datele statistice descriu o realitate în care incidența comportamentelor de tip bullying 
este semnificativă, atât în spațiul unităților școlare, cât și în afara acestuia, inclusiv în mediul on-line.  
Un studiu sociologic realizat la nivel național de Organizația Salvați Copiii în anul 2016 evidențiază 
următoarele rezultate: 1 din 4 copii este umilit în mod repetat la școală, în fața colegilor; 1 din 5 copii umilește 
în mod repetat un alt copil la școală; 3% dintre elevii români afirmă că au fost martorii unei situații de bullying 
în școala lor; 1 din 4 copii care are comportamente de bullying evoluează către delincvență, înainte de a împlini 
20 de ani. Întrucât școala reprezintă mediul în care incidența comportamentelor de tip bullying este 
semnificativă, este nevoie ca elevii să înveţe să se adapteze unul la altul, să accepte şi să respecte regulile, să dea 
naştere şi să pună în aplicare propriile idei într-un mod corespunzător, fără a-i răni pe ceilalți, să fie conştienţi 
de efectele comportamentelor lor asupra celorlalţi, să fie capabili să gestioneze dezamăgirile şi constrângerile. Se 
conturează, astfel, nevoia de dezvoltare a abilităţilor sociale şi emoţionale la copii, pe lângă dezvoltarea 
capacităţilor cognitive şi atingerea obiectivelor din programă. Acest program de prevenire și diminuare a 
comportamentelor de tip bullying în mediul şcolar urmărește dezvoltarea abilităților sociale și emoționale ale 
copiilor, ca factori de protecție împotriva bullying-ului, reducerea comportamentelor de bullying existente în 
rândul elevilor, prevenirea noilor comportamente de bullying și realizarea unor mai bune relații între elevi. 
 

Aria geografică de intervenţie 
 
Activitățile se desfășoară în mediul urban la Școala Gimnazială „Titu Maiorescu” 
Iași. 
 

Grupul ţintă 
 
Programul de prevenire și diminuare a comportamentelor de tip bullying în mediul 
şcolar se adresează elevilor din ciclul gimnazial. 
 

Scop 
 
Prevenirea și diminuarea violenței în mediul școlar. 
 

Obiective 
 

• Reducerea comportamentelor de tip bullying; 
• Dezvoltarea unor abilităţi sociale şi emoţionale. 
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Activități 
 

Programul de prevenire şi diminuare a comportamentelor de tip bullying este 
structurat în 10 ședințe de consiliere concepute astfel încât diriginții claselor de 
gimnaziu să îl poată parcurge la clasă în cadrul orelor de dirigenție. Voi prezenta pe 
scurt activitățile cuprinse în program: 
 

 Activitatea 1. Prezentarea programului și stabilirea regulilor  (45 de minute) 

Obiective: 
• implicarea tuturor elevilor în discutarea și stabilirea unor reguli comune de 
comportament în grup/clasă care să fie respectate mutual 
• crearea unui mediu sigur și de sprijin pentru prevenirea bullying-ului 
• exprimarea aşteptărilor pe care le au de la programul de consiliere. 

 
 Activitatea 2. Dacă aş fi CELĂLALT, ce aş simţi? (durată 45 de minute) 

Obiectiv: creșterea nivelului de conștientizare și consolidare a empatiei față de copiii 
care pot fi excluși sau agresați 
 
Prezentarea activității: Un elev voluntar părăsește clasa, în timp ce elevii rămași 
primesc următoarele instrucțiuni: „Așezați-vă în cerc. Țineți-vă de mână și formați 
un cerc închis. Când voluntarul revine, sarcina voastră este să vă țineți de mâini 
strâns și să nu îl lăsați în cerc în niciun fel, decât dacă el/ea vă cere acest lucru. ” I se 
solicită voluntarului să revină și i se dau următoarele instrucțiuni: „Acum ai sarcina 
de a intra în cerc, găsindu-ți propria cale”. Elevii sunt lăsați să joace jocul o vreme, 
având grijă ca nimeni să nu fie rănit. Jocul se încheie atunci când voluntarul reușește 
să intre în cerc. Dacă voluntarul nu reușește să intre în cerc după câteva încercări,  
jocul este oprit. Elevii sunt invitați să vorbească despre cum s-au simțit în timpul 
jocului. Această activitate se aplică într-un grup/clasă în care s-a stabilit un bun nivel 
de încredere.  
 

 Activitatea 3. Cuvinte care DOR (durată 45 minute) 

Obiective:  
• conștientizarea impactului emoțional al cuvintelor 
• experimentarea puterii cuvintelor 

Prezentarea activității: Elevii notează pe post-it-uri comentariile abuzive și 
nepoliticoase pe care le-au auzit despre alți elevi, fără a indica nume. Consilierul 
școlar prezintă elevilor o grilă-scară cu următoarele niveluri: Tachinare/glume 
ușoare; Glumă umilitoare; Insultă dureroasă; Insultă foarte dureroasă, iar elevii vor 
lipi foile pe scară, luând în considerare cel mai adecvat loc după părerea lor. Au loc 
discuții despre ceea ce se observă la scară, evidențiindu-se faptul că anumite cuvinte 
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se află în mai multe locuri pe scară, pentru unii un anumit cuvânt este mai puțin/nu 
este ofensator, în timp ce alții îl consider dureros sau umilitor, motivele pentru care 
oamenii folosesc astfel de cuvinte etc. 
 

 Activitatea 4. Modul în care simt și gândesc (durată 45 de minute) 

Obiective: 
• identificarea emoţiilor în diverse situaţii; 
• explicarea relației dintre gânduri și emoții; 
• diferențierea între reacțiile emoționale adaptative de cele dezadaptative; 
• exersarea autocontrolului emoțional prin schimbarea modului de a gândi. 
 

 Activitatea 5. Semaforul (durată 45 de  minute) 
Obiective: 
• crearea unui climat de clasă sigură, fără bullying; 
• creșterea nivelului de autoconștientizare  cu privire la bullying și violență. 
 
Prezentarea activității: Li se prezintă elevilor cartonase de patru culori și întrebările 
cecorespund fiecărei culori: verde (Ce ar trebui să facă ceilalți să mă simt bine și în 
siguranță în clasă/școală, în relațiile cu colegii mei de clasă?), galben (Ce mă face să 
mă simt supărat în relațiile cu ceilalți din clasă/școală?), portocaliu (Ce mi se pare 
foarte rău, ofensator și dureros în relațiile cu ceilalți din clasă/ școală?), roșu (Care mi 
se pare cel mai rău lucru în relațiile cu ceilalți, un „respinge” pentru mine?). Elevii 
notează câte un răspuns pe fiecare cartonaș - tot ce contează pentru ei e să se simtă în 
siguranță la școală (fără să își scrie numele). După 10 minute de lucru cartonașele 
sunt strânse și grupate pe culori. În continuare discuția este centrată pe bulying și 
nevoile privind siguranța elevilor. 
 

 Activitatea 6. Barometrul violenței (durată 45 de minute) 

Obiective: 
• identificarea atitudinilor și comportamentelor  care susțin bullying-ul și violenţa; 
• creașterea nivelului de conștientizare cu privire la stereotipurile de sex și rolul lor 
în dezechilibrul de putere; 
• explorarea diferențelor dintre sexe în actele de bullying și percepția lor subiectivă. 
 

 Activitatea 7: Fii asertiv, NU agresiv! (durată 45 de minute) 

Obiective: 
•  recunoașterea caracteristicilor celor trei tipuri de comunicare: asertivă, agresivă și 
pasivă; 
•  identificarea mesajelor asertive; 
• exersarea unor tehnici de comunicare asertivă eficientă. 
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 Activitatea 8. Violența pe bază de gen și bullying în școală (45 de minute) 

Obiective: 
• creșterea gradului de conștientizare cu privire la bullying-ul în școală și impactul 
abuzului; 
• dezvoltarea empatiei față de victimă. 
 
Prezentarea activității: Clasa este împărțită în grupuri de 4-6 elevi (de preferat 
mixte). Fiecare grup primește câte un scenariu diferit pe care elevii îl vor analiza. 
Apoi au loc discuții  cu întreaga clasă (ex.: La ce tipuri de violenţă au fost supuse 
personajele? Ce au încercat “făptașii” să obțină prin comportamentul lor? Ce ar fi 
trebuit să facă personajul abuzat? Ce ar putea să îl împiedice să vorbească sau să facă 
ceva? etc).  
 

 Activitatea 9. Mituri și realități despre bullying (durată 45 de minute) 

Obiective 
• prezentarea de argument prin care să susțină sau să combată o idée despre 
bullying 
• validarea informațiilor care sunt reale, de încredere și valide 
 
Prezentarea activității: Sala de clasă este împărțită în două părți, cu o linie invizibilă, 
partea stângă este pentru mituri și ficțiune, iar partea dreaptă pentru fapte și 
realitate. După fiecare afirmație citită de profesor, elevii care cred că afirmația este 
un mit, trec în partea stângă, iar cei care cred că este adevărat – trec în partea 
dreaptă. Au loc discuții cu elevii despre motivul pentru care au ales să fie în partea 
în care sunt și aceștia primesc explicații pentru fiecare afirmație citită. 
 

 Activitatea 10. Împreună suntem mai puternici (durată 45 de minute) 

Obiective: 
• dezvoltarea abilităților pentru lucrul în echipă și rezolvarea sarcinilor; 
• creșterea coeziunii grupului școlar și întărirea relației profesor - grup/clasă. 
 

Metode și instrumente 
 
Brainstorming, dezbaterea, problematizarea, jocuri de rol, vizionarea de filme 
educaționale și comentarea lor, reflectarea, argumentarea, completarea de fișe de 
lucru și chestionare, realizarea de desene, colaje, afișe, studii de caz, prelegerea, 
evaluarea unor situații problematice etc. 
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Metode de evaluare a programului 

 Chestionare privind nivelul de satisfacţie prin participarea la activităţi
 Analiza produselor activităților

Experienţele de învăţare 

Elevii au  învăţat să identifice situaţiile care provoacă comportamentul agresiv, să 
utilizeze strategii cognitive de control a furiei, să înlocuiască modelele de răspuns 
agresiv cu unele asertive, să răspundă la o mare varietate de indici sociali, folosind 
comportamente assertive şi nu agresive, îmbunătăţind astfel potenţialul lor de a 
acţiona cu success într-o varietate de situaţii. 

Transferabilitate 

Întrucât propune o tematică specifică consilierii psihopedagogice, programul poate fi 
aplicat prin profesorii consilieri școlari și în școli/licee din mediul urban sau rural. 

Referințe și bibliografie 

1. Eftimie, S.(2014). Agresivitatea la vârsta adolescenței. Iași: Institutul European.
2. Goleman, D. (2013). Emoțiile distructive. București: Curtea Veche.
3. Lupu, A.D. (2013). Activitățile de consiliere. Reușita și stima de sine în viața

preadolescenților. Cluj-Napoca: ASCR.
4. Marian, C. (2011). Agresivitatea în școală. Determinări, mecanisme, traiectorii. Cluj

Napoca: Limes.
5. Salvați Copiii România (2016). Bullyingul în rândul copiilor - Studiu sociologic la

nivel național. Disponibil la: https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/60/60cd7c6d-
e210-4049-8e57-dd6da31b0f8e.pdf

6. Programul de prevenire a bullyingului în școală, Sofia, 2011, Gender Education,
Research and Technologies Foundation (GERT)
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Teatru forum – schimbarea începe cu tine 
 

Chitoșcă Anca-Georgiana, profesor consilier școlar, 
Hogaș Diana -Loredana, profesor,  

Școala Gimnazială „B.P.Hasdeu”, Iași 
 
 

Rezumat 
 
Teatrul social sau teatrul forum este un instrument de intervenţie socială prin intermediul artei. Această 
metodă, utilizată în spaţiul educaţional nonformal oferă elevilor posibilitatea de a învăţa prin experienţă. Piesa 
de teatru se petrece astfel încât un grup de elevi schimbă idei şi opinii, caută împreună soluţii sau modele de 
acţiune potrivite cu situaţia în care sunt implicaţi. De asemenea, metoda teatrului forum aduce soluții diferite la 
problemele reale și controversate ale societății contemporane. În cadrul teatrului forum, atât actorii, cât și 
spectatorii participă în mod activ. 
Aplicat ca activitate extracurriculară în școală, această metodă oferă posibilitatea elevilor și profesorilor de a se 
implica activ într-un proces de schimbare a unor atitudini care, adeseori, conduc la violență: intoleranța, lipsa 
empatiei,folosirea stereotipiilor și prejudecăților, etc.. Teatrul forum invită la comunicare și dezbatere, la 
interacțiune, la găsirea de soluții morale unor probleme controversate, dar reale. Temele alese pentru scenarii fac 
parte din viaţa cotidiană şi răspund nevoilor identificate de către elevi. 
 

Informaţii privind contextul 
 
              Există un număr alarmant de mare de elevi care recurg la acte de violență 
fizică, verbală, pshihologică, hărțuire, umilire, deși aceștia știu că există un 
regulament de ordine interioară al școlii care interzice și sancționează aceste fapte, 
dar și o lege care interzice și sancționează bullyingul în școală. În cadrul Clubului  de 
Teatru Forum au fost selectați elevi cu probleme de comportament, ei reprezentând 
grupul țintă, dar și elevi care, prin atitudinea lor față de ceilalți, față de școală, 
reprezentau modele. Am reușit realizarea a două scenarii care au privit probleme 
diferite: pe de o parte, violența verbală, fizică, psihologică și bullyingul dintre elevi, 
dar și violența verbală, fizică, psihologică și bullyingul la care recurg, uneori, cadrele 
didactice. 
 

Aria geografică de intervenţie 
 
Municipiul Iași, județul Iași 
 

Grupul ţintă 
 
Școlari din clasele gimnaziale. 
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Obiective 

 
• Conştientizarea afectivităţii de grup ca suport al prieteniei şi dovedirea unui 

comportament asertiv; 
• Dezvoltarea abilităţilor de management al conflictelor; 
• Dezvoltarea abilităţilor de autoreglare emoţională în diverse situaţii de viață; 
• Dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală, de colaborare şi lucru în 

echipă; 
• Adaptarea eficientă şi realistă la circumstanţe diverse; 
• Dezvoltarea abilităţilor decizionale în legătură cu situaţiile problematice din viaţa 

cotidiană. 
 

Activităţi 
 

Metoda Teatrului forum am aplicat-o împreună cu profesor Hogaș Diana -
Loredana, precum și cu voluntari din cadrul Asociației Youth Alma, Iași, în cadrul 
Clubului de Teatru Social, care a funcționat în anul școlar 2018-2019, în Școala 
Gimnazială ”B.P.Hașdeu”.  
Această metodă conține o serie de personaje, Oprimat, Apărător al oprimatului, 
Opresor, Susținător al opresorului și Joker, precum și patru etape care trebuie 
respectate. Dezvoltarea unui scenariu, un răspuns nepotrivit (anti-model) situației cu 
care se confruntă protagonistul, o sesiune de discuții cu spectatorii și o sesiune de 
intervenții din partea spectatorilor (Thambu, Belakrishnan, 2014). 

În prima etapă, elevii vor construi un scenariu (3-4 scene) inspirat dintr-o 
situație reală, care să conțină o situație conflictuală sau de tensiune. Scenariul nu va 
oferi soluții, ci va fi construit astfel încât protagonistul piesei să ia o decizie greșită 
sau să fie împiedicat să ia o decizie potrivită.   

Cea de-a doua etapă surprinde interpretarea scenariului, care reprezintă, de 
fapt, un model nepotrivit, un anti-model în ceea ce privește situația conflictuală 
(Boal 2003, 2008), vizând exact ceea ce dorim să schimbăm. 

Etapa a treia este rezervată discuțiilor cu spectatorii, audiența. Jokerul sau 
facilitatorul are rol de mediator între cei care interpreează anti-modelul și public 
(Kumpuilanan și Toom, 2009 ). El întreabă spectatorii ce au înțeles din interpretarea 
acestei piese, îi invită să reflecteze asupra situației și soluțiilor posibile 

Ultima etapă – intervenția spectatorilor, este cea care produce schimbare. 
Spectatorii, având în minte întrebarea „Eu ce aș face în această situație?”, vin cu 
răspunsuri asemănătoare sau diferite, oferind soluții problemei. În această etapă, 
spectatorii se urcă pe scenă și preiau unul din rolurile jucate anterior (oricare dintre 
ele), conform scenariului stabilit. Spectatorii sunt cei care acum rescriu scenariul, 
devenind în același timp, agenți ai schimbării.  
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Am identificat împreună și cauze, dar și soluții pentru aceste probleme, 

beneînțeles, nu sunt exhaustive. Principalele cauze identificate de către elevi cu 
privire la comportamentele lor violente au fost lipsa respectului față de celălalt, 
modelul nepotrivit, un „model violent” acasă, dar și la școală, deopotrivă elevi și 
profesori. 
 

Metode şi instrumente 
 

În afară de parcurgerea etapelor acestui tip de teatru, am realizat împreună cu 
elevii și diverse tipuri de jocuri de intercunoaștere și de spargere a gheții. De 
asemenea, au fost realizate exerciții de improvizație și exerciții de lucru cu statui. 
Toate aceste activități au ajutat la creșterea încrederii în sine, la crearea unui spațiu 
sigur, dar și la dezvoltarea coeziunii de grup. 

 
Resurse 

 
Deși fiecare punere în scenă are nevoie de resurse diferite, în funcție de 

context, dar și de tema aleasă, costurile realizării sunt minimale, resursa umană fiind 
cea mai importantă. Totodată avem nevoie de timp pentru a pregăti spectacolul (2-3 
luni).   
 

Rezultate 
 

Schimbarea reală la nivel social nu poate fi realizată până în momentul în care 
individul, în mod particular, nu conştientizează importanţa schimbării în propria 
viaţă. Implicarea fiecărui individ, oricât de nesemnificativă ar părea aceasta, creşte 
probabilitatea ca elevii să dobândească un angajament mai mare pentru propria 
persoană şi pentru şcoală, ceea ce conduce la diminuarea comportamentelor 
indezirabile şi creşterea frecvenţei comportamentelor pozitive. Prin urmare, este 
important să îi învăţăm pe elevi să anticipeze consecinţele, astfel încât să îşi 
gestioneze eficient trăirile pentru a reuşi să identifice soluţiile optime în rezolvarea 
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problemelor cu care se confruntă în viaţa de zi cu zi. Totodată, a învăţa mai multe, 
într-un cadru nonformal şi antrenant, despre problemele cu care elevii pot să se 
confrunte în viaţa de zi cu zi, poate facilita procesul de luare a deciziilor şi poate 
determina implicarea activă şi într-un mod pozitiv a acestora în comunitate. 

Clubul de Teatru Forum implementat în școala noastră a oferit elevilor 
posibilitatea de a experimenta, de a fi creativi și spontani, de a învăța șă lucreze în 
echipă, de a vedea aceeași problemă din mai multe perspective, dar și de a își 
dezvolta abilitățile de comunicare și empatie, în relaționarea cu ceilalți. 
 

Experienţele de învăţare 
 

O provocare cu care ne-am confruntat a fost lipsa unui spațiu constant de 
întâlnire, ceea ce poate duce la inconsecvență. Pentru a se crea un sentiment de 
siguranță și confort este necesară utilizarea aceluiași spațiu pe durata pregătirii 
piesei. În ceea ce privește schimbările observate de cadrele didactice în plan 
personal, pe parcursul participării la Clubul de Teatru Forum se constată 
îmbunătățiri la nivelul abilităților de relaționare, abilităților de ascultare și 
comunicare, dar și a abilităților asertive și empatice. Un aspect pozitiv este 
reprezentat de costurile materiale reduse (pentru că în Teatru Forum se vorbește 
despre situații reale, decorul va fi ales în funcție de situația dezbătută, ceea ce nu 
implică costuri materiale suplimentare).  
 

Transferabilitate 
 
Întrucât resursele necesare implementării unui astfel de Club în școli nu sunt 
costisitoare,considerăm că acesta poate fi replicat, cu ușurință, și în alte comunități.  
 

Referinţe şi bibliografie 
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Locul și rolul activităților extracurriculare în educația copiilor 

 
Grecu Eliza Carolina, Prof. înv. primar, 

Școala Gimnazială „Mihai Codreanu” Iași 
 
 

Informaţii privind contextul 
 
         Educația extracurriculară (realizată dincolo de procesul de învățământ) își are 
rolul și locul ei bine stabilit în formarea personalității copiilor noștri. Educația, prin 
activitățile extracurriculare, urmărește identificarea și cultivarea corespondenței 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și 
stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai 
fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact direct 
cu obiectele și fenomenele din natură. 
 Trebuința de a se juca, de a fi mereu în mișcare, este tocmai ceea ce ne permite 
să împăcăm școala cu viața. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv-educative să 
primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat și momentele recreative, de relaxare, 
atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În cadrul acestor activități elevii se 
deprind să folosească surse informaționale diverse, să întocmească colecții, să 
sistematizeze date, învață să învețe. Prin faptul că în asemenea situații se supun de 
bunăvoie regulilor, asumându-și responsabilități, copiii se autodisciplinează. Cadrul 
didactic are, prin acest tip de activități, posibilități deosebite să-și cunoască elevii, să-
i dirijeze, să le influențeze dezvoltarea, să realizeze mai ușor și frumos obiectivul 
principal al școlii și al învățământului primar – pregătirea copilului pentru viață. 
 

Aria geografică de intervenţie 
 

De la cea mai fragedă vârstă copiii acumulează o serie de cunoștințe prin 
contactul direct cu obiectele și fenomenele din natură. Activitățile de acest gen au o 
deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice: plimbări, 
excursii, tabere. În cadrul activităților organizate în mijlocul naturii, al vieții sociale, 
copiii se confruntă cu realitatea și percep activ, prin acțiuni directe, obiectele, 
fenomenele, anumite locuri istorice. 
 Fiind axate în special pe viața în aer liber, elevii își pot forma sentimentul de 
respect și dragoste față de natură, față de om și realizările sale. 
 În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă 
creativitate și sensibilitate, imaginea realității în cadrul activităților de desen și 
modelaj, iar materialele pe care le culeg, sunt folosite în activitățile practice, în 
jocurile de creație. 
 

 

64



 

 
Grupul ţintă 

 
 elevii claselor primare:  

        Jocul reprezintă un mijloc de asigurare a reușitei școlare, a adaptării copilului 
la specificul muncii școlare. Jocul reprezintă un ansamblu de acțiuni și operații care 
urmăresc realizarea unor obiective intelectuale, fizice, morale, estetice. Prin joc 
putem conduce cu ușurință elevul de la neștiință la știință, de la pasivitate la 
implicare, de la eșec la bucurie, la dorința de a învăța. Reușita într-un joc îl 
determină pe elev ca, în viitoarele activități, să se implice mai mult, să câștige, să fie 
apreciat de colegi și de cadrele didactice. 

Jocurile desfășurate în grup determină elevul să colaboreze, să fie tolerant, să-
și asume responsabilitatea propriilor acțiuni, să-și atribuie atât succesul cât și 
insuccesul. 
 

Obiective 
 

Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, 
antrenarea elevilor în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea 
interesului pentru activități socio-culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, 
oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei, fructificarea talentelor 
personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile carcateriale.  
 

Activităţi 
 

Activitățile extrașcolare se desfășoară într-un cadru informal, ce permite 
elevilor cu dificultăți de afirmare în mediul școlar să reducă nivelul anxietății și să-și 
maximizeze potențialul intelectual. 

Responsabilizarea elevilor stimulează climatul afectiv pozitiv din grup, cadrul 
didactic devine în această situație un consultant în realizarea obiectivelor propuse. 
Lucrul în grup contribuie la achiziționarea unor informații bogate, profunde, suscită 
și menține interesul pentru învățătură, obișnuiește copilul să colaboreze, să-și apere 
punctul de vedere. 
 

Metode şi instrumente 
 

Vizitele la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case memoriale – 
organizate selectiv, constituie un mijloc de a intui și prețui valorile culturale, 
folclorice și istorice.  

Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele și fenomenele în starea lor 
naturală, procesul de producție în desfășurarea sa, operele de artă originale, 
momentele legate de trecutul isoric local, național, de viața și activitatea unor 
personalități de seamă ale științei și culturii universale și naționale, relațiile dintre 
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oameni și rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învățare, 
întregesc și desăvârșesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecțiilor. 
 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru pentru copii, distractive sau 
sportive, stimulează și orientează copiii spre unele domenii de activitate : muzică, 
sport, poezie, pictură.  
 Excursiile, vizitele și drumețiile realizate ca forme auxiliare cu un caracter 
didactic, în urma cărora se utilizează materialul biologic colectat ca formă de 
valorificare a observațiilor, sunt activități prin care elevul se transformădin spectator 
în actor al propriei sale formări, participă cu plăcere la lecții, realizând o învățare 
eficientă. La vârsta școlară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se 
spune în legătură cu mediul, fiind dispuși să acționeze în acest sens. 
 Activitățile complementare concretizate în excursii și drumeții, vizite, 
vizionări de filme sau spectacole, imprimă copilului un anumit comportament, o 
ținută adecvată situației, declanșează anumite sentimente. O mai mare contribuție în 
dezvoltarea personalității copilului o au activitățile extrașcolare care implică în mod 
direct copilul prin personalitatea sa și nu prin produsul realizat de acesta. 
 

Resurse 
 

Activitățile complementare concretizate în excursii și drumeții, vizite, 
vizionări de filme sau spectacole, imprimă copilului un anumit comportament, o 
ținută adecvată situației, declanșează anumite sentimente. 
 

Rezultate 
 

Activitățile complementare concretizate în excursii și drumeții, vizite, 
vizionări de filme sau spectacole, imprimă copilului un anumit comportament, o 
ținută adecvată situației, declanșează anumite sentimente.  

Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul 
său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin 
punerea în valoare a posibilităților și resurselor de care dispune clasa de elevi.   
 

Experienţele de învăţare 
 

O mai mare contribuție în dezvoltarea personalității copilului o au activitățile 
extrașcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa și nu prin 
produsul realizat de acesta. 

Activitățile extrașcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele 
stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoștințe, chiar dacă 
necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operațional, 
manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. 
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Transferabilitatea 
 

Ei cresc și dezvoltă prin joc și trecerea la activitatea școlară se face mai ușor, 
fără eșecuri, activitatea de învățare devenind o joacă serioasă, o adevărată bucurie de 
a învăța. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că, în asemenea activități se supun 
de bună voie regulilor, asumându-și responsabilități. Dascălul are, prin acest tip de 
activități, posibilități deosebite să-și cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influențeze 
dezvoltarea, să realizeze mai ușor și mai frumos obiectivul principal – pregătirea 
copilului pentru viață. 
 

 

 

 
 

 
Referinţe şi bibliografie 

 
1. Fetescu, Vasile, (1995), „Preocupări pedagogice”, Editura „Spiru Haret”, Iași,  
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Strategii de intervenție pentru reducerea absenteismului, prevenirea abandonului 
școlar și promovarea educației incluzive 

 
Lemnaru Liliana, profesor/director,  

Școala Gimnazială Prisăcani, județul Iași 
 
 

Rezumat 
 
La nivelul Școlii Gimnaziale Prisăcani, comisia pentru reducerea absenteismului și prevenirea abandonului 
școlar consideră că este necesară o redimensionare a demersurilor manageriale și didactice pentru creșterea 
nivelului de responsabilitate a elevilor față de propriul parcurs educațional precum și o accentuare a activităților 
de consiliere în rândul elevilor și al părinților pe acestă temă. Dintre principalele măsuri/modalități de 
promovare a educației incluzive și prevenire a abandonului școlar implementate de școală, menționăm: 
integrarea tuturor copiilor de vârstă școlară și formarea unei atitudini favorabile fata de școală; optimizarea 
procesului instructiv – educativ având ca scop ridicarea nivelului de pregătire al elevilor; depistarea cauzelor 
care duc la înregistrarea absențelor și a insuccesului școlar; asigurarea unei bune colaborări a școlii cu familiile 
elevilor; strategii de intervenție la nivel individual (copil/adolescent) pentru prevenirea abandonului școlar; 
continuarea și dezvoltarea unor programe socio – educaţionale menite să stimuleze participarea şcolară şi să 
reducă absenteismul, să sprijine accesul elevilor aflați în situații de risc la  o educaţie de calitate; formarea și 
dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice prin dobândirea unor competențe transversale în scopul 
prevenirii și diminuării abandonului școlar și promovării educației incluzive. 
Semnalăm nevoia acută de școală comunitară, creativă și incluzivă, desprinsă de formule rigide, de prejudecăți 
și clișee care uniformizează. Comunicarea cu ceilalți, adaptarea constantă la cerințele clasei, ale școlii, rezistența 
în fața nonvalorii și a mediocrității, promovarea valorilor autentice sunt principalele căi de urmat. 
Cuvinte cheie: prevenire, absenteism, educație incluzivă. 
 

Informații privind contextul 
 

Reușitele sistemelor educaționale performante din întreaga lume se datorează 
unor factori complecși, între care un loc important îl ocupă viziunea educațională și 
leadershipul, standardele ambițioase pentru elevi, indiferent de mediul social, 
cultural, economic și, mai ales, angajarea pentru echitate, fiecare copil fiind 
important. În egală măsură, decisive pentru eficiența unui sistem de educație sunt 
profesionalismul, competența cadrelor didactice și a directorului, resurse umane de 
a căror pregătire și activitate depind în mod esențial formarea elevilor și pregătirea 
acestora pentru viața profesională și socială.  

Școala aparține comunității, de aceea opiniile, viziunea, interesul, aprecierile 
comunității sunt repere în acord cu care măsurăm eficiența, capacitatea de răspuns, 
posibilitatea de adaptare și reconfigurare a domeniilor prioritare de acțiune. 
Domeniile prioritare ale Şcolii Gimnaziale Prisăcani sunt centrate pe coordonate de 
interes educațional: 
 Respectarea principiilor egalității de șanse, demersuri educaționale 

individualizate care să reprezinte școală în care se învață cu bucurie, se descoperă 
lumea, se conturează opțiuni de carieră și se modelează personalități; 

 Îmbunătățirea frecvenței elevilor, respectiv reducerea abandonului școlar; 
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 Proces didactic modern şi eficient, reflectat în progres şcolar şi în procentaje 
ridicate de promovabilitate la examenele naţionale; 

 Asigurarea progresului școlar pentru fiecare elev; 
 Promovarea dimensiunii europene a educației; 
 Reducerea fenomenului de violenţă în mediul şcolar (planuri comune de acţiune 

ale şcolii cu Poliţia Locală Prisăcani privind siguranța elevilor);  
Semnalăm nevoia acută de școală creativă și incluzivă, desprinsă de formule 

rigide, de prejudecăți și clișeecare uniformizează. Comunicarea cu ceilalți, adaptarea 
constantă la cerințele clasei, ale școlii, rezistența în fața nonvalorii și a mediocrității, 
promovarea valorilor autentice sunt căi de urmat în vederea asigurării calității în 
educație. Sensul profund al tuturor acestor demersuri manageriale s-a raportat la 
elevi, în calitate de beneficiari principali ai educației, la școală, în esența ei, pe care 
ne-o dorim deschisă și prietenoasă, adaptată societății contemporane în dinamica sa. 

La nivelul Școlii Gimnaziale Prisăcani, comisia pentru reducerea 
absenteismului și prevenirea abandonului școlar consideră că este necesară o 
redimensionare a demersurilor manageriale și didactice pentru creșterea nivelului 
de responsabilitate a elevilor față de propriul parcurs educațional precum și o 
accentuare a activităților de consiliere în rândul elevilor și al părinților pe tema 
reducerii absenteismului și abandonului școlar, implicarea în proiecte pentru 
reducerea absenteismului și prevenirea abandonului școlar. Se impune 
monitorizarea frecvenței elevilor, colaborarea cu familiile acestora, consilierea 
elevilor și familiilor lor, precum și aplicarea prevederilor legale atunci când situația o 
impune. 

Abandonul școlar este un fenomen complex, dinamic și multidimensional, 
rezultatul unor factori personali, sociali, economici, educaționali și familiali și asociat 
de foarte multe ori cu dezavantaje de ordin economic. Rareori decizia în acest sens 
este luată pe moment, de obicei fiind rezultatul vizibil al unui lung proces de 
rezultate sub așteptări și de pierdere progresivă a interesului pentru educație. 

Tinerii părăsesc școala timpuriu dintr-o varietate de motive, acestea fiind 
foarte specifice în fiecare caz. Unii părăsesc școala deoarece se confruntă cu 
probleme familiale, alții din cauza sănătății sau a dificultăților emoționale; unii tineri 
nu sunt mulțumiți de educația pe care o primesc - în legătură cu programa școlară, 
metodele de predare inadecvate nevoilor lor, relația precară cu cadrele didactice sau 
colegii, agresivitatea sau climatul negativ din școală. În general aceștia provin din 
medii dezavantajate social (familii de șomeri, familii cu un nivel de educație scăzut, 
familii cu un singur părinte sau gospodării în care există situații tensionate sau 
consumă alcool), din grupuri mai vulnerabile (de exemplu, copii cu nevoi 
educaționale speciale sau mame adolescente). Școlile trebuie să fie medii de învățare 
sigure,primitoare și grijulii, în care copiii și tinerii pot să creascăși să se dezvolte ca 
indivizi și membri ai comunității, să se simtă respectați, apreciați și recunoscuți. 
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Aria geografică de intervenție 
 
Aria geografică de intervenție a cuprins comunitatea rurală Prisacani și satele 
componente: Moreni, Satu Nou și Măcărești. 
 

Grupul țintă 
 

Pentru identificarea situaţiilor de abandon şcolar, respective risc de abandon școlar, 
grupul ţintă a cuprins elevi/preșcolari din comunitatea rurală Prisacani și satele 
componente. 
 

Obiective 
 

O1: Dezvoltarea şi diversificarea strategiilor didactice care să ducă la diminuarea 
abandonului şcolar și să promoveze metode în predare-învăţare incluzive care să 
răspundă nevoilor elevilor; 
O2: Stimularea motivaţiei învăţării prin implicarea în activităţi extraşcolare a elevilor 
ce provin din familii de risc; 
O3: Dezvoltarea activităților specifice pentru îmbunătățirea și promovarea 
abilităților sociale în scopul integrarii copiilor expuși abandonului şcolar; 
O4: Implicarea părinților în activități de educație parentală de tipul „Școala 
Părinților” 
O5: Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 
abandon sau risc de abandon şcolar. 
 

Activități 
 
Pentru integrarea tuturor  copiilor de vârstă școlară și formarea unei atitudini 
favorabile față de scoală am realizat: 

 Asigurarea condițiilor pentru frecventarea școlii; 
 Creşterea motivaţiei elevilor pentru cunoaştere şi învăţare, prin sporirea 

atractivităţii  activităţilor; 
 Îmbunătățirea relației cadru didactic-elev, astfel încât aceasta să capete o mai 

mare încărcătură afectivă; 
 Cultivarea încrederii în sine; 
 Stimularea inițiativei, originalității și creativității prin consultarea elevilor 

privind activitățile educative pe care le organizăm (acestea să fie în interesul 
elevului). 

În vederea optimizării procesului instructiv - educativ, având ca scop ridicarea 
nivelului de pregătire al elevului, am avut în vedere: 

 Conștientizarea relației de determinare dintre managementul clasei și 
succesul/insuccesul școlar; 
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 Identificarea elevilor pentru care se impun ore de educație remedială pentru 
recuperarea rămânerilor în urmă la anumite materii de studiu și intervenția la 
timp în cazul depistării cazurilor de ramâneri în urmă la învățătură; 

 Cultivarea și afirmarea capacității creatoare a elevilor capabili de performanță; 
 Utilizarea metodelor activ-participative, centrate pe elev într-o școală 

prietenoasă. 
Am depistat cauzele care duc la înregistrarea absențelor și a insuccesului 

școlar prin: 
 Monitorizarea zilnică a absențelor la prima oră de curs; 
 Asigurarea unui climat de intercomunicare, de cunoaștere, de înțelegere, de 

ajutor și sprijin; 
 Consiliere din partea diriginților/învățătorilor/educatoarelor. 

Am asigurat o bună colaborare a școlii cu familiile elevilor prin: 
 Valorizarea orelor de suport și consiliere cu părinții din partea diriginților/ 

învățătorilor/educatoarelor; 
 Colaborarea permanentă cu familiile elevilor; 
 Vizite la domiciliul elevilor. 

Am identificat strategii de intervenție la nivel individual (copil/adolescent) 
pentru reducerea analfabetismului și promovarea educației incluzive prin: 

 Crearea unor oportunităţi prin care elevul să obţină succes, activităţi de 
voluntariat, dezvoltarea sentimentului de autoeficacitate, etc 

 Grup suport format din elevi care nu prezintă analfabetsim funcțional cu scopul 
de a oferi suport elevilor din categoria analfabeților funcționali 

 Lectorate cu părinții, educația în termenii de disciplinare pozitivă a copiiilor; 
 Promovarea programelor de literație în/pentru familie prin colaborarea cu 

instituțiile autorităților publice locale (asistenţă socială, asistenţă medicală, 
bibliotecă, grădinițe etc.) în vederea acordării de sprijin familiilor din medii 
vulnerabile (oferirea de cărţi, programe de formare și informare a părinților 
despre activităţi pe care le pot realiza acasă cu copiii pentru a le asigura un start 
bun în viață, etc.); 

 Tratarea diferenţiată şi individualizarea predării - învăţării-evaluării, astfel încât 
să se asigure progresul real pentru toţi elevii; 

 Comunicare interinstituțională: școală - părinți - comunitate (Serviciul de 
Asistență Socială din cadrul Primăriei Comunei Prisăcani,  Poliția Prisăcani, 
biserica)  pentru reducerea absenteismului și prevenirea abandonului școlar. 
Dorința noastră este de a fi o școală deschisă comunității, o școală sigură și 
prietenoasă. În acest sens am desfășuratperiodic activități comune cu membrii 
comunității pentru intervenții în situații de risc. 

       Am continuat și dezvoltat unele programe socio–educaţionale menite să 
stimuleze participarea şcolară şi să reducă absenteismul,  să sprijine accesul elevilor 
aflați în situații de risc la  o educaţie de calitate. 

 Implicarea în proiecte care vizează stimularea participării şcolare, reducerea 
absenteismului/ a abandonului şcolar, în scopul obţinerii succesului şcolar. Exemple: 
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proiectul inițiat de I.S.J. Iași, „Școala pentru valori autentice”, proiect ce oferă 
elevilor oportunitatea de a reflecta la semnificația valorilor, acționând mai apoi în 
spiritul acestora. Pentru cadre didactice, reprezintă oportunitatea de a-și pune în 
valoare vocația de pedagog, competențele de comunicare, receptivitatea față de 
nevoile reale ale copiilor și ale societății de astăzi; proiectul de mediu „Lumea pe 
care ne-o dorim”; proiectul antidrog, „Fii conștient, drogurile îți opresc zborul”; 
„Plantăm la Prisăcani - Plantăm arbori pentru sănătate” în parteneriat cu Asociația 
Creștem România Împreună. Un parteneriat cu firma Levi9 IT Service s-a concretizat 
în acordarea a nouă burse de studiu elevilor merituoși, absolvenți ai clasei a VIII-a,  
dar cu situație modestă, pentru a-și continua studiile la Iași. Toate acestea reprezintă 
pentru elevi o șansă spre un viitor de succes.  

Am realizat formarea și dezvoltarea profesională continuă a cadrelor 
didactice prin dobândirea unor competențe transversale în scopul prevenirii și 
diminuării abandonului școlar, promovării educației incluzive și reducerea 
analfabetismului funcțional prin intermediului proiectului din cadrul Programul 
Operațional de Capital Uman 2014 – 2020, "O şansă egală pentru toți. Educație 
inclusiva în unitățile școlare", cod MySMIS 103821, Axa prioritară 6, Prioritatea de 
investiție 10i, Obiectiv specific 6.2, 6.3, 6.4, 6.6., apel de proiecte ”Școala pentru toți”, 
Lider de parteneriat: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "EURONEST" - 
A.D.I.E. cât și a altor proiecte. 

 
Metode și instrumente 

 
Metode și instrumente utilizate: metode de lucru experențiale interactive, 

creative, bazate pe cooperare și valorificarea resurselor și experiențelor fiecărui 
participant, activități interactive de tip brainstorming, focus-grup, lucru în echipă, 
dialog-dezbatere, învățarea prin cooperare, activități practice, cercuri ale elevilor, 
studii de caz, portofolii tematice, etc. 

La nivelul școlii au fost implementate bune practici de reducere a 
absenteismului și prevenire a abandonului școlar care au constat în activităţi 
educative de creştere a atractivităţii şcolii şi de creştere a gradului de implicare 
şcolară a elevilor. Experiența pozitivă a constat în parteneriatele dintre şcoală, 
familie, comunitate, parteneriate bazate pe colaborare, implicare, sprijin. Astfel, am 
realizat echipe formate din membri ai comunităţii care au intervenit în reintegrarea 
şcolară a copiilor, am valorizat elevii aflaţi în dificultate prin activităţi educative 
extracurriculare pentru a le creşte ataşamentul faţă de şcoală, am consiliat părinţii în 
vederea accesării fondurilor şi alocaţiilor legale (burse, alocaţii de sprijin, rechizite, 
bani pentru calculator prin programul Euro 200), am organizat activități de 
consiliere de tipul „Școala părinților”, etc. 

Dificultățile întâmpinate au constat în faptul că unii părinți plecau la muncă și 
nu mai aveau un control eficient asupra copiilor. De asemenea, o masă caldă pentru 
elevi ar fi binevenită. Încă am speranța că acest lucru va fi posibil într-un viitor nu 
foarte îndepărtat. 
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Resurse 

 
Spațiul de desfășurare al activităților a fost organizat într-o modalitate care 

facilitează munca în echipă, vizibilitatea maximă între participanți și implicarea 
activă a tuturor elevilor, folosind mobilier modular, dispus circular sau în funcție de 
tipul de activitate, cu acces la calculator, imprimantă și conexiune la internet. 

Activitățile au fost și de tip outdoor, în curtea/grădina școlii, în parcuri, 
biblioteci, muzee, expoziții, companii, companii/firme, cabinete, magazine, alte școli, 
alte instituții, etc. 
Resurse umane: elevi în situații de risc, cadre didactice, asistent social de la primărie, 
polițiști, membri ai comunității locale, invitați ai anumitor activități școlare, etc. 
 

Rezultate înregistrate 
 
 Toate aceste măsuri au condus la o reducere considerabilă a numărului de 

absențe pe elev și abandon școlar zero la nivelul unității școlare; 
 Scădea sentimentul marginalizării şi excluderii copiilor care provin din familii în 

situații de risc; 
 Relaționare empatică; 
 Dezvoltarea unor abilități de viață care să conducă la alternative sănătoase de 

petrecere a timpului liber, în detrimentul alternativelor nesănătoase. 
 

Experiențele de învățare 
 

Este necesară o „abordare la nivelul întregii școli” în ceea ce privește 
reducerea părăsirii timpurii a școlii și promovarea succesului școlar pentru toți 
elevii. Toți actorii din mediul școlar (director, personalul didactic și nedidactic, 
elevii, părinții și familiile) și actorii externi din învățământ și din afara acestuia au un 
rol esențial în combaterea dezavantajelor în educație și în prevenirea abandonului 
școlar. Toți actorii au responsabilitatea de a se angaja într-o acțiune coerentă, 
colectivă și de colaborare, bazată pe multidisciplinaritate și pe diferențiere. Toate 
dimensiunile vieții școlare trebuie să fie abordate în mod coerent, pentru a promova 
schimbarea; aceasta înseamnă și că nevoile tuturor (ale elevilor, personalului și 
întregii comunități) sunt luate în considerare în predare, în învățare și în viața de zi 
cu zi a școlii. 
 Oportunitățile educației extracurriculare și extrașcolare, inclusiv sport, artă, 
cultură și alte activități compatibile cu obiectivele educaționale, au oferit copiilor 
modalități suplimentare de a-i motiva și a crește sentimentul de apartenență la 
școală. Un exemplu de bună practică la nivelul unității școlare îl constituie 
participarea unui grup de elevi în risc de abandon școlar la un concurs județean 
organizat de Palatul Copiilor Iași. Copiii s-au simțit valorizați și apreciați deoarecere 
prezentau școala la o activitate extrașcolară, atât de dragă lor, „Festivalul datinilor și 
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obiceiurilor”. Dacă până atunci realizam vizite la domiciliul lor pentru a-i aduce la 
școală, implicarea în aceste activități a fost de bun augur. 
 

Transferabilitatea 
 

Un rol important în motivarea și menținerea elevilor în sistemul educațional 
revine, fără îndoială, cadrelor didactice și mediului școlar. Este foarte important 
schimbul de bune practice între cadre didactice din școli diferite, capacitatea acestora 
de a prelua și adapta anumite metode, dar și formarea continuă a cadrelor didactice, 
cunoașterea unor noi modalități de combatere a fenomenului de părăsire timpurie a 
școlii și de reducere a fenomenului de abandon școlar. 

Practicile enumerate anterior au o aplicabilitate largă şi pot fi adaptate atât în 
localităţile din mediul rural cu o incidenţă ridicată a abandonului şcolar, cât şi din 
mediul urban. Bunele practice menţionate, în marea lor majoritate, solicit implicarea 
comunităţii, a autorităţilor locale, dar cel mai mult implicarea cadrelor didactice şi a 
părinţilor. Ultimii doi sunt actorii cheie în implementarea bunelor practici, deoarece 
sunt în permanent contact cu elevii şi pot atrage atenţia organismelor  (autorităţi sau 
organizaţii non-guvernamentale) competente asupra eventualelor nevoi de 
intervenţie. 
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Rezumat 
 
O problemă de dificultate majoră în cadrul învăţământului românesc este cea a păstrării unei legături optime 
între şcoală şi familie. Principiul educaţiei intergeneraţionale presupune transferul valorilor, atitudinilor, 
intereselor de la o generaţie la alta, punctul nodal fiind legătura dintre părinte şi copil, precum şi relația corectă 
între şcoală şi familie. În ultima perioadă problema s-a complicat prin plecarea părinţilor la muncă în străinătate 
şi preluarea acestui rol de diverse persoane(bunici, rude, vecini etc.). 

 
Informații privind contextul 

 
Programul este destinat consilierii cadrelor didactice din învăţământul 

preuniversitar pentru facilitarea parteneriatului şcoală-familie prin care părintele 
devine resursă şi partener la actul educaţional. Activitatea este pusă şi în slujba 
dezvoltării personale a elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice. În urma 
experienţelor de consiliere a părinţilor desfăţurată în şcoli, am identificat 10 principii 
aproape axiomatice ale optimizării relaţiei dintre copil şi părinte. 

1. Comunică eficient cu copilul! Învață-l şi pe el să comunice corect! Fii conşţient 
de rolul comunicării în formarea convingerilor! 

2. Ascultă-l dacă vrei să te asculte! Formează la copil abilităţi de ascultatre 
activă! 

3. Fii empatic! Educă la copil comportamente empatice! Exprimă-ţi sentimentele! 
4. Fii asertiv! Formează la copil comportamente asertive! 
5. Ajută-l să se cunoască,să-şi creeze o imagine de sine corectă! 
6. Ajută-l să ia decizii corecte! Fii alături când hotărăşte ce este important pentru 

el! Faceţi impreună o listă a lucrurilor importante! 
7. Rezolvă la timp conflictele! Învaţă-l şi pe copil să-şi rezolve conflictele cu 

ceilalti! 
8. Ajută copilul să se ferească de marile tentaţii fumatul, alcoolul, drogul, sexul, 

etc. Explică-i că dependenţa de calculator este o poartă spre alte  
comportamente indezirabile! 

9. Ajută-l să-şi planifice bine timpul! 
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10. Lucraţi în echipă (împreună)! Învaţă-l pe copil că lucrul în echipă este foarte
important! Ajută-l la orice activitate dificilă! Nu uita că ajutorul se dă doar
atunci când este nevoie.

Pentru a avea succes în aceasta întreprindere părintele trebuie să fie un bun
educator,un bun consilier al propriului copil. Stilul educaţional trebuie să ţină cont 
de câteva principii ale consilierii. 

Aria geografică de intervenţie 

localitate: Iaşi 

Grupul ţintă 

Elevi, părinți, cadre didactice

Obiective 

Obiectivele generale ale programului: 
 Formarea, la cadrele didactice şi didactic auxiliare participantea competenţelor

de consiliere a părinţilor (comunicare eficientă, ascultare activă, asertivitate,
gândire pozitivă, rezolvarea conflictelor etc.) în vederea optimizării relaţiei
parteneriale între elev, părinte şi personalul didactic;

 Acceptarea activităţii de consiliere ca formă a educaţiei intergeneraţionale, ca
parte inseparabilă în procesul de învăţare activǎ;

Obiectivele specifice ale programului 
Cursanţiivor fi capabili: 
 Să transfere la părinți abilităţile de relaţionare optimă cu copilul în vederea

implicării active în viaţa şcolii, a reducerii abandonului şcolar, a prevenirii și
reducerii frecvenţei conflictelor în familie şi în şcoală, a îmbunătăţirii motivaţiei
pentru învățătură;

 Să îşi asume rolul de consultant şi consilier în raport cu părinţii;
 Să ofere traininguri pentru părinţi pe problema eficientizării relaţiei copil-părinte;
 Să organizeze activităţi de dezvoltare a abilităţilor cognitive şi socio-emoţionale

ale părintilor și copiilor.

Activităţi 

Program de training 
A. Relaţionarea cu copilul, funcţiile familiei; părintele supra-protector; părintele
pasiv; ataşamentul selective faţă de copil; copilul neglijat; ajutorul cerut, modelul
parental, intervenţia psihologului şcolar şi al psihologului de familie.

76



Aplicaţii 
 exerciţii de identificare a tipurilor de relaţii; dezbatere;
 analize de text; studii de caz;

Stabiliţi rolul şi identificaţi caracteristicile consilierii; Esenţa şi scopurile consilierii; 
Principiile consilierii; Explicaţi necesitatea consilierii părinţilor; Realizați portretul 
părintelui supraprotector și a celui pasiv. 
B. Comunicarea cu copilul
Formele de comunicare, expresivitatea verbal şi nonverbal, barierele de comunicare,
practicarea comunicării asertive, crearea feedback-ului pozitiv, ascultarea activă,
manifestarea empatiei;
Rezolvarea conflictelor cu copilul – educaţia prin mijloace nonviolente:
- principalele cauze ale conflictelor în şcoală şi familie, condiţiile apariţiei conflictelor
între părinţi şi copii, caracteristicile familiei cu atmosferă relaxantă, manifestări de
bullying în familie, cyber-bullying, modalităţi de abordare a conflictelor, cum
soluţionăm conflictele? tehnici de negociere;
- rolul psihologului şcolar şi al psihologului de familie; complementaritatea în
acţiune;
- drepturile copilului-respectarea lor în familie; prevederile legii 272/2005;
Aplicaţii
Activitate de lucru pe grupe eterogene:
 Explicaţi necesitatea consilierii părinților;
 Exerciții de folosire a expresivităţii verbale;
 Jocuri didactice: comunicarea univocă, comunicarea biunivocă, comunicare

indirectă, comunicarea directă;
 Analiza modurilor de comunicare; efecte ale acestora;
 Analize de text pentru identificarea unor bariere şi blocaje de comunicare;
 Exerciţii de comunicare asertivă;
 Aplicarea testului de evaluare a gradului de asertivitate;
 Folosirea psihodramei pentru ilustrarea ascultării active:  bunul ascultator și

răul ascultător;
 Identificaţi tipul de abordare a conflictelor;
 Realizați un poster în care să ilustraţi modalităţile de rezolvare a conflictelor

intra-familiale;
 Identificaţi pașii principali în prevenirea conflictelor dintre părinţi şi copii;
 Arborele fricii şi arborele curajului;

C. Acordarea încrederii:
- dezvoltarea capacităţilor decizionale;
- barierele in luarea şi exprimarea deciziei;
- necunoaşterea personalităţii, propria nesiguranţa;
- neacceptarea eventualelor consecinţe negative ale deciziei.

Aplicaţii 
 Arborele fricii şi arborele curajului;
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- imaginea de sine fizică, psihică şi socială; rolul în cristalizarea personalităţii 
copilului; 
- eul social, raportarea la alţii (părinţi, prieteni, colegi) 
- cunoaştere/autocunoaştere prin testare psihologică (personalitate, temperament, 
interese profesionale, aptitudini specifice, valori individuale, capacităţi cognitive, 
inteligenţa, memorie, imaginaţie); 
- rolul consilierului/pihologului de familie în formarea imaginii de sine corectă; 
Aplicaţii 
 Studii de caz; imaginea de sine supraevaluată, imaginea de sine subevaluată; 

Necesitatea formării imaginii de sine corectă–cum contribuie părintele;  Cunoasterea 
structurii personale prin testare; aplicare de teste psihologice depersonalitate 
(temperament, interese profesionale, aptitudini specifice capacităţilor cognitive -
inteligenţa, memorie, imaginaţie); 

E. Orientarea şcolară şi profesională-intervenţia părinţilor 
− Strategii de obţinere a informaţiilor (ghiduri OSP, vizite, zile ale porţilor 

deschise, târguri de oferte, profile ocupaţionale, studierea pieţei muncii) 
− Cunoaşterea resurselor personale necesare luării deciziei (aptitudini, interese, 

valori). 
Aplicaţii 
 Realizaţi un plan de convorbire biografică in scopul identificării intereselor si 

aptitudinilor. Realizaţi un plan de consiliere pe baza prezentării unui caz; Alcătuirea 
unui plan de informare în vederea osp; 
 Jocul valorilor; Test de cunoaştere a intereselor profesionale; Realizați un 

curriculum vitae!; 

 
 
F. Cunoaşterea trăsăturilor de personalitate ale preadolescentului şi 
adolescentului 
-     Dorinţa de independenţă; negarea mentalităţilor, prejudecăţilor adultului; 
- Nevoia de afecţiune; 
- Nevoia de integrare într-un grup de egali; 
- Revolta împotriva adulţilor; 
- Intuiţia diferenţei de sex; 
- Dezvoltarea imaginii/stimei de sine; 
- Formarea stilului de invăţare; 
- Planificarea timpului şi a studiului individual; 
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D. Cristalizarea imaginii  de sine – rolul părinţilor



- Marile tentaţii: fumatul, alcoolul, drogul, etc.
Aplicaţii
- Inventarul mentalitatilor părinţilor;
- Studiu de caz; nevoia de iubire;
- Realizaţi un plan zilnic;
- Cum poate contribui părintele la formarea stilului de învăţare?
- Există o criză a adolescenţei? Eseu.

Metode şi instrumente 

Programul a avut ca ţinte şi formarea unor competenţe necesare în vederea atingerii 
obiectivelor şi a implementării lui în practica educaţională. 
Competenţe de comunicare 

De a asculta activ, de a comunica asertiv, de a comunica eficient, de a preveni 
blocajele în comunicare, de a lua decizii corecte, de a negocia şi de a rezolva 
conflicte, de a delega sarcini, de a transmite comportamente nonagresive, de a utiliza 
strategii eficiente de relaţionare pe axa şcoală-familie-comunitate;  
Evaluarea finală 
 Pentru fiecare modul parcurs, cursantul va avea un portofoliu de evaluare care

va conţine: probele de evaluare administrate de către fiecare formator în parte la
activitatea susţinută.

 Portofoliul personal de implementare a programului va cuprinde: proiecte de
activitate la dirigenţie cu structura nouă, incluzând metode active și un proiect
pentru activităţi extracurriculare/ extraşcolare.

Resurse 

Prezentarea echipei de formatori: Luca Ana Nicoleta, Maricica Buzescu, Prof. drd. 
Laura Mihaela Pascariu 
Resursele materiale necesare în programul de formare. 

Materiale şi echipamente necesare activităţilor interactive, individuale şi de 
grup, suportul de curs, fişe de lucru, fişe de evaluare, echipamente audio – video: 
videoproiector, DVDplayer, flipchart, consumabile, manuale şcolare, lucrări de 
referinţă, calculatoare, videoproiectoare, telefon, Fax, copiatoare, Site web, CDI, puse 
la dispoziţie de CCD Iaşi. 

Rezultate 

Pe parcursul evaluării s-a constatat că au fost însuşite şi aplicate, în concordanţă cu 
conţinuturile şi obiectivele propuse, competenţele vizate de program:  competenţe 
metodologice, competenţe de comunicare şi psiho-relaţionale, competenţe tehnice şi 
tehnologice şi competenţe de evaluare.  
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S-a observat o creştere a numărului de părinţi care frecventează activităţile cu 
părinţii. 
S-a sedimentat parteneriatul părinte-şcoală în efortul comun de educare a copiilor. 
Au fost formate deprinderi de lucru în echipă părinte-cadru didactic, părinte-elev. 

 
Experienţele de învăţare 

 
• au fost create experienţe de transfer la părintț a abilităţilor de relaţionare cu 

copilul în vederea implicării active în viaţa şcolii; 
• diriginţii şi-au asumat rolul de consultant şi consilier al părinţilor;  
• diriginţii au reuşit să proiecteze şi să desfăşoare activităţi nonformale cu părinţii 

(dezbateri, ateliere de lucru, focus-grupuri, excursii etc).  
Din discuţiile cu cadrele didactice asistate a reieşit că acest mod de abordare face ca 
activităţile să devină mai atractive, interesante, active, crescând motivaţia. 
 

Transferabilitate  
 

Informaţiile acumulate la curs pot fi transferate în toate unităţile şcolare de unde 
provin participanţii. 
 

Referinţe şi bibliografie 
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7. Ghid pentru predarea culturii civice, (2003).  Editura Neva, Timişoara. 
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Culbec Magdalena Dorina, profesor, 
Stoian Marie Jeanne, profesor, 

Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași  
 

Rezumat 
 
În cadrul Clubului IMPACT ECO3 de la Liceul Tehnologic Economic de Turism Iaşi în anul şcolar 2018-2019, 
am realizat ateliere folosind metode experienţiale, pe tematica ce corespunde Obiectivelor de Dezvoltare 
Durabilă, respectiv ODD 3 care se referă la Sănătate şi starea de bine.  Elevii au învăţat împreună ce este 
dezvoltarea durabilă şi ce presupun cele 17 obiective, au învăţat să identifice cauzele și factorii care generează 
probleme de sănătate şi bunăstare, să recunoască valoarea unei bune sănătăţi şi efectele sale asupra vieţii. Ne-am 
înscris ideile în competiţia de proiecte „Elevi de serviciu în folosul comunităţii” din  cadrul proiectului „Vocea 
mea contează! Tinerii- liderii schimbării în Agenda 2030”, implementat de Fundaţia Noi Orizonturi şi proiectul 
nostru Pro sănătatea - campanie de prevenire a TBC-ului în comunitate a fost selectat alături de alte 29 de 
proiecte la nivel naţional. Obiectivul proiectului este sensibilizarea comunităţilor în legătură cu sănătatea şi 
starea de bine, prin prevenirea TBC-ului, fiind implementat în perioada martie-mai 2019. Dintre activităţile 
proiectului cu mare impact în comunitate amintim Sceneta de improvizaţie teatrală realizată de voluntarii 
clubului şi actriţa Gabriela Andrei de la Teatrul Luceafărul Iaşi, informarea despre TBC în parteneriat cu 
Societatea Studenţilor Medicinişti Iaşi, Zumba de IMPACT ECO3 din curtea liceului împreună cu Bia 
Energia, întâlniri de informare şi conştientizare cu alţi elevi de la Şcoala Osoi, judeţul Iaşi. 
 

Informaţii privind contextul 
 

IMPACT (acronim de la Implicare, Motivare, Participare, Acţiune, 
Comunitate, Tineri) înseamnă o reţea de cluburi de iniţiativă comunitară pentru 
tineri care îi ajută să-și dezvolte abilităţi de viaţă completând astfel cunoştinţele 
dobândite în şcoală. Service Learning sau Proiectul de învățare prin serviciu în 
folosul comunității este o metodă care facilitează învățarea elevilor implicându-i în 
rezolvarea unei probleme din comunitatea lor (școală, vecinătate, localitate ș.a.). 
Sprijiniți de profesori, elevii identifică nevoile comunității, dezbat soluții, se reunesc 
în jurul unui scop comun și acționează în comunitate. Concomitent, ghidați de 
profesori, elevii reflectează și își evaluează progresul în învățare.  

În perioada martie-mai 2019 am implementat cu cei 20 de membri, voluntari 
din clasele IX-XI ai Clubului IMPACT ECO3, proiectul Pro Sănătatea- campanie de 
prevenire a TBC-ului în comunitate.  

Liceul Tehnologic Economic de Turism Iaşi şcolarizează elevi care provin în 
marea lor majoritate din mediul rural. Peste 50% din numărul elevilor sunt navetişti 
zilnic. Comunităţile din care provin elevii sunt şi defavorizate, cu grup sanitar in 
curtea şcolii sau în curtea casei,de exemplu. Transportul elevilor la liceu se face cu 
trenul, autobuze, elevii având risc de îmbolnăvire datorită aglomeraţiei, manifestând 
frecvent simptome de viroze respiratorii. Romănia ocupă un loc fruntaş la nivelul 
Europei în ceea ce priveşte cazurile de TBC, conform statisticilor în vigoare. 
Campaniile de prevenţie realizate de elevi împreună cu specialişti într-o manieră 
atractivă, folosind  teatru de improvizaţie au un impact mai mare asupra altor elevi. 
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Pro sănătatea- campanie de prevenire a TBC-ului în comunitate 



 

Proiectul nostru PRO SĂNĂTATE şi-a propus prin campania de prevenţie 
desfăşurată atât la nivelul liceului nostru cât şi în comunitatea rurală să fie activă, 
informativă, şi de folos pentru elevi, părinţi, familii, comunitatea locală. 
 

Aria geografică de intervenţie 
 

Proiectul s-a desfăşurat la nivelul Liceului Tehnologic Economic de Turism Iaşi, în 
cadrul Programului Şcoala altfel 2019 şi în Şcoala Gimnazială Osoi , judeţul Iaşi. 
 

Grupul ţintă 
 
Grupul țintă al proiectului îl reprezintă elevii din clasele VII-VIII de a Şcoala 
Gimnazială Osoi, judeţul Iaşi şi elevi din clasele IX-XII de la Liceul Tehnologic 
Economic de Turism Iaşi, familiile elevilor, cadrele didactice. 
 

Obiective 
 

 O1: Informarea elevilor despre Obiectivul de dezvoltare durabilă Sănătate şi 
starea de bine 

 O2: Sensibilizarea elevilor, comunităţii privind cauzele, modul de manifestare şi 
modalităţile de prevenire ale TBC-ului în colaborare cu Societatea Studenţilor 
Medicinişti Iaşi. 

 O3: Implicarea elevilor în derularea Campaniei PRO Sănătatea folosind sceneta 
de improvizaţie teatrală. 

 O4: Manifestarea interesului, creativităţii, empatiei, lucrului în echipă a elevilor 
Clubului IMPACT ECO3. 

 
Activităţi 

 
 A1. Stabilirea partenerilor în proiect şi a rolului fiecăruia. 
 A2. Colectarea de informaţii, realizarea unui material informativ despre TBC în 

format PPT, în colaborare cu studenţii medicinişti. 
 A3. Realizarea unui scenariu cu tematică anti TBC pentru sceneta de improvizaţie 

teatrală, sub coordonarea d-nei Gabriela Andrei, actriţă la Teatrul Luceafărul din 
Iaşi. 

 A4.Desfăşurarea Campaniei Pro Sănătate în comunitate, de către membrii 
Clubului IMPACT ECO3 la Şcoala Gimnazială Osoi, pentru elevii claselor VII-
VIII. 

 A5. Desfăşurarea Campaniei Pro Sănătate în comunitate, de către membrii 
Clubului IMPACT ECO3 în timpul Şcolii altfel 2019, la Liceul Tehnologic 
Economic de Turism Iaşi, pentru elevii claselor a IX.a. 
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 A6. Zumba de IMPACT ECO3 în curtea Liceului Tehnologic Economic de Turism 
Iaşi corp A, în parteneriat cu Bia Energia şi DJ Kniolla pentru elevii claselor IX-
XII. 

 
Metode şi instrumente 

 
Activităţile proiectului s.au desfăşurat folosind ca metode - lucrul în echipă, 

jocul de rol, conversaţia euristică, problematizarea, rezolvarea de probleme, 
gândirea critică, etc. Ca şi intrumente de realizare a activităţilor am folosit 
improvizaţia teatrală, zumba, afişe, filme, fotografii, pagina de facebook a Clubului 
IMPACT ECO3. 
 

Resurse 
 

Resurse financiare - suma de 500 lei care a reprezentat premiul acordat proiectelor 
selectate, respectiv Clubului IMPACT ECO3 de către Fundaţia Noi Orizonturi 
România. 
Resurse materiale: pentru buna implementare a proiectului au fost folosite săli de 
clasă, terenul de sport, grădina liceului. 
Resursa umană a fost reprezentată de membrii Clubului IMPACT ECO3, actriţa 
Gabriela Andrei, reprezentanţi ai Societăţii Studenţilor Medicinişti, antrenor fitnes 
Bia Energia care au colaborat pe bază de voluntariat în cadrul proiectului nostru. 
 

Rezultate 
 

Campania Pro sănătate în comunitate considerăm că a fost de impact prin 
informarea unui numar de 100 de elevi de la Şcoala Osoi, 10 cadre didactice. În liceul 
nostru aproximativ 200 elevi au fost informaţi despre cauze, efecte, tratament al 
TBC-ului, iar aproximativ 200 elevi au participat la ZUMBA de IMPACT ECO3. 
Tinând cont că în familii, informaţia a fost multiplicată, considerăm că această 
campanie a fost utilă şi a ajuns la un numar suficient de persoane din comunitate. 

Elevii şi-au clarificat noţiuni despre microorganismul care produce TBC, cum 
se transmite, cum se manifestă TBC-ul, cum se pot testa persoanele infectate, de câte 
tipuri este această boală şi ce tratamente pot fi administrate.  
 

Experienţele de învăţare 
 

Puncte tari ale implentării proiectului nostru le putem considera spiritul de 
echipă între membrii Clubului IMPACT ECO3, implicarea activă pe bază de 
voluntariat, parteneri serioşi, tematică de interes, învăţarea experenţială. Provocări  
ale experienţelor de învăţare au fost  sceneta de improvizaţie teatrală care a captat 
publicul format din elevi de gimnaziu şi liceu  dar şi Zumba de IMPACT ECO3 din 
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curtea liceului. Aceste activităţi au fost de impact la nivelul comunităţii şcolare şi 
mesajele transmise de elevii noştrii în legătură cu prevenţia TBC-ului au ajuns foarte 
uşor să fie înţelese. 
 

Transferabilitatea 
 

Sănătatea fiecăruia dintre noi începe cu un stil de viaţă sănătos, iar prevenţia 
are un rol principal în familie, comunitate. Este nevoie de o informare mai bună a 
elevilor cu privire la anumite boli . Putem atrage atenţia asupra unor probleme din 
comunitate prin campanii de prevenire. Modalitatea de desfăşurare de către elevii,a 
unor campanii de prevenire a îmbolnăvirilor, folosind creativitatea, jocul de rol va fi 
întotdeauna o bună practică ce se poate realiza în mediul educaţional, dar şi într-un 
mediu nonformal. 
 

Referinţe şi bibliografie 
 

1. https://www.noi-orizonturi.ro/noutati/ 
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Campania Pro Sănătate   
la Şcoala Gimnazială Osoi      Zumba de IMPACT ECO3 
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Andreea-Mirela Mandia, Consilier școlar dr., CJRAE Iași 
 
 

Rezumat 
 
Problematica abordată de programul ,,Prietenia – antidot pentru bullying” vizează grosso 
modo crearea și consolidarea unui climat educațional pozitiv, favorabil dezvoltării personale 
și sociale ale elevilor, în sensul creșterii coeziunii și cooperării între aceștia, reducerea 
numărului de conflicte și a fenomenului de bullying.  
 

Informaţii privind contextul 
 

Odată cu accederea la statutul de elev, copiii se confruntă cu nevoia de a-și găsi 
locul în noul univers al instituției școlare, cu tóate structurile și regulile sale. Ei 
trebuie să învețe cum să construiască relații și să-și formeze un simț al apartenenței 
la un spațiu securizat și la conviețuirea în comunitate. Problematica abordată de 
programul ,,Prietenia – antidot pentru bullying” vizează crearea și consolidarea unui 
climat educațional pozitiv, favorabil dezvoltării personale și sociale ale elevilor, în 
sensul creșterii coeziunii și cooperării între aceștia, reducerea numărului de conflicte 
și a fenomenului de bullying.  

Hărțuirea, frica, retragerea socială, umilința, complicitatea forțată, toate acestea 
creează un context psiho-social vulnerabil, predispus către deteriorarea relațiilor 
interpersonale, creșterea ratei de absenteism și abandon școlar, înregistrarea unor 
performanțe academice scăzute, iar încrederea, una dintre atributele esențiale ale 
unui elev, este fisurată și compromisă.  Sub umbrela conceptului de educație 
incluzivă, acest program educațional conceput la nivel de unitate școlară contribuie 
la optimizarea relațiilor interpersonale din mediul școlar, la prevenirea şi reducerea 
abandonului, la diminuarea conflictelor și a bullyingului, la ameliorarea rezultatelor 
şcolare ale elevilor prin transformarea şcolii într-o instituţie deschisă, tolerantă şi 
prietenoasă. 
 

Aria geografică de intervenţie 
 

Programul educațional „Prietenia – antidot pentru bullying” s-a derulat în 
perioada 7 octombrie-12 decembrie 2019 la nivelul Școlii Gimnaziale ,,Al. I. Cuza”, 
Podu Iloaiei, județul Iași.  
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Prietenia – antidot pentru bullying: program de promovare a incluziunii, 
diversității culturale și a toleranței în școală 



 

Grupul țintă al programului a fost format, deopotrivă din grupele de la 
grădiniță, clasele primare, cât și cele gimnaziale. Pentru a amplifica impactul 
activităților, părinții au constituit, de asemenea, o categorie țintă, importantă în 
prezentarea informațiilor tematice, diseminarea rezultatelor și evaluarea 
indicatorilor urmăriți în cadrul programului.  

Obiective
 

 
Având în vedere analiza de nevoi realizată la începutul anului școlar 2019-

2020 la nivelul Școlii Gimnaziale ,,Al. I. Cuza”, Podu Iloaiei și faptul că literatura de 
specialitate evidențiază consecințele negative dramatice pe care fenomenul de 
bullying poate să le proiecteze asupra dezvoltării emoționale a copiilor (Limber & 
Olweus, 2010), s-a conturat ideea implementării unui program menit să răspundă 
unei necesități de intervenție integrată școală – familie – copil în vederea creării unui 
climat pozitiv în școală, condiție importantă pentru gestionarea comportamentelor 
de bullying.  

Scopul acestui program a urmărit creșterea cooperării între preșcolari, 
respectiv elevi, augmentarea toleranței și a diversității culturale, diminuarea și 
prevenirea conflictelor și a fenomenului de bullying.  

Obiectivele programului au fost multiple.  În primul rând, informarea elevilor 
cu privire la fenomenul de bullying: cauze, consecințe și modalități de a se apăra/ 
soluționa (O1); în al doilea rând, reducerea numărului de cazuri de violențe/ 
bullying (O2); în al treilea rând, prevenirea segregării, a discriminării între elevi 
(O3); în al patrulea rând, îmbunătățirea frecvenței elevilor (O4); în al cincilea rând, 
sensibilizarea elevilor cu privire la problemele personale/ existențiale ale celorlalți 
colegi (O5), în al șaselea rând, cultivarea prieteniei și a generozității ca virtute 
preventivă pentru bullying (O6) și, în fine, ultimul obiectiv urmărit a fost 
îmbunătățirea calității relațiilor interpersonale la nivelul elevilor (O7). 

 
Activități 

 
Tabelul 1.1. Programul „Prietenia – antidot pentru bullying”-Descrierea activităților

 

Nr. 
crt. 

Obiec-
tive 

Activități propuse Modalități de realizare Responsa-bili Durata Rezultate 
așteptate/ 
indicatori 

1. O1, O3, 
O6 

Sesiuni de informare 
cu accent pe prevenție 
în parteneriat cu 
Inspectoratul 
Județean de Poliție 
Iași și Poliția Locală, 
Podu Iloaiei 
 

Activități colective, 
prezentări PPT, 
filmulețe; 
 
 
 
 
 

Prof. 
consilier 
școlar, 
director 
adjunct, 
consilierul 
educativ 
 

7-18 oct-  
2019  
 
 
 
 
 
 

Scăderea 
frecvenței 
numărului de 
acte de 
violență și 
bullying 
raportate/ 
identificate la 
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Grupul ţintă 



 

-Proiectul  ,,Siguranță 
de nota 10!” 
-Proiectul ,,Fără 
discriminare în școală!” 
 
 
Activități de    
consiliere colectivă la 
orele de dirigenție 
 
-Diversitate și conflict: o 
mână de ajutor! 
 
-Stop bullying! 
 
-Săptămâna prieteniei 
 
-Orașul prieteniei 
 
Activități de 
consiliere 
individuală 

 
 
 
 
 
 
Studii de caz, jocuri de 
rol, problematizări, 
explicația, turul 
galeriei, desene; 
 
Întâlniri individuale, 
față în față cu elevii 
care comit acte de 
violență/ bullying, cu 
victímele și părinții 
acestora; 

 
 
 
 
 
 
Prof. 
diriginți, 
prof. 
consilier 
școlar 
 
 
 
 
 
 
Prof. 
consilier 
școlar 

 
 
 
 
 
 
7 oct -25 
nov 
2019 
 
 
 
 
 
 
 
Pe toată 
durata 
progra
mului 

nivelul școlii; 
 
 
 
Scăderea 
frecvenței 
actelor de 
discriminare și 
conflictelor 
între elevi; 
 
Creșterea 
securității în 
școală; 
 
Creșterea 
coeziunii și 
cooperării 
între elevi; 

2. O2 Activități de 
monitorizare a 
conflictelor și 
violenței la nivelul 
școlii: 
 
-Divizia anti-bullying 
 
-Cutia poștală a 
bullying-ului 
 
-Medalia toleranței 

-activități de 
identificare și 
cuantificare a cazurilor 
de violență (inclusiv 
bullying) la nivelul 
școlii; 
 
-întâlniri săptămânale; 
articole de 
popularizare a 
fenomenului în rândul 
elevilor și părinților; 

Comisia de 
prevenire a 
violenței în 
școală, 
Consiliul 
Elevilor 
 

1 oct – 
17 dec 
2019 

Pagina de 
facebook de 
popularizare a 
informațiilor 
despre 
bullying 
(articole 
despre cauze, 
efecte, 
concursuri); 
 
Cutia mobilă a 
bullyingului; 
Creșterea 
nivelului de 
toleranță 
percepută în 
școală 

3. O4 Activități de 
consiliere a părinților 

-lectorate cu părinții 
pe tema prevenirii 
bullying-ului, strategii 
de dezvoltare a 
toleranței la copii, 
importanța suportului 
parental în asigurarea 
frecvenței și succesului 
la școală; 

Comisia de 
Monitorizare 
a frecvenței 
școlare, prof. 
consilier 
școlar 

16 oct 
2019 

Participare 
activă a 
părinților; 
Prezență 
crescută la 
lectorate; 
Informare cu 
privire la 
conceptele de 
bullying și 
toleranță; 
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Metode şi instrumente 

 
Metodele utilizate au fost:  
• analiza de nevoi a unității școlare desfășurată în lunile septembrie-octombrie 

2019; 
• chestionare pe tema bullyingului adresate elevilor în format google forms: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePbojyu1gQZ5QBWH_owz2G51p1
WCatcrNG6PwNqDR5SQPYQA/viewform 

• chestionare adresate cadrelor didactice în format google forms: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1fO0766D1X744R_fJVLKF5fvwhti
M8MCufF6pkUhorFFSbA/viewform 

• focus grup părinți – în cadrul lectoratelor din luna octombrie 2019;  
 
Chestionarele aplicate elevilor și cadrelor didactice au fost aplicate secvențial, în 
două etape.  

4. O5 Activități caritabile 
în         cadrul 
proiectelor SNAC  
 
-Săptămâna legumelor 
și fructelor donate; 
 
-Împreună, din suflet – 
acțiune de donare de 
haine; 

-identificarea elevilor 
cu o situație financiară 
precară; 
 
-donații de legume, 
fructe, alimente 
neperisabile și haine 
elevilor din școala 
noastră cu o situație 
economică 
vulnerabilă; 

Comisia 
SNAC 

25 -29 
nov 
2019 

Implicarea 
elevilor din 
toate ciclurilor 
școlare 
(preșcolar, 
primar, 
gimnazial) 

5. O6 Activități la nivel de 
curriculum: 
  
-Săptămâna prieteniei; 
 
 
 
 
 
 
Activități extra -
curriculare 

-dezbateri la 
majoritatea 
disciplinelor pe tema: 
prieteniei, bullying-
ului, conflictului, 
soluțiilor etc; 
problematizări, poezii,  
cântece, desene, colaje, 
machete, scrisori, 
eseuri/compuneri, 
videoclipuri. 
-Excursii, drumeții, 
vizionări filme,  

Responsabil 
Comisia 
Curriculum 
 
 
 
 
 
Responsabil 
Comisia 
Diriginților 
Consilier 
educativ 

22-25 
nov 
2019 

Panouri de 
prezentare ale 
produselor 
activității 

6. O7 Activități tematice 
outdoor: 
-Vânătoare de comori 
 
-Prietenul secret 

-concursuri, activități 
de relaxare și recreere 

Consiliul 
Elevilor, 
mediatorul 
școlar, prof. 
consilier 
școlar 

14 oct- 1 
oct 2019  

Colaje 
foto/video 
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1 Prima etapă, de pre-test, a fost aplicată înaintea intervenției educaționale 
,,Prietenia, antidot pentru bullying!”, iar a doua etapă a implicat completarea 
acelorași chestionare pentru evaluarea impactului intervenției. Unul dintre 
motivele care a fundamentat acest demers a fost și posibilitatea replicării peste un 
an școlar a acestor instrumente pentru a se putea surprinde evoluția, stagnarea 
sau regresul fenomenului de bullying în școală. 

 
Resurse 

 
Resursele necesare pentru implementarea acestui program au fost:  
• Materiale: afișe, postere pe tema bullyingului, machete, flyere, un recipient din 

carton special amenajat cu rol de cutie poștală, videoproiector, laptop, foarfece, 
carioci, markere, panouri, foi, flipchart, jocuri pentru activitățile outdoor, mingi, 
elastice; 

• Umane: profesorii diriginți, profesorii pentru învățământ primar, mediatorul 
școlar, profesorul consilier școlar, consilierul educativ, membrii Comisiei SNAC, 
directorul adjunct, parteneri din partea IPJ și Poliția Locală; 

• Spațiale (locuri de desfășurare): holul mare al corpului C (spațiu pentru elevii din 
3 clase), cabinetul de Asistență Psihopedagogică, sălile de curs ale claselor 
implicate în proiect, magazie pentru depozitarea alimentelor și produselor 
colectate în cadrul campaniei caritabile. 

 
Rezultate 

 
La nivelul rezultatelor, acestea pot fi analizate pe mai multe niveluri: imediate – 
scăderea frecvenței numărului de comportamente de tip bullying raportate, 
îmbunătățirea frecvenței școlare.  
Pe termen mediu – creșterea coeziunii claselor, creșterea timpului petrecut în 
compania colegilor prin desfășurarea activităților extracurriculare, îmbunătățirea 
climatului educativ și a esteticii claselor prin produsele creative realizate; 
 Pe termen lung– creșterea percepției școlii ca fiind o unitate școlară prietenoasă, 
tolerantă, care pune accent pe formarea de valori. Proiectul a avut ca rezultate 
sensibilizarea elevilor, profesorilor și părinților față de valorile autentice și 
comportamentele asociate acestora, exersându-le, în mod conștient, sistematic și 
îndelungat. 
Efectele sustenabile au vizat cultivarea valorilor umane clasice la elevii din tóate 
clasele și nivelurile de școlarizare, dezvoltarea climatului organizaţional şi 
promovarea unui mediu armonios, sigur și sănătos, precum și familiarizarea cu 
privire la nevoile comunităţii şi implicare activă în viaţa cetăţii. De asemenea, 
reducerea absenteismului și a abandonului școlar constituie dimensiuni urmărite pe 
termen foarte lung. 
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Experienţele de învăţare 
 

Formele de implementare ale acestui program au variat atât dimensiunea 
educației formale, cât și a celei nonformale. O parte din aceste experiențe pot fi 
vizualizate accesând videoclipul de prezentare al proiectului Săptămâna prieteniei din 
cadrul programului ,,Prietenia – antidot pentru bullying”:  
 https://www.youtube.com/watch?v=OQnxHtrCsJ0 
 

Transferabilitate 
 

Elementele de transferabilitate și replicare în alte unități școlare vizează o 
serie de particularită și, cum ar fi: elemente de cultură organizațională (prezența 
elevilor de etnie rromă), dar și de context educațional: școală cu efectiv mare de 
elevi, elevi care provin în majoritate din mediul rural, elevi ai căror părinți sunt 
plecați la muncă în străinătate, elevi care provin din categorii sociale defavorizate 
sau cu o situație economică precară, elevi cu CES și elevi aflați în plasament 
instituțional sau în regim de asistență maternală. 
 

Referinţe şi bibliografie 
 
1. Alege să trăiești sănătos. Mituri și realități despre bullying.  Material disponibil la adresa: 

https://oradenet.salvaticopiii.ro/docs/Bullying-bro%C8%99ur%C4%83-pentru-copii.pdf 
2. Butnaru, D., Hardulea A., Hulubă  A. & al., (2011).  Școala Non-violenței. Ghid metodologic 

pentru cadrele didactice, SpiruHaret  
3. Limber, S. P., & Olweus, D. (2010). Bullying in School: Evaluation and Dissemination of 

the Olweus Bullying Prevention Program. American Journal of Orthopsychiatry, 80, 124-
134. 
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Incluziunea școlară este un proces de încorporare a unui elev aflat într-o stare de vulnerabilitate în cadrul școlii, 
al clasei de care aparține, de acceptare, fără rezerve, de sprijin și  încurajare continuă. O educație incluzivă 
presupune eliminarea barierelor, astfel încât elevul să își atingă potențialul maxim. Integrarea școlară 
presupune nu numai procesul de asimilare al elevilor dezavantajați, ci și sprijinirea lor pentru integrarea pe 
piața muncii și integrare socială. Prin elevi dezavantajați înțelegem atât copiii proveniți din familii cu venituri 
foarte mici sau inexistente, cât și elevii proveniți din minorități etnice, precum și elevii cu cerințe educative 
speciale. Suita de activități a proiectului urmăresc îndepărtarea barierelor de învățare ale elevilor din medii 
defavorizate socio-economic, de creștere a nivelului lor de pregătire pentru școală; facilitatea accesului la 
educație, prevenirea abandonului școlar și implicarea părinților/tuorilor legali în viața școlii, spre beneficiul 
copiilor. 

 
Informații privind contextul (argument și scop) 

 
Incluziunea școlară este un proces de încorporare a unui elev aflat într-o stare 

de vulnerabilitate în cadrul școlii, al clasei de care aparține, de acceptare, fără 
rezerve, de sprijin și  încurajare continuă. O educație incluzivă presupune eliminarea 
barierelor, astfel încât elevul să își atingă potențialul maxim. 

Prima cerință a educației incluzive este diminuarea formelor de excuziune, 
până la eliminarea totală a acestora, pentru a oferi șanse egale tuturor copiilor și 
adolescenților aflați în unitatea de învățământ. Orice școală care se dorește a fi 
incluzivă, trebuie să aibă partea de C.D.Ș  flexibilă, pliată pe nevoile elevilor și pe 
particularitățile lor, să fie deschisă și mereu în schimbare. 

Integrarea școlară presupune nu numai procesul de asimilare al elevilor 
dezavantajați, ci și sprijinirea lor pentru integrarea pe piața muncii și integrare 
socială. 

Prin elevi dezavantajați înțelegem atât copiii proveniți din familii cu venituri 
foarte mici sau inexistente, cât și elevii proveniți din minorități etnice, precum și 
elevii cu cerințe educative speciale.  

Scopul proiectului este de îndepărtarea bariereleor de învățare ale elevilor din 
medii defavorizate socio-economic,  de creștere a nivelului lor de pregătire pentru 
școală; facilitatea accesului la educație, prevenirea abandonului școlar și implicarea 
părinților/tuorilor legali în viața școlii, spre beneficiul copiilor. 

 
Aria geografică de intervenţie. Beneficiarii proiectului 

 
Proiectul este destinat elevilor din ciclul liceal inferior din Iași, din Colegiul Tehnic 
„Gh. Asachi” Iași.  
 Direcți: elevii claselor a IX-a și a X-a, precum și părinții acestora 
 Indirecți: cadrele didactice, partenerii educaționali, comunitatea 
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Proiect de incluziune școlară „unitate în diversitate” 

Leonte Mariana Liliana, profesor, 
Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iași 

Rezumat 



 

Obiectivul general: asigurarea participării la educație a elevilor din grupuri 
dezavantajate prin implicarea lor în activități de învățare, transformarea mediului 
școlar în mediu incluziv. 
Obiective specifice: Urmărind desegregarea, proiectul își propune: 
 OS1: Scăderea numărului de elevi care cumulează un număr mare de absențe 

(creșterea frecvenței școlare a elevilor aflați în situația de risc de abandon școlar); 
 OS2: Asigurarea unei a doua șanse elevilor care au abandonat în ultimii ani 

școala; 
 OS3: Scăderea ratei abandonului școlar prin adaptarea serviciilor educaționale în 

fucție de nevoile elevilor; 
 OS4: Prevenirea marginalizării copiilor dezavantajați. 

 
Activități  

 
A1: Identificarea beneficiarilor direcți; 
A2: Redactarea proiectului; 
A3: Educație remedială pentru copiii aflați în dificultate (de învățare, cu tendința de 
abandon școlar, dezavantajați socio-economic); 
A4: Sprijinirea din punct de vedere psiho-pedagogic a grupului țintă; 
A5: Implicarea grupului țintă în activități extrașcolare care au scopul de desegregare 
și crearea unui mediu școlar incluziv; 
A6: Activități de consiliere a părinților; 
A7: Implicarea elevilor în activități de voluntariat comunitar, cu scopul de a se simți 
parte a comunității din care fac parte; 
A8: Monitorizarea proiectului;  
A9: Culegerea de feed-back de la beneficiari (direcți și indirecți); 
A10: Evaluarea proiectului; diseminarea rezultatelor. 

 
Metode și instrumente  

• Metoda chestionarului 
• Brainstorming 
• Ciorchinele  
• Metoda pălăriilor gânditoare 
• Expoziții cu lucrări ale elevilor prin care să crească sima de sine și motivația 

pentru învățare 
 

Resurse 
Umane:  
 cadrele didactice selectate pentru a face parte din proiect;  
 elevii din grupul selectat;  
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Obiective 



 

 părinții acestor elevi. 
Materiale:  
 spațiile de învățământ puse la dispoziție de unitatea școlară; 
 calculatoare; imprimantă; consumabile (hârtie, toner). 

 
Rezultate 

 
a) Din punct de vedere educațional: 
 Scăderea numărului de absențe și a numărului de elevi care abandonează sudiile; 
 Creșterea numărului de elevi care urmează ciclul superior de învățământ; 
 Formarea de competențe de comunicare necesare în viața socială; 
 Îmbunătățirea rezultatelor școlare, având ca țintă finalizarea studiilor liceale; 
 Integrarea socială și profesională a absolvenților. 

 
b) Din punct de vedere social: 
 Elevii din grupul țintă își vor dezvolta abilitățile și competențele necesare pentru 

progresul social și școlar. 
 

c) Din punct de vedere spiritual/ al valorilor: 
 Grupul țintă vor participa la interacțiuni cu elevi din culturi minoritare, dar și 

majoritare, dobândind cunoștințe, dezvoltând acceptarea diversității, atitudini 
non-discriminatorii, dezvoltându-și creativitatea și spiritul civic. 

 
Experiențe de învățare 

 
În urma implementării proiectului s-a ajuns la următoarele concluzii: 

 Elevii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de adaptare şi 
percepere este diferit, dar în clasă fiecare poate avea un  loc, un statut, un rol şi o 
valoare, fapt ce îi poate determina să îndrăgească mediul şcolar.  

 Contactul cu elevi din medii diferite și etnii diferite îi face să accepte cu ușurință 
diversitatea. Elevilor, indiferent că fac parte din grupul de minorități sau 
majorități, le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de 
descendenţi ai poporului lor, le crează o  unicitate  pozitivăcare ăi motivează spre 
progres și educație. 

 Educaţia pentru toţi este o nevoie a vremurilor în care trăim, face parte din 
stretegiile U.E.. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea şi 
implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care să înveţe şi să se dezvolte 
atât elevii, cât și cadrele didactice. 
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Transferabilitatea 

 
Proiectul a fost implementat cu succes și poate fi un exemplu de bune practici 

pentru orice liceu/colegiu/școală profesională, tehnologic sau teoretic, indiferent de 
aria geografică de care aparține, în zonele unde există copii dezavantajați. 

 
Referinţe şi bibliografie 

 
1. Băsu Mihaela, Nedelcu Teodorescu Gabriela, Intervenții psihologice în școală, Editura 

Polirom, Iași, 2016 
2. Urea Ionela Roxana, Mediatorul școlar, Editura Universitară, 2015 
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Proiect „Acces la Succes” 
 

Mihaela Băsu, Profesor doctor,  
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iași 

 
Rezumat 

 
Motivaţia pentru învăţare influențează procesul de învăţare în sine şi, implicit, rezultatele acestui proces; este o 
realitate semnalată frecvent de profesori ca problemă de actualitate în toate statele UE. Copiii zilelor noastre 
sunt autonomi, originali, creativi, curioși, sociabili, comunicativi, cu o puternică dorință de afirmare de sine, cu 
nevoie de intimitate, cu sensibilitate, bine informați, abili în utilizarea noilor tehnologii, cu ritm de viață foarte 
alert, dar și interesați de imagine, uneori superficiali și comozi.  
În același timp, cadrele didactice au nevoie de instrumente de măsurare a evaluării fiecărui elev în parte, pentru 
notarea corectă, măsurarea progresului sau regresului școlar, caz în care este nevoie de intervenția cât mai 
rapidă pentru înlăturarea cauzelor și recuperarea elevilor respectivi. Articolul prezintă pașii realizați în 
implementarea proiectului „Acces la succes”, chestionarul aplicat elevilor și un set de recomandări adresate 
cadrelor didactice cu privire la abordarea actului de predare-învățare, cu obiectivul primordial de atragere a 
elevilor spre mediul școlar, de a elimina eșecul și abandonul școlar. 

 
Informații privind contextul proiectului 

 
Odată cu adoptarea Comunicatului ,,Să facem spaţiul european al formării pe 

tot parcursul vieţii o realitate”, Comisia Europeană şi-a propus un program ambiţios 
în care formarea pe tot parcursul vieţii să devină crucială pentru orice cetăţean 
european, fără discriminare, ca întreaga Europă să devină mai prosperă, incluzivă, 
tolerantă şi democratică.  

Ideea acestui proiect s-a format urmând directivele Comisiei Europene și din 
colaborarea cu J.A. România în cadrul Programului Internațional „Acces la succes” 
de care au beneficiat 60 de elevi de clasa a VII-a. Copiii zilelor noastre sunt 
autonomi, originali, creativi, curioși, sociabili, comunicativi, cu o puternică dorință 
de afirmare de sine, cu nevoie de intimitate, cu sensibilitate, bine informați, abili în 
utilizarea noilor tehnologii, cu ritm de viață foarte alert, dar și interesați de imagine, 
uneori superficiali și comozi. 

Școala oferă în opinia elevilor, dar și a profesorilor, programe școlare dificile, 
volumul de informații este prea mare, școala este predominant teoretică, se simte 
lipsa conexiunii cu viața reală. Școala nu mai este singura (nici cea mai influentă) 
sursă de învățare pentru copii, ceea ce duce la scăderea interesului de învățare, și, 
din păcate, la abandon școlar. 

Motivaţia pentru învăţare influențează procesul de învăţare în sine şi, 
implicit, rezultatele acestui proces și este o realitate semnalată frecvent de profesori 
și o problemă de actualitate în toate statele UE. În același timp, cadrele didactice au 
nevoie de instrumente de măsurare a evaluării fiecărui elev în parte, pentru notarea 
corectă a elevilor, măsurarea progresului sau regresului școlar, caz în care este 
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nevoie de intervenția cît mai rapidă pentru înlăturarea cauzelor și recuperarea 
elevilor respectivi. 

 
Aria geografică de intervenţie  

 
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din Iași. 

 
Grup țintă 

 
Proiectul a fost conceput pentru elevii claselor a VII-a și a VIII-a de la Liceul 

Teoretic „Vasile Alecsandri” din Iași, dar poate fi aplicat și în alte școli 
generale/licee/colegii din județ și din țară. 

 
Obiective 

 
O1: Identificarea și analizarea elementelor/factorilor ce țin de motivația pentru 
învățare a elevilor; 
O2: Identificarea strategiilor didactice cele mai performante de motivare a elevilor și 
creșterea randamentului școlar; 
O3: Elaborarea unui set de recomandări adresate elevilor și cadrelor didactice 
preocupate de creșterea gradului de motivație și autonomie în învățare, respectiv de 
diversificarea strategiilor de motivare a elevilor pentru învățare; 
O4: Implicarea elevilor în activități care să promoveze toleranța, înţelegerea, 
receptivitatea faţă de calităţile şi defectele celorlalţi, formarea competențelor de 
cooperare, lucru în echipă etc.; 
O5: Scăderea numărului elevilor cu eșec școlar/care abandonează studiile; 
O6: Diseminarea proiectului ca exemplu de bună practică. 

 
Activități desfășurate în cadrul proiectului 

 
A1: Aplicarea unui chestionar elevilor din clasele a VII-a și a VIII-a care a avut drept 
scop identificarea și analizarea elementelor/factorilor ce țin de motivația pentru 
învățare; 
A2: Participarea elevilor din grupul selectat în cadrul proiectului la activități 
educative care să promoveze toleranța, înţelegerea, receptivitatea faţă de calităţile şi 
defectele celorlalţi, formarea competențelor de cooperare, lucru în echipă etc.; 
A3: Realizarea, în cadru echipei de proiect, a unui set de materiale ajutătoare pentru 
cadrele didactice, avînd ca scop atragerea elevilor spre învățătură, urmărirea 
progresului școlar, adaptarea curriculei pentru ca toți elevii să urmeze cursurile 
liceale la colegii și licee teoretice și tehologice; 
A4: Diseminarea rezultatelor proiectului la nivel de școală și instituții partenere.  
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Metode și instrumente 

 
 Metoda chestionarului: prin intermediul chestionarului, grupul selectat de elevi 

(numit eşantion), au completat datele solicitate și și-au exprimat opiniile cu 
privire la motivația de învățare.  

 Brainstorming 
 Ateliere de creație 

 
Resurse necesare 

 
Resurse de timp: numărul de ore destinate implementării proiectului (scrierea 
proiectului, aplicarea și interpretarea chestionarelor, destinat activităților și 
diseminării). 
Resurse umane:  
 elevii de clasele a VII-a și a VIII-a (grupul selectat);  
 părinții elevilor din grupul selectat; 
 cadrele didactice selectate pentru a face parte din proiect. 
Resurse materiale:  
 spații de învățământ puse la dispoziție de unitatea școlară; 
 laptop; 
 imprimantă; 
 consumabile (hârtie, toner). 

Rezultate 
 

 Elevi mai informaţi și mai motivați în legătură cu importanța educației, alegerea 
traseului educational pentru viața personală și profesională; 

 Scăderea la 0 a elevilor care nu reușesc să urmeze și finalizeze un liceul teoretic 
sau tehnologic; 

 Un set de materiale și recomandări pentru profesori; 
 Expoziție cu lucrări ale elevilor din grupul selectat; 
 Un set de materiale pentru diseminarea proiectului, ce ar putea fi folosite și de 

alte cadre didactice, din alte licee din județ și din țară. 
 

Experiențe de învățare 
 

A. Aplicarea de chestionare 
Au fost chestionați 90 de elevi de clasele a VII-a și a VIII-a, care au fost rugați să 
răspundă deschis la un set de întrebări. Centralizarea acestora:  
a. Motivele pentru care învață: 

- pentru o carieră de succes: 70,6%  
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- pentru că va fi util mai departe: 43%  
- pentru că material este interesantă și atractivă: 49% dintre elevi  
- pentru a lua note bune – 12% dintre elevi  
- datorită prestigiului profesorului și pentru că el este respectat: 47%  
- pentru că profesorul are un anumit stil de predare, apreciat de elevi: 53%  
- pentru că părinții insistă: 40%  
- de teama profesorului: 24%  

b. Cum învață? 
- urmăresc predarea în mod frecvent: 44%  
- asociază frecvent înformația cu ceea ce știu deja: 38%  
- rețin logic noile cunoștințe: 33% 
- învață pe de rost: uneori - 28%, rareori - 34%. 
- apelează la membrii familiei pentru ajutor: 33% 
- caută utilitatea celor învățate în viața cotidiană doar uneori: 30% 

c. Activitățile extrașcolare îi ajută? 
- mult: 28%,  
- potrivit: 32%,  
- sunt și alte modalități pentru a reuși în viață și fără prea multă școală: 40%  

d. Ce îi ajută să fie mai motivați? 
- ore atractive: 35%,  
- lecții aplicative: 54%,  
- climat: 53%.  

e. Succesul la școală are legatură cu succesul în viață?  
- în mare măsură: 31%, 
- în foarte mare măsură: 50% 

f. De ce au nevoie pentru succes profesional? 
În următoarea ordine ierarhică: pregătire, efort, motivație, sprijinul familiei, atitudini 
pozitive față de muncă și inteligență, sociabilitate, cultură generală, autocontrol, 
ajutor divin, realism, disciplină, stăpânirea de limbi străine. 
g. De ce nu învață? 
S-au identificat următoarele motive: lipsa condițiilor, voința, limite personale, lipsa 
de timp, dezinteresul, nu se vrea, frica de a fi catalogat ca tocilar, dezinteresul din 
partea familiei, lipsa înțelegerii, profesorii nu îi apreciază, credința că nu îi va folosi 
ceea ce învață. 
h. Concluzii din interpretarea chestionarelor:  
Factorii motivatori sunt în viziunea elevilor: satisfacerea unor dorințe ale părinților, 
succes în viață (ambele peste 65%), note mari și intrarea la un liceu bun, 
impresionarea profesorilor (peste 50%); participarea activă la ore (39%), utilitatea 
celor studiate (36%), imaginea în ochii colegilor (36%). 

În concluzie, profilul motivaţional al elevului de 10-15 ani este unul slab și în 
tendință descendentă.  

În același timp, chestionarul a scos în evidență existența unor corelații 
pozitive, semnificative statistic, între autoeficacitatea percepută și următoarele: 
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optimism, stima de sine, suportul social perceput, rezultatele la limba română și la 
matematică.  

În urma interpretării chestionarelor, s-au realizat: un pliant destinat 
profesorilor, conținând un set de recomandări privind metode de abordare a actului 
educațional pentru a atrage elevii spre școală și o expoziție cu lucrări ele elevilor, 
parteneri educaționali. 

 
B. Sugestii de revizuire a strategiilor didactice în vederea creșterii motivației 

pentru învățare și a progresului șolar 
Competențele cheie/transversale care se află în strânsă legătură cu auto-

determinarea și mindset-ul sunt: „a învăța să înveți”, „competențe sociale și civice” 
și „spiritul de inițiativă și antreprenoriat”. 

Competențele pe care este necesar să se centreze dezvoltarea elevilor sunt: 
auto-cunoașterea (puncte tari, puncte slabe, preferințe, interese, așteptări); 
identificarea și stabilirea propriilor scopuri (auto-direcționare, alegere personală); 
planificarea/prioritizarea activităților menite a duce la atingerea scopurilor; auto-
reglarea (afectivă, cognitivă, comportamentală); auto-evaluarea, monitorizarea 
propriului progres subiacent atingerii scopurilor; folosirea informațională a feed-
back-ului (intern și extern) pentru îmbunătățirea propriei activități; asertivitatea. 

Atitudinile și valorile asociate dezvoltării învățării sunt cele care facilitează 
adoptarea acțiunilor și comportamentelor elevilor în direcția dezvoltării autonomiei 
și competenței personale, a relaționării cu ceilalți și a încrederii în propria capacitate 
de dezvoltare a abilităților prin exercițiu (efort susținut, strategii de învățare etc.). 

 
C. Metode aplicabile pentru creșterea motivației de învățare 

a. Învățarea prin cooperare/ „jigsaw-puzzle”  
Metoda permite înțelegerea conceptuală în mai mare măsură decât implicarea 

pasivă (adică învățarea pentru a fi testat/notat pe materialul învățat) și facilitează 
cooperarea, comunicarea și susținerea reciprocă între elevi. Aceștia se împart în 
grupe de câte 4-6 persoane și fiecare grupă învață lecția astfel: fiecare elev din grupă 
își alege o parte (1/4, 1/5, 1/6) și o învață astfel încât să o predea colegilor de grupă. În 
acest mod, fiecare copil se simte responsabil nu doar pentru propria sa învățare, ci și 
pentru cea a colegilor de grupă; de asemenea, elevii care au aceeași secțiune de lecție 
se pot grupa cu colegi din celelalte grupe, astfel încât să colaboreze/coopereze în 
cadrul învățării, făcând schimb de impresii, idei, înțelegere personală. 
b. Metoda portofoliului personal al elevilor, ca mediu de înregistrare a progresului 
școlar, pentru a facilita auto-monitorizarea, auto-evaluarea în ceea ce privește 
atingerea scopurilor de învățare asumate/propuse de elev și folosirea acestui 
instrument inclusiv pentru monitorizarea și modificarea stărilor emoționale.  
c. Facilitarea abordării inter și trans-disciplinarității crește posibilitatea asocierii de idei 
și informații, permițând o mai fundamentată și durabilă învățare, prin reluarea la 
diferite discipline, a unor informații și crearea unor legături funcționale între acele 
informații pentru eliminarea analfabetismului funcțional. 
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d. Oferirea de provocări optime pentru învățare: abordarea de către elev a noi sarcini, dar 
numai după ce profesorul are siguranța că a atins deja nivelul precedent/necesar de 
înțelegere, în termeni de cunoștințe și abilități. Astfel, elevul iese din zona de confort, 
își asumă riscuri, abordează adaptativ incertitudinea/ nesiguranța și evoluează. 
e. Asigurarea unui mediu de învățare permisiv eșecului, care să faciliteze cooperarea 
adaptativă cu acesta, prin învățarea din greșeli. Un rol substanțial îl joacă feed-back-
ul informațional, constructiv; 
f. Folosirea unor resurse informaționale de învățare disponibile on-line, gratuite. 
 

D. Instrumente de măsurare a progresului elevilor 
 
Fișă de observație a elevului 
Nume şi prenume elev............... Disciplina....................Clasa........... Data și ora .............. 

CE OBSERVĂM? 
Indicatori comportamentali 

/Constatări înregistrate 

DE CE? 
Presupuneri 

CONSTATĂRI 
Aprecieri personale 

Aceste informaţii vor fi apoi analizate şi interpretate. 
 

Fișă de urmărire a progresului școlar 

Nr. 
crt 

Nume și 
prenume 
elev 

Semestrul I Semestrul II 
Media 
anuală Observații Test 

inițial 
Media Test 

inițial 
Media 

        
 

Transferabilitatea 
 

Proiectul poate fi implementat anual în orice unitate școlară unde sunt elevi 
din clasele a VII-a și a VIII-a, poate fi adaptat și pentru elevii din licee și școli 
profesionale și poate a avea ca rezultat scăderea ratei eșecului și abandonului școlar. 
Proiectul este o ocazie de a demonstra importanța educației pentru viață, de a avea 
acces la practici pozitive. 

Din punct de vedere al impactului structural al proiectului, acesta va putea sa 
influențeze sistemul de învățământ în sensul  promovării învățării continue.  
Acțiunile ce vor fi întreprinse în vederea sustenabilățatii, constau în fructificarea 
oportunităților oferite cu privire la o educație de calitate. 

 
Referinţe şi bibliografie 

 
1. Băsu Mihaela, Nedelcu Teodorescu Gabriela, (2016). Management educațional: Profilaxia 

absenteismului și abandonului școlar, Editura Ecou Transilvan, Cluj  
2. Băsu Mihaela, Berea Gabriela, (2009). Să stăm de vorbă fără catalog, Editura Pim, Iași. 
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Elaborarea și valorificarea programului logo kit în terapia dislaliei 
 

Roxana Milici, profesor logoped,  
Alina Mendelovici, profesor logoped, 

Daniela Gurgu, profesor logoped 
CJRAE - Centrul Logopedic Interscolar Iași 

 
Rezumat 

  
Programul constă în organizarea unei serii de activități cu preșcolarii și elevii. Activităţile au fost concepute sub 
formă de joc, pentru a fi utilizate în cadrul ședințelor de terapie logopedică online, prin intermediul aplicațiilor 
Zoom sau Skype. Textele tranformate pentru a atinge obiectivele intervenției propuse, au făcut referire la teme 
precum prietenia, curajul, generozitatea, depășirea fricii de întuneric sau a fricii de schimbare, atenția și grija 
față de alte ființe, politețea, implicarea, înțelegerea și toleranța. Însoțite și de imaginile corespunzătoare ideilor 
prezentate, aceste activități au avut un impact optim în practica logopedică. 

 
Context 

 
Programul a fost implementat în perioada martie-iunie 2020 de către profesorii 

logopezi din județul Iași. În contextul învățării la distanță programul LOGO KIT 
constituie o resursă educațională adresată preșcolarilor, elevilor și părinților, oferind 
următoarele beneficii: 
 participarea activă – creșterea inițiativei, a implicării în execuția sarcinilor 

propuse (chiar și a celor în general pasivi, retrași);  
 facilitarea înțelegerii informațiilor; 
 dezvoltarea creativității, atenţiei şi memoriei, prin angajarea plenară a tuturor 

operaţiilor gândirii; 
 consolidarea parteneriatului dintre profesorul logoped și familia copilului prin 

implicarea activă și permanentă a acesteia în procesul recuperator. 
 conturarea reprezentărilor morale, a judecăţilor morale, a deprinderilor morale şi 

premise pentru viitoarele calităţi morale (de voinţă şi caracter); 
 însuşirea unor comportamente pozitive. 

Aria geografică de intervenţie 
 
Programul a fost implementat în județul Iași, dar a fost distribuit tuturor 

profesorilor logopezi din țară prin intermediul site-ului cjrae-iasi.ro și al paginii de 
facebook. Modalitatea de abordare a fost cea online. 
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Programul s-a adresat unui grup țintăformat din preșcolari cu vârsta între 4-6 
ani și școlari cu vârsta între 6-8 ani. 

Modulul 
 

Tulburǎri de pronunţie/ articulare.  
Scop 

 
Utilizarea funcțională a limbajului oral în diferite contexte de comunicare. 

 
Obiective 

 
 Pronunțarea corectă a sunetelor limbii române la nivel izolat, la nivel de cuvânt și 

propoziție; 
 Utilizarea adecvată a cuvintelor din punct de vedere semantic, în contexte 

variate; 
 Exprimarea corectă sub aspect sintactic;  
 Utilizarea funcțională a abilităților de procesare fonologică.  

Activități 
 
 Activităţile au fost concepute sub formă de joc. Schema după care a fost 

elaborată fiecare activitate, diferențiată pe categorii de vârstă, a respectat următoarea 
structură:  

a) exerciții de  pronunție a unor propoziții simple în care sunetele țintă sunt 
prezente în cuvinte în poziție inițială, mediană şi finală;  

b) exerciții pentru dezvoltarea abilităților de procesare fonologică (vizând: 
sesizarea rimei; analiză şi sinteză:  propoziţie – cuvinte/ cuvinte- propoziţie - numără 
cuvintele din propoziţii; formează propoziţii dintr-un anumit număr de cuvinte, 
pornind de la cuvinte cheie; analiza şi sinteza fonetică cuvânt – silabe/ silabe– cuvânt – 
desparte corect cuvintele în silabe; descoperă cuvinte care  încep cu o anumită silabă; 
compune cuvinte din silabe date; analiza şi sinteza fonetică silabă – sunet/  sunete- silabă 
– identifică toate sunetele unui cuvânt; compune silabe din sunete date; diferenţierea 
fonemelor – diferenţiază consoanele surde de cele sonore,  diferenţiază  consoanele cu 
punct de articulare apropiat; manipularea fonemelor – înlocuiește un anumit sunet într-
un cuvânt dat cu un alt sunet, descoperind cuvântul nou rezultat;  omite un anumit 
sunet din cuvânt, găsind cuvântul nou rezultat; introduce un anumit sunet în 
cuvânt, descoperind cuvântul nou rezultat);  

c) exerciții pentru dezvoltarea vocabularului;   
d) exerciții pentru dezvoltarea memoriei vizuale;  
e) exerciții pentru dezvoltarea gândirii logice;  
f) exerciții pentru automatizarea sunetelor țintă (poezii, ghicitori, povestiri 

după imagini). Textele utilizate în etapa automatizării, în povestirile după imagini, 
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nu au fost centrate doar pe prezența sunetelor vizate.Întotdeauna s-a pornit de la 
sens, subordonându-se complexitatea fonetică. În abordarea terapeutică a dislaliei 
nu a fost vizată în mod exclusiv latura fonetică, ci s-a fundamentat proiectarea 
intervenției pe  conceperea limbajului ca o funcție care susține procesul gândirii și 
care, mergând mai departe, imprimă direcții în formarea și dezvoltarea 
personalității. Au fost selectate texte care să aibă puterea de a transforma gândirea și 
personalitatea copilului, adaptându-le astfel încât cuvintele mesajului transmis să 
conțină și sunetele urmărite.  

Am acordat o atenție deosebită alegerii textelor folosite în această etapă, 
utilizând următoarele criterii de selecție: 
 să fie problematice,  
 să determine interactivitatea, 
 să fie interesante şi atractive, captând atenția copiilor,  
 să conţină un aspect informativ care să faciliteze schimbarea,  
 să impulsioneze la implicarea afectivă şi atitudinală, 
 să aibă un impact pozitiv asupra gândirii și comportamentului copiilor, 
 să fie scurte şi logice, 
 să fie accesibile, în concordanță cu vârsta și capacităţile de înțelegere ale copiilor,  
 să includă un număr considerabil de cuvinte în care sunt prezente în diferite 

combinații fonetice sunetele urmărite. 
Am căutat scurte povestiri animate,  pe care le-am prelucrat pentru a le utiliza 

cât mai eficient în intervenția logopedică. Nu am folosit forma de clip video, ci le-am 
transformat în prezentare secvențială sub formă de slide Power Point (printscreen pe 
imaginea sugestivă, fiind apoi introdusă și prelucrată în Power Point). Această 
modalitate de prezentare a suținut eficiența acestui tip de exercițiu din etapa 
automatizării, profesorul logoped având posibilitatea de a se centra pe cuvintele care 
conțin sunetele urmărite.  

De asemenea, acest lucru a permis o creștere a interactivității. În acest sens, au 
fost adresate copiilor, în timpul desfășurării povestirii, întrebări pentru a verifica 
înțelegerea mesajului, pentru a anticipa posibilele modalități de desfășurare acțiunii, 
pentru a putea realiza corelații cu alte obiective urmărite (observarea modului de 
pronunție a sunetelor în cuvinte, verificarea modului de operare cu diferitele 
categorii, capacitatea de sesizare a valorii de adevăr a unor enunțuri, identificarea 
unor caracteristici ale obiectelor, ființelor prezentate etc.). Astfel, am prelucrat, am 
adaptat și transformat textele originale  pentru a avea cuvinte în care să fie prezente 
sunetele țintă  în diferite combinații fonetice. 

 
Exemplu de text pentru automatizarea sunetelor „f” și „v”: 
„Elefantul Flufi vroia să fie fotograf. Animalele din savană au râs când le-a 

vorbit despre visul lui. " -Flufi, ești fără minte! Nu am văzut aparate de fotografiat 
pentru elefanți!", au spus unii. „-Flufi, vei vedea! O să pierzi timpul! Nu vedem ce ar 
fi interesant de fotografiat aici!", spuneau alții. Dar Flufi și-a urmat visul și a muncit 
în fiecare zi. Astfel, a reușit să facă un aparat de fotografiat.  Și Flufi a făcut primele 
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fotografii.  Aparatul era foarte mare, ca pentru un elefant. Flufi părea a avea o mască 
imensă. „-Flufi, ești un bufon! ", au râs animalele savanei. Elefantul a început să se 
gândească la abandonarea visului său. Flufi vedea acum că cei din savană au avut 
dreptate...Dar lucrurile au decurs diferit. Elefantul care se plimba cu camera foto era 
foarte amuzant. Toți zâmbeau când îl vedeau. Și astfel, Flufi afăcut fotografii cu 
adevărat frumoase tuturor animalelor. În fotografiile sale, toate animalele păreau 
vesele. Chiar și maimuța Mufi, rinocerul Cufi, struțul Sufi păreau a fi fericiți! 
Animalele auvenitdin toate colțurile savanei pentru a avea fotografii frumoase. 
Astfel, Flufi a devenit  fotograful oficial al savanei. Flufi și-a împlinit  visul. ” 

 
Exemplu de text pentru automatizarea sunetelor „ș” și „j”: 
„Jianu are șase ani. Împreună cu părinții săi, Jianu s-a mutat într-o altă 

casă. Noul său dormitor era plin de jucării, jocuri, jetoane, cărți de povești... și totul 
era perfect ordonat. În acea zi, Jianu s-a jucat cu toate jocurile și jucăriile, dar s-a dus 
în pat fără să le așeze la loc. Misterios, în dimineața următoare, toate jocurile și 
jucăriile erau așezate  în locușoarele lor. Când a vrut să se joace cu o jucărie, aceasta 
i-a sărit din mâini și i-a șoptit: „Nu vreau să mă joc cu tine!“ Același lucru s-a 
întâmplat cu fiecare jucărie pe care a atins-o. În cele din urmă, un ursuleț de pluș i-a 
spus: „De ce ești mirat că nu vrem să ne jucăm cu tine? Tu ne-ai lăsat departe de 
locușorul nostru în care ne simțim cel mai bine. Tu nu știi cât de neplăcută și rece e 
podeaua! Jianu și-a amintit cât de bine se simțea în patul lui și cât de rău se simțise 
când adormise odată pe un scaun. Își dădu seama cât de urât  își tratase jucăriile, pe 
care și le dorea prietene. Jianu le-a cerut iertare. Din acea zi, și-a pus mereu jucăriile 
în locușoarele lor speciale. ” 

 
Exemplu de text pentru automatizarea sunetelor ”r” și ”l”: 
„Rori și Lolo sunt două iepurițe vesele, gureșe și drăgălașe. Nu locuiesc 

împreună, dar sunt cele mai bune prietene, de când erau mici. Se înțeleg din priviri, 
fără cuvinte, le plac aceleași jocuri, au gusturi comune când e vorba de modă, merg 
împreună la școală.Dar uneori prietenia se poate rupe, dacă una dintre prietene se 
poartă ciudat și o supără pe cealaltă. Acest lucru s-a întâmplat între Rori și Lolo.Într-
o după-amiază, în timp ce se jucau cu păpușile, Lolo cu un ton certăreț și neplăcut îi 
spune prietenei sale că nu mai vrea să se joace cu ea. Rori, mirată și șocată, îi 
amintește că sunt cele mai bune prietene, aproape de nedespărțit. Apoi, necăjită, îi 
spune prietenei sale că atitudinea sarăutăcioasă o jignește și o supără foarte tare. 
Lolo îi întoarce spatele sfidătoare. 

Rori plânge, în timp ceLolo se îndepărtează fără să privească înapoi. 
Consideră că Rori se poartă ca un bebeluș. Își părăsește prietena cea mai bună, fără 
să îi pară rău că i-a rănit sentimentele. 

Mai târziu, Rori pleacă și ea spre casă, supărată pe Lolo.În plus se simte foarte 
tristă.E foarte greu să-ți pierzi brusc cea mai bună prietenă din lume. Își amintește 
despre toate întâmplările nostime și haioase pe care ea și Lolo le-au avut împreună: 
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plăcintele cu noroi, săriturile și țopăielile amuzante, petrecerile în pijamale, 
probatulrochițelor, prezentările de modă... 

Când Rori ajunse acasă, Lolo o aștepta cu un buchețel de flori. Îi părea de rău 
pentru cele întâmplate. Și-a dat seama că e greșit să faci așa ceva celei mai bune 
prietene. Fusese rea, egoistă și răzbunătoare.Lolo și-a cerut iertare pentru greșeala 
făcută.Rori și-a îmbrățișat cu drag prietena și au împărtășit sentimentele trăite. 
Relația lor excelentă a revenit când au înțeles că prietenia este cel mai frumos dar pe 
care îl au. Și astfel, cele două iepurițe au învățat lecțiile despre prietenie și iertare. 
Rori și Lolo nu s-au mai certat, au fost mai înțelegătoare una cu cealaltă și au 
redevenit prietene de nedespărțit.” 

Textele tranformate pentru a atinge obiectivele intervenției propuse, au făcut 
referire la teme precum prietenia, curajul, generozitatea, depășirea fricii de întuneric, 
de schimbare, atenția și grija față de alte ființe, politețea, implicarea, înțelegerea și 
toleranța. Însoțite și de imaginile corespunzătoare ideilor prezentate, ele au avut un 
impact optim în practica logopedică. 

Activităţile din programul LOGO KIT au fost distribuite către beneficiari 
utilizându-se următoarele modalități: 
 direct de către profesorii logopezi: în primă etapă au fost lucrate de către 

profesorul logoped și copil în cadrul ședințelor de terapie logopedică online 
utilizându-se aplicațiile Zoom sau Skype, urmând a fi lucrate ulterior de către 
copil împreună cu părinții săi; 

 postarea a două activități din seria LOGO KIT, în fiecare săptămână, pe pagina 
de facebook a CJRAE Iași pentru a fi astfel utilizate și de alte persoane interesate 
(logopezi din alte județe, profesori învățământ preprimar sau primar); 

 postarea activităților pe site-ul CJRAE Iași; 
 postarea activităților pe resurse CJRAE-FTP. 

Beneficii: 
 

 creșterea interesului copiilor pentru activitate; 
 participarea lor activă – creșterea inițiativei, a implicării în execuția sarcinilor 

propuse (chiar și a celor în general pasivi, retrași ) - modul de semnalizare sonoră 
şi grafică oferită prin intermediul aplicațiilor concepute au stimulat şi antrenat 
copilul  în căutarea răspunsului corect, creând dorinţa de a reuşi, dorinţa de 
performanţă; 

 facilitarea înțelegerii informațiilor; 
 dezvoltarea nu numai a abilităţilor vizate, ci şi a creativității, atenţiei şi memorie, 

prin angajarea plenară a tuturor operaţiilor gândirii; 
 consolidarea parteneriatului dintre profesorul logoped și familia copilului prin 

implicarea activă și permanentă a acesteia în procesul recuperator. 
 conturarea reprezentărilor morale, a judecăţilor morale, a deprinderilor morale şi 

premise pentru viitoarele calităţi morale (de voinţă şi caracter); 
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 însuşirea unor comportamente pozitive. 
 

Produse 
 

1) http://cjrae-iasi.ro/info/cjrae/evenimente 
2) https://www.facebook.com/1823656507909135/photos/a.2007212639553520/259559

9020714876/?type=3&theater 
3) http://comunicare.isjiasi.ro:8080/login.html 
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Implicarea personalului școlii, părinților și a comunității locale în program 
 

Programul este prezentat în cadrul unor întâlniri cu părinții elevilor pentru 
conștientizarea acestora cu privire la necesitatea activității împreună cu copiii. 

 
Modalități de evaluare a programului 

 
 Analiza produselor activităților  
 Interviuri individuale cu părinții 

 
Indicatori utili în evaluarea efectelor programului 

 
 Nivelul accesării programului de către elevi și părinți 
 Nivelul de satisfacţie referitor la programul desfăşurat, evaluat la părinţi 

 
Experienţele de învăţare 

 
Programul s-a dovedit o experiență necesară în dezvoltarea abilităților 

copiilorcare nu au beneficiat de servicii de terapie logopedică. 
 

Transferabilitate 
 

Întrucât propune o tematică specifică terapiei tulburǎrilor de pronunţie/ 
articulare, programul poate fi aplicat prin profesorii logopezi și în grădinițe și 
școlidin mediul urban sau rural. 

 
Referințe și bibliografie 

 
1. http://www.cjrae-iasi.ro/info/cjrae/evenimente 
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Mijloace de realizare ȋn atragerea copiilor către grădiniţă 
 

Misărciu Lidia, Toma Ioana, Profesori învăţămȃnt preşcolar 
 

Rezumat 
 

Lucrarea cuprinde exemple de activităţi ce se desfăşoară la nivel preşcolar. Am abordat trei aspecte care ar putea 
determina creșterea frecvenței participării copiilor la activitățile specifice vârstei lor. Mediul (spaţiul) 
educaţional, trebuie să fie luminos, curat, ȋngrijit, bogat ȋn materiale şi jucării frumos colorate, atractive şi ȋn 
concordanţă cu temele de studiu, dar şi cu preferinţele copiilor. Acest mediu trebuie schimbat si ȋnnoit periodic,  
ȋn funcţie de temele abordate. Un alt aspect ȋl reprezintă jocurile de rol, dramatizările, teatrul. Teatrul de păpuși 
e sinonim cu zâmbetul și cu bucuria nemăsurată a copilului care descoperă lumea prin farmecul poveștilor. 
Păpușile, atât de dragi copiilor, impresionează și atrag prin expresivitatea lor și devin o proiecție a lumii, se 
îmbracă în semnificații și comportamente pentru ca cei mici să priceapă, să înțeleagă și să învețe despre lume, 
despre viață, despre ei și despre cei din jur. Un alt exemplu de bună practică sunt  jocurile şi distracţiile care 
sunt mai intense la vârstele copilăriei. Copiii de vârstă preşcolară se joacă tot timpul. Aceasta le conferă 
conduitei lor multă flexibilitate şi, mai ales, le dezvoltă imaginaţia şi creativitatea. 
Cuvinte cheie : grădiniţă, joc, stare de bine 
 

Informaţii privind contextul 
 

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. 
Copilul nu este o materie de modelat, ci o personalitate în devenire care se poate 
constitui ca partener al propriei sale formări. 

Una dintre condiţiile esenţiale ale aplicării unui curriculum centrat pe nevoile, 
interesele şi dezvoltarea lui globală, se referă la crearea unui mediu educaţional 
adecvat, care să permită dezvoltarea liberă a copilului şi să pună în evidenţă și 
dimensiuni precum cea interculturală sau cea a incluziunii sociale. 

Noi, educatoarele suntem responsabile de crearea unui mediu favorabil de 
învăţare, fiind noi înşine parte integrantă a acestuia. Programa activităţilor 
instructiv-educative în grădiniţa de copii prefigurează două mari tendinţe de 
schimbare, prezente în comportamentul cadrului didactic (educatoarei), care pun în 
centrul atenţiei copilul de astăzi: 
 crearea unui mediu educaţional bogat, pentru o stimulare continuă a învăţării 

spontane a copilului; 
 introducerea copilului în ambianţa culturală a spaţiului social căruia îi aparţine, 

în ideea formării lui ca o personalitate autonomă şi conştientă de sine. 
 

Aria geografică de intervenţie 
 

Zona Nord-Est, județul Iași 
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Grupul ţintă 
 
Preșcolarii 
 

Obiective 
 

• să vină cu plăcere la grădiniţă; 
• să-şi formeze un comportament adecvat vȃrstei; 
• să-şi ȋmbogățească vocabularul folosind cuvinte şi expresii din diferite texte  

literare; 
• să se joace respectȃnd reguli specifice avȃnd tot timpul o stare de bine; 
 

Activităţi 
 
Jocurile de rol şi teatrul 

Jocurile de rol şi teatrul sunt fascinație pură, teatrul este locul unde imaginația 
nu are limite, iar joaca este o condiție esențială pentru a FI. Teatrul de păpuși e 
sinonim cu zâmbetul și cu bucuria nemăsurată a copilului care descoperă lumea prin 
farmecul poveștilor. Aici, el își făurește propria percepție asupra universului vieții, 
dar și începe să își proiecteaze viitoarea lui devenire ca Om. 

Dincolo de toate acestea, teatrul are un rol cât se poate de practic și bine 
conturat în dezvoltarea copilului, atât sub aspect emoțional, cât și psihologic, 
intelectual și conceptual. Poate cel mai de seamă beneficiu pe care îl aduce o piesă de 
teatru celor mici este emoția, încărcătura afectivă pe care copilul o trăiește alături de 
personaje, împreună cu ele. Copilul împrumută din trăirile lor și le transpune în plan 
real, în mica lui realitate care prinde formă cu fiecare nouă experiență pe care o 
parcurge.  

Faptul că spectacolul, în sine, este un instrument de joacă, de divertisment 
asigură un context pozitiv în care se pot cultiva valori și modele atât de utile celor 
mici în evoluția lor, pentru o creștere echilibrată, armonioasă și sănătoasă. Păpușile, 
atât de dragi copiilor, impresionează și atrag prin expresivitatea lor și devin o 
proiecție a lumii, se îmbracă în semnificații și comportamente pentru ca cei mici să 
priceapă, să înțeleagă și să învețe despre lume, despre viață, despre ei și despre cei 
din jur. 
 Dincolo de componenta de poveste, de magia și fascinația unui spectacol de 
teatru pentru copii, se află manifestări, comportamente și experiențe umane ce 
creează o traiectorie emoțională și morală plină de semnificații pentru copilul în 
plină creștere și evoluție care vede, observă, imită și își însușește acum cele mai 
importante repere de viață. 
 
Jocurile şi distracţiile 

Un alt exemplu de bună practică sunt jocurile şi distracţiile, care sunt mai 
intense la vârstele copilăriei. Copiii de vârstă preşcolară se joacă tot timpul. Aceasta 
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le conferă conduitei lor multă flexibilitate şi, mai ales, le dezvoltă imaginaţia şi 
creativitatea; tot prin joc este exprimat şi gradul de dezvoltare psihică. 
  Jocul presupune un plan, stabilirea unui scop şi a anumitor reguli pentru a 
realiza în final o anumită acţiune ce produce satisfacţie. Prin joc se afirmă eul 
copilului, personalitatea sa. Adultul se afirmă prin intermediul activităţilor pe care le 
desfăşoară, dar copilul nu are altă posibilitate de afirmare decât prin joc. Mai târziu, 
el se poate afirma şi prin activitatea şcolară valorificată prin note, acestea se sumează 
în medii, rezultatul final al învăţării fiind tardiv din punctul de vedere al evaluării, 
pe când jocul se consumă ca activitate creând bucuria şi satisfacţia acţiunii ce o 
cuprinde. Copiii care sunt lipsiţi de posibilitatea de a se juca cu alţi copii de vârstă 
asemănătoare, fie din cauză că nu sunt obişnuiţi, fie din cauză că nu au cu cine, pot 
înregistra uneori întârzieri în dezvoltarea capacităților de relaționare cu  ceilalți.  
 

Metode şi instrumente 
 

Aceste activități pot fi realizate ȋn fiecare zi, ȋn cadrul activităților pe domenii 
experiențiale, dar mai ales ȋn cadrul  activităților liber alese: plimbări, parcuri de 
joacă, spectacole de teatru. 

 
Resurse 

 
Sunt necesare jucării, diferite costumații, păpusi, măscuțe, cărţi, reviste,  

actori, păpuşari , sponsori… 
 

Rezultate 
 

Copiii iubesc activitățile diversificate şi vin cu multă plăcere la grădiniță. 
 

Transferabilitatea 
 

Activitățile se pot desfăşura cu uşurință dacă spațiul şi materialele sunt 
corespunzătoare  ȋn toate unităţile preşcolare. 

 
Bibliografie 

 
1. Lespezeanu, Monica, (2007). Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar. O metodică 

a activităţilor instructiv-educative, Editura Omfal Esenţial, București. 
2. Nicola, Ioan, (2000). Tratat de pedagogie şcolară, Editura Aramis, Bucureşti. 
3. Osterrieth, Paula A., (1976). Introducere în psihologia copilului, E.D.P., Bucureşti. 
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Prevenirea abandonului școlar prin activități de art-terapie 
 

Nistor Laura, profesor de sprijin 
Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” Iași 

Punct de lucru-Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Iași  
 

Rezumat 
 
Utilizarea artei ca terapie presupune că produsul artistic şi asociaţiile pe marginea lui pot provoca beneficiarii să 
descopere cea mai bună compatibilitate între lumea interioară şi cea exterioară lor. Proiectul- Cercul de 
artterapie VISĂTORII din cadrul Școlii Gimnaziale Alexandru Vlahuță Iași a avut  drept scop diversificarea 
serviciilor educaționale destinate elevilor proveniți din zona Șes Bahlui,  integrați în școala de masă. În acest 
sens au fost realizate activități de terapie prin artă în scopul prevenirii abandonului școlar. În cadrul acestui 
proiect 25 de elevi din clasele I-VII, proveniți din medii defavorizarte și cu risc de abandon școlar au fost 
implicați în activități de autocunoaștere, terapie prin pictură, teatru, modelaj, dans, desen,colaj, realizând 
diferite desene, colaje, expoziții, piese de teatru, spectacole, materiale de promovare, etc., experimentând diferite 
tehnici de lucru, modalități de interacțiune cu voluntari sau specialiști pe diferite domenii. Acești elevi și-au 
dezvoltat abilităţi artistice și practic-aplicative  necesare realizării unui produs, a unei activităţi artistice; și-au 
îmbunătăţit relaţiile de comunicare şi interrelaţionare cu ceilalți colegi și cadrele didactice; au exersat 
capacitățile cognitive precum: atentia, limbajul, gândirea, creativitatea; și-au ameliorat imaginea de sine,a 
crescut capacitatea de toleranță la frustrare și a autocontrolului, diminuându-se frecvența tulburărilor de 
comportament şi a absenteismului. 
Cuvinte cheie: abandon școlar, artterapie, integrare școlară 
 

Argument 
 

Procesul creativ reprezintă o excelentă modalitate de stimulare a 
autoconştientizării şi a creşterii personale; utilizarea artei ca terapie presupune că 
produsul artistic şi asociaţiile pe marginea lui pot provoca beneficiarii să descopere 
cea mai bună compatibilitate între lumea interioară şi cea exterioară lor. 
Artterapia este formată din patru terapii particulare: terapia prin desen, modelaj și 
colaj, dramaterapia, terapia prin mișcare și dans și meloterapia. Jocul este asociat cu 
creativitatea, cu acea abilitate de a fi mai puțin rigid și mai flexibil, reprezentând 
mijlocul cu ajutorul căruia copiii vor integra concepte complexe, în dezvoltarea unei 
gândiri mai profunde. 

În cadrul Şcolii Gimnaziale „Al. Vlahuţă” Iaşi, şcoală integratoare încă din 
anul 2006, aflată în cartierul periferic Dacia al Municipiului Iaşi, sunt şcolarizaţi şi 
elevi proveniţi din zona defavorizată Şes Bahlui. Pentru acești elevi, a căror 
probleme sunt determinate în principal de mediul din care provin:  probleme de 
ordin cognitiv (dificultăţi de învăţare, întârzieri în dezvoltare, deficienţă mintală 
uşoară) şi relaţional (dificultăţi de adaptare, de integrare, absenteism, abandon 
școlar, în general datorită mediului social din care provin), dar și socio/cultural 
(apartenența la altă etnie, sentimentul de discriminare, anumite frustrări ce apar și 
conduc apoi la risc de abandon școlar) am încercat să  identificăm o serie de activități 
care să contribuie la eficientizarea integrării acestora, cu scopul dezvoltării la aceştia 
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a competenţelor de relaționare/comunicare, dar și a unor abilități practic-aplicative 
care să îi ajute să se descurce mai bine la școală.  

Astfel, activitățile de artterapie au constituit prilejul unor întâlniri 
nonformale, au condus la crearea unor noi tipuri de relații, de interacțiuni, de 
utilizare a altor registre de comunicare și, în final, la valorizarea unor aptitudini 
reale. Proiectul- Cercul de artterapie VISĂTORIIși-a propus diversificarea 
serviciilor educaționale destinate elevilor proveniți din zona Șes Bahlui prin 
realizarea unor activități de terapie prin artă, în scopul prevenirii abandonului 
școlar.  
 

Grupul țintă 
 
25 elevi aflați în risc de abandon școlar 
 

Obiectivele proiectului 
 

 Dezvoltarea abilităţilor artistice și practic-aplicative necesare realizării unui 
produs/a unei activităţi artistice;  

 Îmbunătăţirea relaţiilor de comunicare şi interrelaţionare între copiii şi între 
copiii şi adulţi; 

 Exersarea capacităților cognitive precum atentia, limbajul, gândirea, creativitatea; 
 Creșterea  capacității de toleranță la frustrare și a autocontrolului; 
 Amelioararea imaginii de sine a elevilor aflați în risc de abndon școlar prin 

colaborare activă cu ceilalți elevi; 
 Diminuarea frecvenţei tulburărilor de comportament şi a absenteismului. 
 

Activitățile proiectului 
 
Activitatea nr. 1: O echipă de succes! Selectarea membrilor cercului de art-terapie și 
organizarea activităților  
Rezultate așteptate: Selectarea a 25 de elevi cu risc de abandon școlar și 10 elevi cu 
abilități în domeniiile stabilite: teatru, arte plastice, pictură, dans; selectarea cadrelor 
didactice pentru cele trei ateliere de lucru pictură/desen/colaj, dramaterapie și 
terapie prin mișcare și dans și voluntari din cadrul Asociației de Părinți AVIS 
 
Activitatea nr. 2 Toamna darnică - realizarea de colaje cu materiale din natură: 
frunze, castane, flori, seminte etc.- organizarea unei expoziții cu lucrările realizate. 
Rezultate așteptate: Realizarea de lucrări colective sau în echipă, stabilind relaţii de 
întrajutorare şi cooperare între elevii cu risc de abandon școlar și ceilalți elevi; 
promovarea potențialului creativ al elevilor prin realizarea/organizarea unei 
expoziții. 
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Activitatea nr. 3: Unde a dispărut Moș Crăciun? -realizarea unei piese de teatru 
legată de sărbătorile Crăciunului și cum se oglindesc acestea în ochii copiilor 
Rezultate așteptate: Exersarea deprinderilor de a interpreta un rol, de a realiza 
costume și decoruri; Participarea la activități artistice realizate în colaborare cu  
ceilalți elevi. 
 
Activitatea nr. 4: Poveștile s-au amestecat - realizarea unei piese de teatru de 
marionete pornind de la mai multe povești cunoscute. 
Rezultate așteptate: Interpretarea corectă a unui rol respectând indicațiile date; 
îmbunătățirea abilităților de comunicare prin utilizarea drama-terapiei. 
 
Activitatea nr. 5: Școala Albastră - realizarea de lucrări/ afișe/embleme utilizând 
diferite tehnici:Tangram, Origami,colaj, modelaj, cu scopul promovării drepturilor 
copiilor  
Rezultate așteptate: Formarea unor deprinderi tehnice elementare de lucru prin 
confecționarea unor produse simple, utile, estetice, originale și care să poarte un 
mesaj simbolic. 
 
Activitatea nr. 6: Mărțișoare iubitoare - Realizarea unei expozițiii de mărțișoare și 
felicitări prin reciclare creativă  
Rezultate așteptate: Exersarea deprinderilor practice de a realiza un produs finit 
folosind tehnica colajului; implicarea unor părinţi (ai copiilor curisc de abandon 
școlar) în activităţi care favorizează evoluţia şi dezvoltarea relaţionării sociale ale 
elevilor. 
 
Activitatea nr. 7:  Lumină în suflete de copii-realizarea unei expoziţii cu tema: 
„Obiceiuri de paşte-ouă încondeiate, Icoane pe sticlă. 
Rezultate așteptate: Valorizarea abilităților artistice și a celor organizatorice prin 
intermediul unei expoziții; promovarea aptitudinilor elevilor la nivelul comunității 
locale. 
 
Activitatea nr. 8 : Prin dans învingem diferențele 
Rezultate așteptate: Exprimarea artistică prin diferite modalităţi de expresie 
corporală şi mimico-gestuală; ridicarea nivelului de aspiraţie, pozitivarea imaginii de 
sine la elevii implicaţi în proiect. 
 
Activitatea nr. 9: Vis de copil - concurs de desene pe asfalt. 
Rezultate așteptate: Exersarea abilităților de cooperare în grup; sensibilizarea opiniei 
publice privind problematica integrării în comunitate a elevilor din grupurile 
defavorizate 
Realizarea unui CD cu activitățile relevante ale proiectului . 
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Parteneri 
 

Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” Iași, Palatul Copiilor Iași, 
Centrul de cartier Alexandru, Consiliul Elevilor Asociația de părinți AVIS. 
 

Resurse 
 
Umane : elevi I-VII, cadre didactice, părinții elevilor  
Materiale: creioane, carioci, acuarele, pensoane, foi, hartie creponată, hârtie glace, 
cartoane colorate, fire și materiale textile, aracet; marionete, păpuși pe degete; CD-
player, CD-uri.  
Financiare: sponsorizări, donații, resurse extrabugetare, autofinanțare.  
Timp: octombrie – iunie 2020  
 

Evaluarea proiectului 
 
 pe tot parcursul derulării proiectului, prin monitorizarea acțiunilor și activităților 

planificate; 
 în cadrul expozițiilor organizate (numărul de lucrări expuse); 
 prin numărul de produse care participă la diferite competiţii de profil sau pe 

tematica integrării copiilor cu risc de abandon școlar; 
 prin observarea modificărilor comportamentale ale copiilor participanţi în 

proiect; 
 prin analiza indicatorilor de incluziune de la nivelul școlilor implicate în proiect. 
 

Diseminare 
 

 în cadrul Comisiilor metodice de la nivelul școlii; 
 popularizarea proiectului prin intermediul site-ului școlii; 
 promovarea în mass-media locală; 
 realizarea unui CD cu activitățile relevante ale proiectului. 
 

Sustenabilitate 
 

 înțelegerea necesității unor activități practice de dezvoltare a procesului de 
incluziune școlară și socială a elevilor cu risc de abandon școlar; 

 menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor cu partenerii implicaţi în proiect; 
 includerea bunelor practici identificate prin  proiect în strategiile de dezvoltare 

ale şcolii; 
 oportunitatea introducerii activităţilor de artterapie realizate în curriculumul la 

decizia şcolii; 
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 continuarea proiectului în scopul prevenirii comportamentelor violente și a 
abandonului școlar.  

 
Concluzii 

 
Activitățile acestui proiect au demonstrat faptul că a veni la școală pentru unii 

copii reprezintă cele mai plăcute momente petrecute într-un mediu securizant. 
Existența unui adult care valorizează, apreciază activitatea copilului poate produce 
modificări profunde și poate constitui rampa de lansare pe o nouă traiectorie a unui 
copil care nu are prea multe șanse. 
 

Bibliografie 
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O școală mai prietenoasă pentru toți 
 

 Rotaru Angela, profesor învățământ primar, 
Școala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino” Pașcani 

 
 

Informaţii privind contextul 
 

În ultimii ani am observat că elevii nu se pot concentra suficient de bine în 
activitățile din clasă, chiar dacă am îmbinat activitățile tradiționale cu cele de 
predare-învățare  cu ajutorul noilor tehnologii. De aceea am încercat să realizăm 
împreună, cadrele didactice din învățământul primar și elevii claselor primare 
activități pentru „O Școală mai prietenoasă pentru toți”! Atât spațiul interior, cât și 
cel exterior, grădina, terenurile de joacă și cele de sport, le-am amenajat astfel 
încât să stimuleze imaginația copiilor, creativitatea lor, dorința de a explora și 
plăcerea de a descoperi. Am scris și un și un Proiect Erasmus KA101, în februarie 
2020, pentru a învăța din experiențele europene în ceea ce privește crearea unei școli 
prietenoase pentru toți atât ca aspect fizic, cât și prietenoasă digital, știind că elevii 
noștri sunt din așa zisa „generație nativă digital”. 

Dorim cu toții ca elevii să se simtă confortabil la școală, să fie stimulați să-și 
dezvolte competențele de bază, dar în același timp să-și valorifice creativ 
aptitudinile. 
 

Aria geografică de intervenţie 
 
Orașul Pașcani, județul Iași 
 

Grupul ţintă 
 
Profesorii, elevii claselor primare și părinții de la Școala Gimnazială „Iordache 
Cantacuzino” Pașcani 
 

Obiective 
 
 Realizarea unui spațiu școlar mai atractiv; 
 Utilizarea spațiilor create pentru activități de învățare, de joacă și relaxare. 

 
Activităţi 

 
În cadrul activităților formale, dar și în cele nonformale, elevilor li s-a dat  

posibilitatea de a se implica în punerea în practică a unor idei care să schimbe modul 
în  care  arată sălile de clasă, holurile, curtea și grădina. S-au desenat pe terenul de 
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joacă din spatele școlii, cu vopsele de diferite culori: un  șotron cu cifre, un pătrat 
magic cu 16 pătrate mai mici, o floarea soarelui cu literele alfabetului, un șarpe cu 
calcule matematice și un circuit cu linii curbe și figuri geometrice, iar în grădina 
școlii s-a realizat un trenuleț cu flori, din lăzi primite de la magazinul Lidl Pașcani. 

Echipe formate din elevi voluntari din clasele a IV-a sub îndrumarea 
profesorilor care au realizat activități practice la capitolul: „Figuri geometrice”, pe 
teren trasând cu cretă Pătratul magic, Șotronul și Balaurul matematician! Echipe formate 
din elevii claselor a III-a au desenat cu cretă, sub îndrumarea profesorilor de la clasă, 
Floarea Alfabet, iar cele formate din elevii claselor pregătitoare I și a II-a au scris 
literele mari de tipar și au desenat figurile geometrice și traseele cu linii  curbe și 
frânte. Profesorii din învățământul primar au vopsit în culori „cât mai vii” tot ceea ce 
elevii au conturat cu cretă.  

Au fost totodată vopsite și lădițele pentru trenulețul cu flori tot de către 
profesori, iar fiecare elev și-a plantat în vagoanele trenulețului (pregătit cu folie 
protectoare, pământ și găuri de scurgere a apei) floarea adusă pentru înfrumusețarea 
grădinii școlii. 
  

Metode şi instrumente 
 

Profesorii claselor primare au realizat inițial o  sesiune de braistorming în care 
au adunat idei despre ce le-ar plăcea elevilor să aibă în spațiu de joacă din curtea 
școlii și cum ar vedea școala mai atractivă. S-au ales cele mai relevante idei și s-a 
realizat o listă cu cele necesare pentru punerea în practică a proiectului: „O școală 
mai prietenoasă pentru toți. S-au calculat dimensiunile pe care trebuie să le aibă 
pătratrele, s-a folosit o linie de un metru  din lemn pentru trasarea liniilor. Elevii au 
înțeles cum trebuie să poziționeze instrumentul de lucru ca să traseze liniile pentru a 
obține unghiuri drepte.  

S-au desenat pe terenul de joacă din spatele școlii, cu vopsele de diferite 
culori: un  șotron cu cifre,  un pătrat magic cu 16 pătrate mai  mici, o floarea soarelui 
cu literele alfabetului, un șarpe cu calcule matematice și un circuit cu linii curbe și 
figuri geometrice, iar în grădina școlii s-a realizat un trenuleț cu flori, din lăzi de la 
Lidl.  
  

Resurse 
 

Pentru că la nivelul unității școlare nu am găsit resursele financiare pentru 
derularea activităților, am realizat la nivelul claselor tombole cu felicitări și 
mărțișoare, iar cu banii adunați de la fiecare clasă s-a achiziționat vopsea de diferite 
culori: albă, roșie, verde, galbenă, albastră, maro și neagră, pensoane, sprayuri tip 
vopsea, măști, mănuși, cretă, metru, ruletă, răsaduri de flori, pământ pentru flori, 
folie protectoare, stropitori.  
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Elevii claselor primare și-au testat abilitățile de desenatori, cunoștințele 
despre figurile geometrice despre diversele tipuri de flori, abilitățile de buni 
gospodari iubitori de frumos. Profesorii au lucrat în echipă cu elevii. 
 

Rezultate 
 

Curtea și grădina școlii au devenit mai atractive pentru elevi atât în timpul 
pauzelor, când se organizează și joacă diverse jocuri, dar și pentru activități practice 
matematice (Perimetrul și aria figurilor geometrice, Dimensiunea liniilor frânte, 
Jocuri matematice),  jocuri de comunicare (Formarea silabelor și cuvintelor), Științe 
(s-a urmărit evoluția plantelor timp de două luni de zile și îngrijirea lor), muzică și 
mișcare (Șotron muzical, Onomatopee în mișcare).  

În Săptămâna UE a programării 2019 CODE WEEK, clasele primare din școală 
au desfășurat peste 15 activități atât online, cât și offline, realizând  jocuri de 
programare pe terenul de joacă în Pătratul magic într-un mod distractiv și relaxant. 
 

Experienţele de învăţare 
  

Prin acest tip de activitate dascălul are posibilităţi deosebite să-şi cunoască 
elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestui obiective 
depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de 
modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi 
resurselor de care dispune clasa de elevi și școala.  

Am simțit că activitățile extracurriculare sunt apreciate pozitiv de către copii 
pentru că le-am valorificat și dezvoltat interesele și aptitudinile. Am organizat într-o 
manieră plăcută și relaxantă timpul liber al copiilor contribuind în același timp la 
optimizarea procesului de învățare. Participarea a fost liber consimțită, 
necondiționată și cu efecte pozitive pentru munca desfășurată în echipă. 
 

Transferabilitatea 
 

Realizarea unui spațiu școlar atractiv care să-l provoace pe elev atât la 
învățare, cât și relaxare este un exemplu de bună practică ce poate fi urmat de orice 
instituție școlară pentru a-i face pe elevi parteneri în propria formare. Activitățile 
curriculare și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe tineri în spiritul 
societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți 
pentru o lume care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 
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Activităţi concrete realizate de profesor la clasă - pentru elevii cu dificultăți 
 

Sângeap Nadia-Mihaela, profesor,  
Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Pipirig 

 
„Nu există nimic care să nu poată fi făurit de o muncă perseverentă şi de o grijă încordată şi 

atentă”.  (Seneca) 
 

Ideal este ca elevii cu dificultăţi de învăţare să înveţe în clasă, sub 
supravegherea unui profesor sensibil la cerinţele lor, care îi ajută şi le îndrumă 
modul de învăţare. Condiţiile ideale care ar putea fi create în clasa de elevi ar putea 
fi următoarele: 
 profesorul stabileşte un climat de încredere, permiţând regulat elevilor ocazia de 

a se întâlni în grup, pentru a discuta probleme de ordin şcolar, dar şi de ordin 
general, ce sunt legate de organizarea şi funcţionarea clasei; 

 elevilor nu trebuie să le fie frică de un sistem bazat pe succes sau eşec, ci trebuie 
să participle împreună cu profesorul la evaluarea randamentului muncii lor; 

 profesorul nu reprimă prin pedepse comportamentele inadecvate, ci explică 
posibilele consecinţe ale acestui comportament, sub aspectul securităţii elevilor; 

 profesorii sunt deschişi faţă de elevi, nu pun întrebări complicate, la care ştiu că 
nu li se răspunde; 

 în cea mai mare parte a timpului, profesorul vorbeşte CU elevii, nu CĂTRE ei, îi 
ASCULTĂ, atent şi zâmbitor, când aceştia îi povestesc mici întâmplări din viaţa 
clasei; 

 raporturile diactice ce se stabilesc cu fiecare elev în parte sunt foarte importante; 
elevul trebuie să simtă că este apreciat ca individ, nu ca un număr dintr–o listă, 
astfel, elevii vor participa la procesul de învăţământ, după posibilităţile fiecăruia, 
profesorii adaptând metodele pedagogice în consecinţă. 

 
Indicații pentru profesori 

 
 să cunoască dificultăţile de învăţare ale elevilor, modul în care se manifestă 

acestea şi domeniile în care se manifestă; 
 să se asigure că elevii dețin aptitudinile necesare nivelului în care sunt încadraţi; 
 să verifice dacă materialele pentru fiecare lecţie sunt cele adecvate; 
 să procure material corespunzător, dacă este cazul; 
 să-şi rezerve timp pentru evaluarea eficienţei activităţilor de învăţare şi 

cunoaştere. 
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Elevii cărora le este greu să urmărească lecţiile pot folosi materiale audio–
vizuale (filme, albume, diapozitive, desene etc.) sau obiecte, ce vin în completarea 
prezentării orale a materiei. Pentru elevii ce nu au o memorie prea bună, ideile 
esenţiale trebuie scrise pe tablă sau o foaie de lucru. 

În timp ce ceilalţi elevi îşi continuă activitatea, profesorul poate acorda câteva 
minute, la sfârşitul expunerii, pentru a lămuri sau a face un rezumat pentru elevii cu 
dificultăţi de învăţare. 

Se poate recurge şi la alte metode de învăţare individualizată. De exemplu, 
dacă un elev nu poate scrie la fel de repede ca şi ceilalţi sau are dificultăţi cu 
ortografia, unul dintre colegi îl poate ajuta sau profesorul poate înregistra 
expunerea, permiţând acestui elev să lucreze în ritmul propriu. 
 

În intervențiile sale profesorul trebuie: 
 

 să definească bine nevoile; 
 să precizeze obiectivele învăţării; 
 să evalueze aptitudinile elevilor în raport cu obiectivele; 
 să verifice stadiul aptitudinilor prezente; 
 să furnizeze materialele corespunzătoare; 
 să stabilească modul de prezentare și verificare al lecţiilor; 
 să-şi adapteze metodele la cerinţele elevului; 
 să asigure suficiente exerciţii pentru a fi sigur de reuşita predării; 
 să evalueze elevii în funcţie de obiectivele clar definite. 

Instrumente de lucru 
 

Pentru a cunoaşte, planifica şi evalua permanent progresele la clasă, este 
firesc ca profesorul să noteze anumite informaţii referitoare la elevul cu dificultăţi de 
învăţare. În literatura de specialitate acest plan se numeşte: Plan educaţional, acesta 
fiind un document personalizat.  

Dacă este vorba de un plan special organizat pentru intervenţia în dificultăţile 
de învăţare, planul se va numi un Plan de intervenţie personalizat sau individualizat 
şi este elaborat de cadrul didactic de sprijin împreună cu alţi profesionişti şi cu 
ajutorul profesorului care petrece cel mai mult timp şcolar cu elevul. 

 
Planurile personalizate 

 
Specificăm şi subliniem că la activitatea didactică curentă profesorul trebuie 

să adapteze pentru fiecare elev procesului de predare-învăţare şi evaluare. Această 
adaptare poate solicitra o perioadă mai lungă de timp însă șansele de creștere a 
randamentului școlar al copiilor cresc considerabil. 
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Planul de intervenţie personalizat(PIP) poate fi elaborat împreună cu 
profesorii de sprijin şi de alţi profesionişti care intervin cu programe speciale 
(logoped, kinetoterapeut, etc.), cu suportul profesorului care cunoaşte activitatea 
didactică a elevului. 

Întrebările necesare pentru elaborarea unui PIP: 
Pentru a contribui la Planul de intervenţie personalizat alături de profesorul 

de sprijin şi de alţi profesionişti, dar şi pentru Planul educaţional care însoţeşte 
planurile sale de lecţii, profesorul trebuie să răspundă la întrebări de tipul următor: 
• Obiectivele propuse sunt corelate cu punctele slabe şi cele tari identificate la elevul 
respectiv? 
• Constituie aceste obiective provocări pentru elev? 
• Evită ele izolarea sau excluderea elevului? 
• Clarifică acestea la ce nevoi răspund? 
• Sunt ele uşor de înţeles pentru toţi cei care sunt implicaţi? 
• Se adresează tuturor factorilor care pot contribui la sprijinirea dezvoltării copilului 
(familie, alţi profesionişti, etc.)? 
• Sunt semnificative pentru curriculum şi pentru dezvoltarea celor care sunt 
implicaţi? 

După ce s-au identificat priorităţile şi obiectivele, trebuie să se identifice cum 
vor fi predate elementele de conţinut din curriculum şi ce strategii vom folosi. 
Răspunsul la aceste întrebări depinde de abordarea profesorului. Dacă are o viziune 
incluzivă asupra învăţării va folosi astfel de strategii şi metode încât va antrena, 
interactiv şi diferenţiat, toţi elevii. 

În orice clasă, elevii cu dificultăţi de învăţare se pot integra dacă se propun 
acele strategii prin care elevii lucrează împreună, negociază, primesc sprijin şi 
învăţarea este evaluată permanent. O întrebare firească vine la acest moment: cum 
vom evalua? 
 

Înregistrarea progreselor elevului 
 

Dacă s-au stabilit priorităţile de învăţare, au fost identificate ţintele de atins 
prin activităţi şi predarea-învăţarea se realizează folosind strategii şi metode 
adecvate, atenția cadrului didactic poate fi focalizată asupra progreselor pe care le 
înregistrează elevul. 
 

Etapele evaluării continue: 
 

Se pot sintetiza patru etape: 
1. Identificarea progreselor şi înregistrarea lor; 
2. Folosirea datelor pentru adaptările ulterioare; 
3. Comunicare progreselor către copil; 
4. Comunicarea progreselor cu ceilalţi parteneri în programul de intervenţie asupra 
dificultăţilor de învăţare. 
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Întrebări cu valoare de principiu în evaluarea progreselor 
Este important să organizam programul de evaluare a progreselor pornind de 

la nişte întrebări esenţiale. Literatura de specialitate prezintă o serie de întrebări cu 
valoare de principii de care trebuie să ţinem seama în evaluarea progreselor copiilor cu 
dificultăţi de învăţare: 
1. Integritatea teoretică 
Progresele sunt bazate pe un model acceptabil al dizabilităţii şi dificultăţilor de 
învăţare? 
Modelul implicit referitor la dezvoltarea personalităţii încorporează toate aspectele 
dezvoltării, este bazat pe un model acceptabil referitor la procesul de învăţare prin 
care se respectă autonomia şi iniţiativa celui care învaţă? Se axează în mod explicit 
acesta pe aspectele care asigură o învăţare de succes? Procesul de măsurare şi 
culegere de informaţii cu privire la progres în învăţare corespunde unei atitudini cât 
mai incluzive? 
2. Eficacitate practică 
Sunt folosite surse de informare adecvate? Se produc informaţii care să ducă direct la 
îmbunătăţirea procesului de predare - învăţare? Modul în care e condusă măsurarea 
implică copilul, profesioniştii şi părinţii? 
3. Echitate 
Sunt protejate drepturile copilului şi ale părinţilor? Se operează fără discriminare de 
gen, clasă socială, etnie, limbă sau religie? 
4. Responsabilitate 
Procesul de măsurare şi informaţiile pe care le produce sunt prezentate deschis şi 
inteligibil către copil, părinţi, profesori, alţi profesionişti, autorităţile educative? Este 
acest proces eficient adică îşi justifică costurile? 
 

Evaluarea sumativă a intervenţiei 
 

Măsurarea ţintelor învăţării poate fi completată de o evaluare sumativă a 
progresului. Este vorba de o reflectare asupra priorităţilor iniţiale şi scopurilor şi 
obiectivelor fixate. Aceasta se face la nivele variabile, reflectând ecologia predării-
învăţării: 
 revizuirea progreselor pe termen lung şi pe termen scurt; 
 revizuirea aspectelor legate de mediul de învăţare; 
 evidențierea aspectelor legate de şcoală ca organizaţie. 
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Pregătit pentru schimbare! (atelier pentru elevi) 
 

Tamaș Ana-Camelia, profesor consilier școlar, 
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași 

 
 

Rezumat 
 

Lucrarea de față reprezintă un proiect de activitate din sfera educației nonformale, ca parteintegrantă a 
programului SMART VACANȚA! Şcoala de vară pentru facilitarea tranziţiei de la gimnaziu la liceu, organizat 
de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași, un proiect adresat absolvenților învățământului 
gimnazial, care își propune familiarizarea elevilor cu învăţământul liceal și facilitarea tranziției de la gimnaziu 
la liceu. Proiectul este organizat în parteneriat cu unități școlare din mediul rural, în vederea oferirii serviciilor 
de specialitate  elevilor care  nu beneficiază de servicii de consiliere în unităţile lor şi care sunt expuşi riscului de 
părăsire timpurie a şcolii. 

 
Informaţii privind contextul 

 
Atelierul de lucru pentru elevi PREGĂTIT PENTRU SCHIMBARE! abordează 

problematica tranziţiei şcolare de la gimnaziu la liceu pentru elevii din mediul rural, 
tranziție ce presupune schimbări profunde: -schimbarea mediului în care 
funcţionează unitatea de învăţământ (debutul într-o unitate şcolară din mediul 
urban şi contactul cu o aglomerare urbană mare); - contactul cu o comunitate şcolară 
eterogenă (elevi proveniţi din medii şi comunităţi, etnii, religii diferite); - dificultăţile 
legate de transport, navetă, cazare în cămine sau internate şcolare; - scăderea 
motivaţiei şcolare şi de dezvoltare personală dată de un nivel crescut de relaxare a 
tânărului conştient că a parcurs un nivel minimal de şcolaritate.  

 
Aria geografică de intervenţie 

 
Județul Iași, colaborare între Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 
Iași și unități școlare din mediul rural 

 
Grupul ţintă 

 
Elevi absolvenți ai ciclului gimnazial din mediul rural 

 
Obiective 

 
 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare cu elevi din alte comunităţi 

sau medii de provenienţă. 
 Facilitarea împărtăşirii experienţelor personale şi a schimbului de bune practici 

între elevi în vederea diminuării nivelului de anxietate şcolară şi socială. 
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 Creşterea nivelului de informare a elevilor din gimnaziu cu privire la posibilităţile 
de continuare a studiilor şi a resurselor culturale ale municipiului Iaşi. 

 Promovarea şi accesibilizarea serviciilor de asistenţă psihopedagogică oferite de 
specialiştii CJRAE Iaşi. 

 
Activităţi 

 
 Introducere 
-Prezentarea facilitatorului, a proiectului în cadrul căruia se desfășoară activitatea, 
alte informații relevante despre contextul proiectului și obiectivele acestuia 
-Participanții sunt asezați în cerc, cu respectarea distanțării sociale și se vor prezenta, 
de la dreapta la stânga, prin precizarea prenumelui și a unității școlare unde își vor 
continua studiile  
 Reguli de grup  
- facilitare: Suntem în Țara Responsabilității, acolo unde stabilim de ce reguli avem 
nevoie pentru a ne simți în siguranță, mai ales în condițiile speciale în care ne aflăm; 
- se stabiliesc regulile pentru desfășurarea activității, în condiții de siguranță 
sanitară, dar și emoțională; 
Ex: 

-Păstrăm distanța de siguranță față de ceilalți participanți (1,5m) 
-Purtăm masca corespunzător (gura și nasul să fie acoperite) pe tot parcursul 
activității 
-Vorbim pe rând 
-Respectam opiniile celorlalți etc. 

- materiale necesare: o foaie de flipchart, markere pe care facilitatorul va nota regulile; 
- sugestii de întrebări pentru debriefing: De ce este important să avem reguli? Ce se 
întâmplă dacă regulile nu sunt respectate?  
 Schimbările momentului 
- facilitare: Facilitatorul va așeza pe jos, la distanță unele de altele, câteva imagini 
sugestive (Anexa 1) referitoare la schimbările ce urmează în viată tinerilor 
(schimbarea unității școlare, a profesorilor, a colegilor, a modului de desfășurare a 
activității școlare etc.) și va face o scurtă introducere pe această temă. Participanții 
sunt invitați să se plimbe, să reflecteze la momentul începutului de an școlar și să se 
așeze în jurul desenului care reflectă cel mai bine pentru ei, ideea de schimbare. 
- materiale necesare: 3 imagini  (Anexa 1) 
- sugestii de întrebări pentru debriefing:  Cum v-ați simțit în timp ce vă plimbați? A fost 
ușor/greu să vă decideți unde să vă așezați? Din ce motive credeți că ați ezitat? Ce v-
a determinat să luați decizia de a vă așeza în dreptul imaginii?  

Se vor analiza gândurile și emoțiile generate de ideea schimbării, care sunt 
gândurile funcționale, care ajută și care sunt cele disfuncționale, care ar putea genera 
dificultăți de adaptare la clasa a IX-a. 
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- facilitare: Fiecare participant va căuta în curte (fără să se depărteze prea mult de 
grup) un obiect prin care să sugereze resursele de care dispune pentru a depăși 
obstacolele legate de schimbarea școlii, a grupului de colegi, a profesorilor etc. 
Obiectul va fi așezat pe desenul folosit la exercițiul anterior și fiecare va explica 
alegerea făcută. 
- materiale necesare: obiecte din natură 
- sugestii de întrebări pentru debriefing: Cum ne-am simițit în timpul „căutării” 
obiectului/resurselor? A fost dificil să descoperim resursele personale? Ce ne-

a 

împiedicat? Ce ne-a ajutat? 
Idei de reținut: 
-Schimbarea presupune un efort de adaptare, de trecere de la cunoscut la 
necunoscut. 
-Adaptarea înseamnă o mobilizare a resurselor și depășirea eventualelor obstacole. 
-Fiecare dispune de resursele necesare adaptarii la schimbare, doar trebuie să le 
conștientizeze și să le activeze. 
-Schimbarea conduce la dezvoltare (personală, în relația cu cei din jur etc). 
 Povestea Plăntuța cea perseverență 
- facilitare - Facilitatorul va citi participanților povestea Plăntuța cea perseverentă

 

(Anexa 2) 
- materiale necesare: povesteaPlăntuța cea perseverentă (Anexa 2) 
- sugestii de întrebări pentru debriefing: V-ați regăsit în această poveste? Ați trăit 
experiențe asemănătoare celor  trăite de plantută? Ce a ajutat-o pe plantă să 
depășească temerile? Care este mesajul poveștii? Cum îl putem aplica în viața 
noastră de zi cu zi? 
 Încheierea activității și feed-back 
Fiecare participant va preciza un gând cu care pleacă de la activitate și o așteptare 
pentru următoarea activitate, completând fraza: 
Astăzi plec cu gândul că……și îmi doresc ca măine să…….. 

 
Metode şi instrumente 

 
Exercițiul, conversația, problematizarea, reflecția, poveste metoforică 

 
Resurse 

 
Materiale:  

- spaţiul  de desfăşurare a activităţilor – curtea școlii, scaune 
- fișe de lucru (Anexa 1, Anexa 2), markere, foi fleapchart 

Umane: 
- profesori consilieri şcolari  
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 Mă pregătesc pentru schimbare....



 

 
Rezultate 

 
-cantitative: numărul elevilor participanți la atelier, numărul unităților școlare cu 
care s-au stabilit parteneriate pentru implementarea programului și derularea 
atelierului 
-calitative: creșterea capacității de adaptare școlară și socială a elevilor participanți la 
program 

 
Experienţele de învăţare 

 
 reconectarea elevilor la mediul școlar 
 exersarea deprinderilor de siguranță sanitară, prin purtarea măștilor și păstrarea 

distanțării sociale 
 explorarea și exprimarea gândurilor și emoțiilor generate de noul context școlar 

și social (schimbarea unității școlare, a colegilor, a profesorilor etc.) 
 echilibrarea emoțională și pregătirea pentru adaptarea la noul an școlar  

 
Transferabilitate 

 
Atelierul de lucru pentru copii poate fi organizat în primele zile ale noului an 

școlar, de către profesorii consilieri școlari, în colaborare cu profesorii diriginți ai 
claselor a IX-a care predau și copiilor proveniți din diferite unități școlare din mediul 
rural.  

 
Referinţe şi bibliografie 

 
1. http://www.cjrae-iasi.ro/info/cjrae/resurse 
2. https://psihoterapic.ro/2013/05/plantuta-perseverenta/ 

 
Anexa 1 
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Anexa 2 
Plăntuța cea perseverentă 

”S-a întâmplat odată ca sămânța unei flori, purtată de vânt, să aterizeze pe o cărare 
cu pământ puțin și plină de pietre. O pală de vânt a rostogolit-o până a căzut printre bulgării 
de pământ, iar când a venit ploaia, a încolțit și a început să crească. Floricica a reușit să se 
înalte destul de bine pe cărare. Din păcate însă, de câte ori încerca să se întindă mai mult, 
cineva călca peste ea. De câte ori se întâmpla acest lucru, fie era strivită o frunză, fie că se 
rupea chiar vârful florii. Micuța plantă încerca iar și iar să scoată la iveală câte o frunzuliță 
sau un bobocel de floare. Numai că, de câte ori acest lucru pornea bine, se găsea cineva care 
să o rupă în vreun fel, fie turtind-o cu pantoful, fie cu roata bicicletei. Până la urmă, biata 
plăntuță s-a văzut silită să renunțe la dorința de a se mai înălța. S-a hotărât să încerce doar să 
supraviețuiască, rămânând mereu la fel. Însă și acest lucru era greu, pentru că primea prea 
puțin soare și prea puțină hrană, dacă stătea așa lipită de pământ. 

Într-o zi, un grădinar a trecut pe acolo și a observat pe cărare mica plantă. 
- Ei, ei, nu crești într-un loc prea bun, a spus el. Tu ar trebui să te afli într-o grădină unde să 
poți crește cât mai frumos. 

Grădinarul a plecat acasă și s-a întors cu o sapă și o găleată. Apoi s-a apucat să sape, 
asigurându-se că a reușit să cuprindă toate firicelele rădăcinii fără să le rupă. A luat planta la 
el în grădină, a găsit un loc cu pământ gras unde a fixat-o, iar apoi a stropit-o grijuliu cu 
multă apă. 
- Acuma ești într-un loc mai potrivit, Micuță Plantă, i-a zis el. Aici vei putea să crești și să te 
dezvolți exact așa cum le este dat tuturor celor ca tine. Și pentru că te-ai străduit atât de mult 
să supraviețuiești, în mod sigur vei crește și vei deveni cea mai frumoasă floare din această 
grădină. 

Mica plantă era foarte speriată. Se chinuise să stea în același loc, era obișnuită să 
suporte dureri și umilințe atât de mult timp, încât îi era pur și simplu frică acum când i se 
oferea această nouă posibilitate de a se schimba total. Grădinarul a băgat de seamă că 
micuței plante îi era frică, așa că i-a vorbit din nou. 
- Avem voie să ne fie frică, dar nu trebuie ca frica să ne oprească să creștem și să ne 
dezvoltăm, a sfătuit-o el pe mica plantă. Pentru ca să ajungi să fii exact ceea ce poți cu 
adevărat să fii, trebuie să găsești forța în tine însăți, să te îndrepți și să te deschizi chiar tu 
către soare. Abia atunci vei reuși să te vezi în adevărata lumină. 

Bietei plăntuțe îi era încă frică, dar s-a hotărât să nu scape această ocazie, așa că a 
căutat și a găsit în ea însăși puterea de a se deschide spre lumină. Foarte curând s-a ivit o 
frunzuliță, iar apoi un bobocel de floare, urmate de altele și altele. Plăntuța a căpătat 
încredere și a început să se simtă mai puternică și mai curajoasă. Nu după mult timp, s-a 
acoperit cu o mulțime de flori minunate. Grădinarul povestea tuturor prietenilor săi despre 
noua, extraordinara plantă din grădina sa. Foarte multă lume a început să viziteze grădina 
ca să admire florile acestei plante atât de speciale. Planta auzea din ce în ce mai des în jurul 
ei cuvintele cu care vizitatorii îi lăudau frumusețea și își dădea seama ce mult se schimbase 
și ce mult crescuse. Acum că era vindecată de tot, planta a înțeles cu adevărat că, pentru ca 
să se dezvolte până la frumusețea ei deplină, a trebuit să aibă foarte multă încredere și curaj 
ca să se înalțe singură spre soare, prin propriile ei puteri.” 

 
(Sursa: https://psihoterapic.ro/2013/05/plantuta-perseverenta/) 
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Aplicații online pentru elevii cu CES 
 

Tataru Alina Mihaela, profesor de psihopedagogie specială, 
 Școala Gimnazială Specială Pașcani 

 
Rezumat 

 
Școala online reprezintă o mare provocare pentru elevii cu cerințe educative speciale, mai ales că  sistemul de 
învățământ nu a fost pregătit din timp pentru această situație neprevăzută și a trebuit să ne adaptăm pe 
parcurs.Din fericire pentru noi toți, internetul ne oferă o multidudine de aplicații gratuite și accesibile tuturor 
categoriilor de elevi.Deoarece am dorit să continui procesul intructiv-educativ și să-i țin aproape pe elevi, am 
selectat o serie de aplicații pe care le-am experimentat cu elevii mei de clasa a VIII-a, cu deficiențe mintale ușoare 
și moderate. Aplicațiile experimentate au fost :zoom, google classroom, mozaweb, LearningApps.org, kahoot, 
platforma https://wordwall.net/, jamboard și mentimeter.com. 
Secțiunea (se bifează):  
o Modele de bune practici în atragerea copiilor către școală. 
o Psihologie și asistență socială – implicații în educație. 
o Perspective actuale în problematica CES și CEX. 
 

Informaţii privind contextul 
 

Școala online pentru elevii cu cerințe educative speciale a fost și este în 
continuare o provocare la care am reușit să facem față cu brio deoarece ne-am dorit 
să menținem vie relația de colaborare formată de-a lungul timpului și pentru a nu 
lăsa pe nimeni în urmă. Parteneriatul cu familia a jucat un rol extrem de important 
pentru realizarea activităților online cu elevii în această perioadă, deoarece a sprijinit 
elevii în accesarea diferitelor aplicații de învățare. Efectele unei bune colaborări și a 
unei relații pozitive elevi-profesori au condus la implicarea activă a elevilor și 
părinților în activitățile de învățare care au fost transferate online. Dincolo de 
conţinuturile concrete care se transmit, în activitatea didactică este foarte important 
tipul de interacţiune care se stabilește între clasa de elevi şi profesorul lor, precum şi 
atitudinea acestuia în a se relaţiona la grupul ca intreg şi la fiecare elev în parte. 

Făcând o incursiune în mediul online, am selectat din start aplicația zoom, 
pentru a facilita întâlnirile sincron cu întreg colectivul de elevi, aplicație pe care am 
folosit-o pe toată perioada școlii online. Avantajele acesteia sunt: efectuarea de 
apeluri video de grup, folosirea chat-ului, împărtășirea ecranului profesorului și 
utilizarea unei table virtuale interactive. Concomitent cu aceasta am integrat pe 
parcurs și alte aplicații precum google classroom, mozaweb, LearningApps.org, 
kahoot, wordwall.net, jamboard și mentimeter.com, care au făcut procesul didactic 
mai interactiv și mai diversificat din punct de vedere al strategiilor didactice. 

Practic în cadrul sesiunilor zilnice de pe zoom, am făcut treptat transferul 
către clasa virtuală de pe classroom, unde există posibilitarea de comunicare în timp 
real cu elevii, transmiterea temelor, rezolvarea acestora de către elevi, notarea și 
oferirea de feed-back direct fiecărui elev în parte. Sala de clasă și băncile s-au 
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transformat în conturi de utilizatori google, iar obișnuitele table s-au transformat în 
ecrane de laptop sau de telefon. 

Pentru elevi, temele devin mult mai interesante şi atractive pentru că, printr-
un singur click, au acces la informaţiile şi materialele aferente lecţiilor predate în 
Google Classroom. Elevii pot iniţia conversaţii cu profesorul sau orice invitat la 
lecţie, să le adreseze întrebări la care pot primi răspunsuri imediate, în timp real. 

Pentru părinţi, Google Classroom oferă posibilitatea să primească rezumate 
ale activităţii elevilor, pot fi informaţi permanent cu privire la evoluţia şi rezultatele 
acestora. 

O altă aplicație utilă este LearningApps.org, concepută pentru a sprijini 
procesele de învățare si predare prin module interactive. Aceste module de învățare 
pot fi integrate direct in conținuturi de învățare, dar pot fi și concepute online de 
utilizatorii înșiși sau pot fi modificate.  

Cu ajutorul acestei aplicații am creat o serie de exerciții interactive detaliate la 
secțiunea „Activități”. 

 
Grupul ţintă 

 
6 elevi cu CES din clasa a VIII a C,  de la Școala Gimnazială Specială Pașcani 

 
Obiective 

 
Pe parcursul și în urma derulării sesiunilor de zoom și a sarcinilor de lucru 

primite pe google classroom, elevii sunt capabili: 
 Să utilizeze dispozitivele personale pentru accesarea sesiunii de întâlnire și a 

temelor; 
 Să interacționeze în sesiunile sincron de pe zoom; 
 Să aplice cunoștințele învățate pentru rezolvarea sarcinilor de lucru interactive; 
 Să transmită temele rezolvate pe google classroom; 
 Să rezove corect exercițiile interactive, pe baza cunoștințelor asimilate; 
 Să respecte programul de întâlnire online și termenele pentru rezolvarea temelor; 
 Să respecte regulile de grup pentru activitatea on-line. 

 
Activităţi 

 
1. Joc digital: Sortăm animale domestice și sălbatice: 
https://learningapps.org/12821728 
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2. Cuvinte cu înțeles opus:https://learningapps.org/display?v=p9prp3wx220 

 
3. Cuvinte cu înțeles asemănător : https://learningapps.org/display?v=piyvppcpn20 

 

 
4. Exerciții de înmulțire : https://learningapps.org/display?v=p6w23zvs520 

 
 

Metode şi instrumente 
 
Fereastra ZOOM a deschis eleviloro nouă abordare, iar ca și profesor am 

consiliat eleviicum să rezolve individual sarcinile de lucru primite, utilizînd 
aplicațiile conexe. 

Am selectat jocuri interactive pe care le-am integrat în lecțiile online pentru 
fixarea cunoștințelor elevilor cu CES: 
 https://create.kahoot.it/share/ne-jucam-cu-inmultirea/eea67cc1-0805-4123-9f3c-

6b97f98c598a 
 https://create.kahoot.it/share/animale-domestice/c2700247-6acf-46f5-9739-

c78dc709a6b4 

De exemplu,am utilizat aplicația Jamboard care este o tablă digitală cu ajutorul 
căreia elevii aflați la distanță pot să schițeze idei și să le salveze în cloud, astfel încât 
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acestea să poată fi accesate de pe orice dispozitiv. Tema trimisă elevilor a fost să 
descrie experiența școlii online, utilizând această tablă. 

 
 

Resurse 
 

Pentru implementarea conținuturilor digitale, resursele materiale utilizate au 
fost: calculatoare, laptopuri sau telefoane inteligente conectate la internet. Ca și 
resurse procedurale amintesc: abilități de comunicare, abilități digitale, de 
tehnoredactare, abilități sociale. 

 
Rezultate 

 
În urma aplicării actului didactic digitalizat elevii și-au îmbunătățit 

competențele digitale, motivaţiapentru învăţărea crescut prin utilizarea digitalizării 
învăţării. Aceştia promovează atitudini şi comportamente favorabile integrării 
şcolare şi sociale, a creşterii stimei de sine şi încrederii în propria persoană şi în 
competenţele deţinute. 

Toate aplicațiile adaptate nivelului cognitiv al elevilor au facilitat fixarea 
cunoștintințelor acumulate anteror. 

Un  alt rezultat foarte important este îmbunătățirea comunicării cu elevii, 
menținerea elevilor implicați și împreună, păstrarea legăturii afective, emoționale. 

 
Experienţele de învăţare 

 
Fiind prima experiență de acest gen atât pentru elevi, cât și pentru profesori, 

cred că a fost un proces continuu de învățare, în care elevii au dobândit sau și-au 
perfecționat unele abilități digitale care le vor fi utile pe viitor. Avantajele învățării 
on-line derivă din faptul că activitățile on-line pot fi accesate oricând și oriunde, 
cursanții pot alege domeniile de interes, le pot accesa în ritm individual. 

Una dintre limitele învățării online a fost accesul copiilor la internet și la 
resursele pe care ei le au acasă și bineînțeles lipsa relațiilor interumane între elevi și 
profesori, dar și între elevi, cu reale efecte în timp dacă se permanentizează acest 
mod de abordare a învățării. 
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Transferabilitatea  
 

Google classroom este o aplicație ce poate fi folosită cu precădere pentru 
elevii de la ciclul gimnazial, atât din învățământul de masă, cât și din cel special. 
Zoomul se poate aplica și în ciclul primar de învățământ. 

Aplicațiile Mozaweb, LearningApps.org, kahoot, wordwall.net, jamboard și 
mentimeter.com se pot uliliza pentru toate nivele de învățământ. Voi prezenta 
câteva din secvențele din cadrul activităților online cu elevii de la clasa mea, cât și 
integrarea aplicațiilor conexe. 

 

 
 

 
Referinţe şi bibliografie 

 
1. http://www.isjiasi.ro/documente/informatica/3%20ABC%20Ghid%20rapid%20Cl

assroom%20ISBN.pdf 
2. https://learningapps.org/271992 
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Studiul copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate 2019 
 

Alina-Elena Vasilescu, profesor consilier școlar,  
CJRAE-CJAP Iași 

 
 

Rezumat 
 
Lucrarea prezinta un studiu ce vizează identificarea situațiilor de risc educațional a elevilor cu părinți 

plecați în străinătate, investighează situația raportată la nivelul județului, precum și recomandări pliate pe 
această situație. 

 
Informaţii privind contextul 

 
Din perspectivă retrospectivă, Convenţia ONU cu privire la Drepturile 

Copilului adoptată de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 20 Noiembrie 
1989 a presupus trecerea drepturilor copilului dintr-un cadru general, cuprins în 
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, într-unul restrâns care a devenit un 
important instrument pentru guverne, organizaţii neguvernamentale şi 
internaţionale. Și țara noastră, odată cu ratificarea Convenţiei Drepturilor Copilului 
prin Legea nr. 18/ 1990, s-a raliat acestei perspective devenind una dintre primele 
care a aderat la principiile şi prevederile acesteia. În acest sens, convenţia acordă o 
importanţă deosebită familiei, acesteia revenindu-i responsabilitatea principală în 
ceea ce privește îngrijirea şi protecţia copilului. Convenţia stipulează faptul că 
datorită vulnerabilităţii lor, copiii necesită îngrijire şi protecţie specială, punând 
accent principal pe necesitatea protecţiei juridice şi de orice altă natură a copilului 
înainte şi după naştere, importanţa respectului pentru valorile culturale ale 
comunităţii copilului, rolul vital al cooperării internaţionale în realizarea drepturilor 
copilului. 

 
Aria geografică de intervenţie 

  
Municipiul Iași, județul Iași 

Grupul ţintă 
 
Elevi din învățământul preuniversitar ieșean 

 
Obiective 

 
 Elaborarea unei baze de date a elevilor din a căror familie este plecat cel puţin un 

părinte în străinătate, a localităților, pe medii de proveniență și a țărilor de 
emigrație; 
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 Elaborarea unei baze de date a elevilor remigranți și a localităților, pe medii de 
proveniență și a țărilor de remigrație; 

 Identificarea dificultăților generate de integrarea la specificul educațional 
românesc, a numărului de elevi cu experiență anterioară și a celor fără experiență 
în învățământul românesc; 

 Elaborarea de recomandări către unitățile școlare în vederea atenuării sau 
prevenirii diferitelor tulburări la copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate. 

 
Activităţi, metode şi instrumente 

 
Macheta a fost transmisă către toate unitățile școlare de la nivelul județului 

Iași. Prelucrarea statistică a datelor s-a realizat pe nivele de școlaritate ale copiilor de 
către consilierii din CJAPP în baza centralizărilor primite de la ISJ Iași coroborând 
datele primite de la nivelul unităților școlare. 

 
Resurse 

 
Umane: profesori consilieri școlari din CȘAP și CJAP, informatician; 
Materiale: platformă de comunicare oficială, site CJRAE Iași. 
 

Rezultate 
 

 studiu privind copii cu părinți plecați în străinătate; 
 centralizare date și evidență prin bază de date actualizată; 
 diseminare informații; 
 elaborare concluzii și recomandări; 

Copii/ elevi cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate 
 

Tabel I.1 Distribuția numerică și procentuală a elevilor cu părinți plecați la muncă în străinătate pe mediu de 
proveniență și nivel de învățământ 
Item  

         Niv. de 
învățământ 

PREŞCOLAR PRIMAR 
GIMNAZIA
L 

LICEAL 
PROFESI
ONAL 

TOTAL 
FINAL 

Copii/ 
elevi cu 
părinţi 
plecaţi la 
muncă în 
străinătate 

URBAN 186 
(18,83%) 

875 
(24,04%) 

1218 
(32,43%) 

2393 
(94,10%) 

474 
(70,43%) 

5146 
(44,36%) 

RURAL 802 
(81,17%) 

2765 
(75,96%) 

2538 
(67, 57%) 

150 
(5,90%) 

199 
(29,57%) 

6454  
(55, 64%) 

TOTAL 988 
(100%) 

3640 
(100%) 

3756 
(100%) 

2543 
(100%) 

673 
(100%) 

11600 
(100%) 

135



 

 
Fig. 1.1 Elevi cu părinți plecați la muncă în străinătate, pe mediu de proveniență și nivel de 

învățământ 
 

Din reprezentarea grafică de mai sus, rezultă distribuția numărului de elevi 
aflați în situația descrisă anterior, pe mediu de proveniență și nivel de învățământ; se 
observă că cel mai mare număr de situații de risc îl întâlnim la nivelul ciclului 
gimnazial (cu un total de 3756 elevi) și la nivelul celui primar (cu un total de 3640 
elevi).  

De asemenea, există o distanțare mare la nivelul mediului rural în ceea ce 
privește ciclul primar (2765 dintr-un total de 3640 cazuri, reprezentând 75,96%) 
șigimnazial (2538 dintr-un total de 3756 cazuri, reprezentând 67,57% din numărul 
total al elevilor pe acest segment de interes), în timp ce numărul elevilor din ciclul 
liceal se înscrie pe o pantă descendentă (150 elevi în rural față de 2393 în urban); de 
asemenea, pentru învățământul profesional se observă o relativă echivalență pe o 
linie redusă de 199 situații în mediul rural față de un total general de 474. Pentru 
mediul urban se observă o incidență crescută la nivel liceal (2393 dintr-un total de 
2543 cazuri, reprezentând 94,10%).  

Se poate vedea o tentă ascendentă pe mediul rural pentru primele două 
cicluri de învățământ, de la preșcolar la primar, cu o pantă descrescătoare puternic 
accentuată de la nivelul gimnazial la cel liceal, iar în ceea ce privește mediul urban se 
relevă o tendință ascendentă lină de la nivelul ciclului preșcolar către cel liceal (se 
pleacă de la 186 cazuri până la 2393), în timp ce zona profesională rămâne cu valori 
scăzute de 474 cazuri. 

Cele mai mici valori raportate sunt întâlnite la nivelul mediului urban pentru 
ciclul preșcolar (186) și la nivelul mediului rural pentru ciclul liceal (150). 
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Tabel I.2. Distribuția numerică și procentuală a elevilor cu părinți plecați la muncă în străinătate pe nivel de 
învățământ, comparativ cu totalul elevilor înscriși 

 Total elevi 
înscriși 

Total elevi 
înscriși urban 

Total elevi cu 
părinți plecați 

urban 
*raport față de 
total înscriși; 
total urban 

Total elevi 
înscriși rural 

Total elevi cu 
părinți plecați 

rural 
*raport față de 
total înscriși; 
total rural 

Învățământ 
preșcolar 

19933(100%) 9065(45,48%) 186  
(0,93%; 2,05%) 

10868(54,52%) 802  
(4,02%; 7,38%) 

Învățământ 
primar 

39079(100%) 17776(45,49%) 875  
(2,24%; 4,92%) 

21303(54,51%) 2765 
(7,08%;12,98%) 

Învățământ 
gimnazial 

32232(100%) 14857(46,09%) 1218  
(3,78%; 8,20%) 

17375(53,91%) 2538 
(7,87%;14,61%) 

Învățământ 
liceal 

22117(100%) 21011(94,99%) 2393 
(10,82%;11,39%) 

1106 
(5,01%) 

150 
(0,68%;1

3,56%) 
Învățământ 
profesional 

6480(100%) 4261(65,76%) 474  
(7,31%; 7,31%) 

2219(34,24%) 199 
(3,07%;8,97%) 

 

 
Fig. 1.2 Elevi cu părinți plecați la muncă în străinătate, pe nivel de învățământ, comparativ 

urban-rural/ total înscriși 
 
P rivind reprezentarea de mai sus, observăm că, pentru mediul urban, cel mai 

mare procent se înregistrează la nivelul învățământului gimnazial (8,20% față de 
numărul elevilor înscriși în mediul urban) și liceal (10,82% față de numărul total al 
elevilor înscriși la nivelul județului Iași-învățământ liceal), de asemenea pentru 
învățământul liceal-prin raportare directă la numărul de elevi înscriși la nivel urban 
de 11,39%. Dacă ne raportăm la mediul rural, cele mai mari procente sunt întâlnite, 
prin raportare la numărul de înscriși pentru acest mediu, la nivel gimnazial (14,61%) 
și liceal (13,56%); prin raportare la numărul total de elevi înscriși în învățământ la 
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nivelul județului Iași în acest an școlar, întâlnim cel mai mare procent pentru ciclul 
gimnazial cu o valoare de 7,87%. 

Dacă ne raportăm la situația elevilor cu părinți plecați în străinătate realizată 
pentru anul școlar trecut, se observă o rată a situației de risc în creșterepe toate 
palierele: pentru ciclul preșcolar (de la 811 față de 988), de asemenea crescută la nivel 
primar (3365 cazuri anul trecut față de 3640 în acest an), tot crescută pentru ciclul 
gimnazial (3691cazuri până la3756), la nivel liceal (2512 cazuri până la 2543) și 
profesional (de la 436 până la 673). Observăm, dintr-o perspectivă comparativă pe 
ultimii trei ani școlari, o revenire a totalului cu cifra zecilor de mii iar la 11.Mai 
putem sublinia o creștere a numărului de elevi cu părinți plecați la muncă în 
străinătate atât pe segmentul mediului rural, cât și pentru mediul urban. 

 

 
Fig. 1.2.a Elevi cu părinți plecați la muncă în străinătate, comparativ pe ultimii trei ani şcolari 
 

 
 
Fig. 1.2.bElevi cu părinți plecați la muncă în străinătate, pe mediu de proveniență, comparativ 

pe ultimii trei ani şcolari 
 

 
Fig. 1.2.cElevi cu părinți plecați la muncă în străinătate, pe nivel de învățământ, comparativ 

pe ultimii trei ani şcolari 
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I. Părinţi plecaţi la muncă în străinătate 
 

Tabel II.1. Distribuția numerică și procentuală a părinților plecați la muncă în străinătate, funcție de tipul 
familiei/ numărul membrilor și mediu de proveniență 

Tipul/structura 
Familiei  

          Mediu de 
proveniență 

Elevi din 
familie 
monoparen
tală 

Elevi cu 
ambii 
părinți 
plecați 

Elevi cu un 
părinte plecat TOTAL 

Rural 

Învățământ 
preșcolar 55 64 738 802 

Învățământ 
primar 276 340 2425 2765 

Învățământ 
gimnazial 273 316 2222 2538 

Învățământ 
liceal 24 11 139 150 

Învățământ 
profesional 29 26 173 199 

Total rural 657 
(43,48%) 

757 
(55,62%) 

5697 
(55,64%) 

6454 
(55, 64%) 

Urban 

Învățământ 
preșcolar 9 16 170 186 

Învățământ 
primar 134 75 800 875 

Învățământ 
gimnazial 231 130 1088 1218 

Învățământ 
liceal 382 326 2067 2393 

Învățământ 
profesional 98 57 417 474 

Total urban 854 
(56,52%) 

604 
(44,38%) 

4542 
(44,36%) 

5146 
(44,36%) 

TOTAL 1511 1361 10239 11600 
 

 
Fig. 2.1 Distribuția numerică a elevilor funcție de tipul familiei/ numărul membrilor plecați la muncă 
în străinătate, pe medii de proveniență, prin raportare la total 
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Din reprezentările grafice de mai sus rezultă, pentru numărul total, o 
incidență crescută a emigrării unui singur părinte (10239 cazuri reprezentând 
88,27% din totalul părinților plecați) – fie tatăl cel ce asigură stabilitatea și siguranța 
familiei, fie mama - persoana resursă, cheie a oricărei familii. Variabila ambii părinți 
înregistrează un număr de 1361 de cazuri (11,73%) la nivelul județului pentru 
situațiile raportate, ce ar putea afecta negativ dezvoltarea copiilor aflați în situația de 
„suspendare” a celulei familiale naturale.  

În urma rezultatelor anterioare, noua variabilă, anume familia 
monoparentală, care pleacă la muncă în străinătate și a cărui impact, am subliniat și 
în anii precedenți, este devastator pentru copil: după o primă traumă existențială 
puternică (aceea de a avea un singur părinte: fie vorbim despre deces, divorț ori tată 
necunoscut), copilul de o vârstă fragedă intră într-o nouă stare negativă cu 
repercursiuni asupra dezvoltării sale adecvate prin plecarea din mediul familial a 
singurului părinte pe care îl are. În acest an școlar obținem o situație raportată de 
1511 cazuri ce are o reprezentare față de totalul general de 13,02%, al doilea procent 
ca mărime din cele trei variante de răspuns acordate. 

Se constată în același timp, o incidență mărită a plecării părinților pentru 
elevii din ciclul gimnazial – 3756 cazuri, dar și pentru ciclul primar – 3640 situații, fapt 
ce reprezintă un fenomen îngrijorător pentru acest segment de vârstă când copilul în 
devenire are nevoie de susținerea continuă și îndrumarea părinților săi; la nivelliceal 
observăm o plecare numerică deasemenea importantă, cu o pondere procentuală de 
21,92%, în timp ce pentru ciclul preșcolar se înregistrează un procent mai redus, dar 
încă semnificativ mai ales pentru etapa de dezvoltare specifică acestei vârste de 
8,52%, la nivelul învățământului profesional se înregistrează cel mai scăzut procent 
de numai 5,80%. 

Dacă facem o analiză după criteriul mediului de proveniență, observăm, la 
nivelul județului nostru, că în acest an școlar avem un număr mai mare de părinți 
plecați la muncă în străinătate pentru familiile de tip tradițional indiferent de 
specificul mediului, rural ori urban, ce înregistrează un total de 11.600 cazuri față de 
1511 al familiilor de tip monoparental; în timp ce la nivelul mediului rural 
discrepanța monoparental-tradițional este foarte accentuată (de nouă ori în creștere, 
de la 657 cazuri până la 6454), la nivelul mediului urban raportul distanțării este 
ceva mai redus (de aproape cinci ori mai mare, de la 854 cazuri ajungând la 5146 
situații raportate). 

Din datele tabelului II.1. observăm o raportare redusă față de total, în 
siguranță pentru elevii noștrii, în ceea ce privește situația cea mai dramatică descrisă 
anterior, cea a familiilor monoparentale plecate la muncă în străinătate, fapt ce ar 
putea echivala ca și gravitate/ importanță cu cea a ambilor părinți plecați, 
suprapunându-se factorul emoțional presant extrem datorat „unicității” celulei 
familiale. 

Astfel putem distinge pentru cazul familiilor monoparentale, o predominanță 
pentru mediul urban a plecărilor cu un scor de 854 situații raportate (7,36% din 
totalul elevilor cu părinți plecați la nivelul județului) față de mediul rural unde 
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întâlnim un scor doar ușor mai mic de 657 situații (5,66%) și o sumarizare pentru 
acest segment extrem de vulnerabil de 13,02% (aproape echivalentcu valoarea anului 
școlar anterior când am înregistrat un procent de 13,87).  

De subliniat, fenomenul îmbucurător înregistrat pentru acest an școlar, de 
constanță a scăderii incidenței familiilor monoparentale plecate față de anii școlari 
precedenți. Dacă abordăm o analiză comparativă cu cea a anilor școlari anteriori, 
observăm că numărul situațiilor raportate pentru familiile monoparentale plecate în 
străinătate este într-o descreștere constantă (de la 1573/ 1500 cazuri la 1511) obținând 
astfel o zonă de platou (să nu uităm că am înregistrat 1948 de cazuri familii 
monoparentale raportate în anul școlar 2016-2017); de asemenea,trebuie subliniată 
situația pentru familiile cu ambii părinți plecați unde se înregistrează din nou o 
creștere a raportărilor (de la 1391/1187 la 1361 cazuri), precum și a celor cu un singur 
părinte plecat unde înregistrăm tot o creștere numerică de la 8609/ 8128 la 10239 
situații raportate în acest an școlar. 

Trebuie reliefată aici incidența majoritară a familiilor cu un părinte/ambii 
plecați din totalul centralizat la nivel județean; tot la nivelul totalului trebuie 
subliniată dominanța mediului urban (854) în fața celui rural (657) pentru familiile 
monoparentale și dominanța mediului rural (5697) față de cel urban (4542) pentru 
familiile cu un părinte plecat. 

O problemă cu care societatea se confruntă de ceva vreme o reprezintă familia 
de tip monoparental, în urma plecării unicului părinte la muncă în străinătate. Deși 
plecarea pornește incontestabil de la nevoia de a avea o stare materială mai bună, 
din dorința de a oferi mai mult copiilor, această „plecare” reprezintă un fenomen 
complex și cu multe implicații pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Familia 
este cea care conferă siguranță și primul model de apartenență la un grup, la acea 
matrice cu care copilul se identifică și prin care își dezvoltă propria autonomie și 
propria identitate. Orice modificare care survine, își pune amprenta asupra 
dezvoltării copilului și a modului în care acesta reușește să se adapteze la noua 
realitate. 

Odată cu plecarea părintelui/părinţilor peste hotare, copiii preiau rolurile 
acestora nu doar în întreţinerea gospodăriei, dar şi în ceea ce priveşte îngrijirea 
fraţilor şi a surorilor mai mici. Echilibrul intern al familiei este perturbat prin 
plecarea unui părinte, dar și în situația plecării ambilor părinți sau a unicului 
părinte. Familia trebuie să se reorganizeze şi să se adapteze, ceea ce reprezintă un 
proces îndelungat.  

Această perioadă este resimţită drept o criză şi este considerată cea mai 
dificilă. Acest proces se încheie prin restabilirea unui echilibru atunci când alţi 
membri ai familiei reuşesc să împartă şi să preia rolurile şi responsabilităţile celui 
plecat. 
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Tabel II.3. Distribuția numerică și procentuală a părinților plecați la muncă în străinătate, funcție de membru/ 
nivel de învățământ/ mediu de proveniență 

Mediul de 
proveniență 

Nivelul de 
învățământ 

Elevi cu părinți plecați din țară 
TOTAL 

Mama Tata Ambii 

RURAL 

Învățământ 
preșcolar 

78 660 64 802 

Învățământ 
primar 

422 2003 340 2765 

Învățământ 
gimnazial 

557 1665 316 2538 

Învățământ liceal 55 84 11 150 
Învățământ 
profesional 

72 101 26 199 

TOTAL RURAL 
1184 

(48,11%) 
4513 

(58,02%) 
757 (55,62%) 

6454 
(55, 64%) 

URBAN 

Învățământ 
preșcolar 16 154 16 186 

Învățământ 
primar 

149 651 75 875 

Învățământ 
gimnazial 

254 834 130 1218 

Învățământ liceal 679 1388 326 2393 
Învățământ 
profesional 

179 238 57 474 

TOTAL URBAN 
1277 
(51,89%) 

3265 
(41,98%) 

604 (44,38%) 
5146 

(44,36%) 
TOTAL 2461 

(100%) 
7778 

(100%) 
1361 

(100%) 
11600 

(100%) 

 
Fig. 2.2.1 Distribuția numerică a părinților 
plecați la muncă în străinătate, mediul rural 
       

Fig. 2.2.2 Distribuția numerică a părinților 
plecați la muncă în străinătate, mediul urban 

   
Din datele centralizate, observăm incidența cea mai mare înregistrată pentru 

tata plecat cu 7778 cazuri raportate, cu o ușoară prevalență a mediului rural (58,02%) 
în fața celui urban (41,98%). Pe ultimul loc se situează ambii părinți plecați la muncă 
în străinătate cu un total de 1361 cazuri, în mediul rural (55,62%) și în cel urban 
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(44,38%). Observăm, atât la nivelul mediului rural, cât și a celui urban linia 
crescendă a axei ambii-mama-tata, cu un total 1361-2461-7778. În acest an școlar se 
înregistrează o situație scăzută pentru ambii părinți plecați, cu un total de 1361 
cazuri raportate ce reprezintă 11,37% din totalul situațiilor raportate. De remarcat 
faptul că mamele plecate obțin, din nou, un procent în creștere față de anul școlar 
anterior când am avut doar 613 cazuri raportate, acum obținem 2461 (de 4 ori mai 
mult), situându-se pe locul al doilea al incidenței plecărilor. 

Dacă analizăm tot acest criteriu, al mamei plecate, observăm cea mai mare 
incidență la nivelul mediului urban, cu 679 cazuri pentru liceal, iar cea mai mică 
incidență o regăsim la nivel preșcolar tot în mediul urban cu doar 16 situații 
raportate. Dacă luăm în calcul criteriul tata plecat,  e înregistreză o incidență mărită 
la nivel primar (2064 cazuri) pentru mediul rural și mai scăzută de 84 cazuri în 
mediul rural, la nivelul învățământului liceal. Dacă analizăm citeriul ambii părinți 
plecați la muncă în străinătate, observăm cea mai redusă incidență la nivelul 
învățământului liceal-rural cu doar 11 situații raportate, iar cea mai ridicată de 340 
cazuri în mediul urban, la nivel primar. 

 
Fig. 2.3 Distribuția procentuală a părinților plecați la muncă în străinătate  
 

Analizele existente, rezultate din multitudinea studiilor ce investighează acest 
fenomen, au arătat că plecarea a cel puţin unuia dintre părinţi în străinătate poate fi 
asociată cu rezultate şcolare mai slabe în rândul copiilor rămaşi acasă, decât în cel al 
copiilor fără părinţi emigranţi. Dar această performanţă şcolară mai slabă este 
cauzată, aproape în totalitate, de statutul socio-profesional în medie mai scăzut al 
acestor familii (părinţi cu un nivel mediu de educaţie) şi de structura acestora 
(părinţi separaţi, divorţaţi sau văduvi). În cazul în care doar un părinte este plecat, 
părintele rămas acasă preia cu destul de mult succes o mare parte dintre funcţiile 
importante pentru performanţa şcolară. Însă în cazul copiilor cu ambii părinţi 
plecaţi, rolul acestora nu poate fi performanţial realizat de alte persoane sau 
instituţii. 

Rolul societăţii civile este acela de militare pentru elaborarea de politici 
sociale care să se axeze pe construirea unei reţele de sprijin prin persoane din afara 
familiei (profesori, asistenţi sociali, consilieri şcolari, educatori ai ONG-lor) care să 

143



 

preia o parte din atribuţiile părinţilor în domeniul performanţei şcolare (cum ar fi 
motivarea şi încurajarea copilului de a învăţa, formarea și dezvoltarea/ selectarea 
adecvată a strategiilor de învăţare sau de efectuare a temelor, abilități de petrecere 
adecvată a timpului liber etc). Acest tip de sprijin este primordial pentru copiii cu 
ambii părinţi plecaţi în străinătate/ din familii monoparentale, dar este recomandat şi 
pentru copiii cu un singur părinte plecat, pentru a diminua responsabilităţile şi 
presiunea crescută la care este supus părintele care rămâne acasă. 

Problematica copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate este una 
complexă, atrăgând de-a lungul timpului atenția organizațiilor nonguvernamentale 
ce au realizat diverse studii, cercetări asupra acestui fenomen și au propus 
numeroase proiecte în vederea sprijinirii copiilor/ tutorilor aflați în acestă situație. 

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului și 
HelpAge International și UNICEF realizează Studiul „Impactul migraţiei asupra 
copiilor și persoanelor în etate din gospodăriile cu multe generaţii”, realizat în 
Republica Moldova în 2010 și publicat în 2014, ce ne arată că în familiile în care 
pleacă ambii părinţi, bunicii preiau rolul acestora în 91% din cazuri, iar în familiile în 
care pleacă unul dintre părinţi, celălalt fiind în ţară, în 36% din cazuri copiii la fel 
rămân în grija bunicilor.  

Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică, în anul 2009, o pătrime din 
populaţia activă economic a Moldovei era plecată temporar la muncă peste hotare. 
Efectele migraţiei sunt trăite nu doar de cei care pleacă, ci și de membrii familiei care 
rămân acasă, în special copii și bunici, în Moldova existând tradiţia privind îngrijirea 
nepoţilor. Cu toate acestea, probleme precum sărăcia, migraţia, schimbarea rolurilor, 
presează asupra familiilor și a comunităţilor, pătrunzând și în relaţiile dintre 
generaţii.  

În urma acestui proiect, se realizează o „Carte pentru îngrijitoriˮ, oricine are 
grijă de un copil în perioada când părinţii lui muncesc în altă ţară pentru a-i asigura 
o viaţă mai bună unde se pot găsi informaţii despre dezvoltarea copilului la diferite 
vârste și nevoile sale pentru a crește sănătos, impactul migraţiei asupra stării 
emoţionale a copilului, comunicarea cu acesta. Potrivit datelor Studiului MICS, 
publicat de UNICEF în aprilie 2014, circa 21% dintre copiii din Moldova au cel puțin 
un părinte plecat la muncă peste hotare. 

Dacă ne referim la organizația Salvați Copiii, în 2018 realizează studiul „Câți 
copii au rămas singuri acasăˮ în urma căruia consideră că această problemă a căpătat 
în ultima vreme conotaţii naţionale, motiv pentru care organizaţiile 
nonguvernamentale active în domeniul protecţiei copilului propun un apel la 
decidenţi în vederea adoptării de măsuri, prin prisma faptului că s-a demonstrat 
prin studii complexe că, minorii rămaşi singuri acasă sau în grija altor persoane se 
confruntă cu probleme la şcoala şi în societate.  

Părinţii copiilor fac parte din categorii diverse: oameni aflaţi sub limita 
sărăciei, oameni care trăiesc din ajutoare sociale, oameni care îşi doresc mai mult, 
care vor să le asigure o bunăstare materială copiilor şi posibilităţi de dezvoltare 
conforme cu secolul în care trăim. În cadrul proiectului „Consilierea copiilor ai căror 
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părinţi sunt plecaţi în străinătateˮ derulat de către Salvați copiii, se are în vedere 
desfăşurarea de activităţi de consiliere individuală şi de grup prin care să se vină în 
sprijinul elevilor, familiilor acestora şi cadrelor didactice. 

Alternative Sociale și UNICEF România publică în 2008 o analiză la nivel 
naţional asupra fenomenului copiilor rămaşi acasă, studiul dorindu-și a fi unul 
dintre instrumentele de advocacy ale UNICEF în dialogul interinstituțional din 
domeniul protecției copilului. Datele prezentate în acest raport constituie o 
informație utilă și complementară care să sprijine statul și partenerii guvernamentali 
în elaborarea unor politici sociale pertinente în domeniul protecției copilului. O serie 
de efecte pozitive marchează îmbunătățirea standardului de viață al copiilor (haine, 
încălțăminte, jucării, telefoane mobile), dar și a condițiilor de viață în general. 

Recomandările studiului vizează susținerea demersurilor autorităților, 
însoțite de sprijinul pe care organizațiile neguvernamentale îl pot aduce (analiza 
cadrului legislativ și a practicilor din teren, dezvoltarea de servicii comunitare care 
se adresează și copiilor cu părinți migranți, cunoștințele dobândite în practica de 
teren) printr-un efort care trebuie să fie comun. 

 
Proiecte/programe/direcţii de acţiune privind diminuarea efectelor migraţiei 

 
În mod curent, unităţile şcolare menţionează faptul că abordează o tematică 

specifică la nivelul orelor de consiliere şi orientare şi precizează modalităţi variate de 
realizare a legăturii cu părinţii emigranţi: comunicare telefonică, electronică sau 
scrisă. 

La nivelul cabinetelor şcolare/ interşcolare de asistenţă psihopedagogică se 
derulează permanent activităţi de consiliere individuală şi colectivă sau se 
organizează grupuri de sprijin pentru copiii cu părinţi plecaţi în străinătate, grupuri 
de dezvoltare emoţională. 

Unităţile școlare investigate derulează o serie de proiecte și programe 
educative în scopul susținerii elevilor cu părinți plecați în străinătate sau a celor 
remigranți în vederea facilizării adaptative la specificul învățământului românesc, 
dar și la caracteristicile școlii propriu-zise. Unităţile de învăţământ din mediul urban 
derulează, cu sprijinul profesorilor consilieri şcolari, o gamă largă de activităţi de 
asistenţă a copiilor cu părinţi plecaţi în străinătate sau a elevilor remigranţi, în cadrul 
unor proiecte/programe proprii: „Singur acasă – lacrimi de dorˮ, „Nu sunteți 
singuri”, „Ludoteca de vacanţă”, „Împreună mai buni, mai frumoşi”, ,,Dezvoltarea 
abilităților de viață independentăˮ, „Singur acasăˮ, ,,Consiliere individuală – 
Readaptarea la cerințele educaționale specifice țării noastre”, „Implicându-ne, 
reuşim!”, „Comunicarea în şi despre familie”, „Proiect cu privire la reintegrarea 
copiilor emigranţi” (parteneriat Alternative Sociale), „Şcoala – o mare familie”, 
Clubul Underground cu activităţi de promovare a muzicii folk, a filmului şi a artei, 
Clubul Robotica cu activităţi de promovare a abilităţilor tehnice etc. 

La nivelul CJRAE-CJAP în anul școlar anterior s-a derulat o paletă diversă de 
acțiuni cu relevanță psihopedagogică atât în ceea ce privește fenomenul elevilor cu 
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părinți plecați la muncă în străinătate și a celor remigranți, cât a efectelor acestora, 
dintre care amintim: proiecte în parteneriat cu CJRAE Cluj („Exploratori în lume 
emoţiilorˮ), proiect în parteneriat cu Asociaţia Zbor Alternativ Moldova („Prindem 
aripi la Hangariadăˮ), proiect în parteneriat cu Librăria Cărtureşti („Academia 
Părinţilorˮ), colectarea informaţiilor privind Harta serviciilor de sprijin pentru tineri-
crearea unei baze informaţionale privind serviciile complementare de sprijin la 
nivelul judeţului Iaşi); implicarea CJRAE în proiecte de parteneriat european pe 
problematica psihopedagogică (coordonare europeană a proiectului Proiectul 
European ERASMUS +, Acţiunea Cheie 1 Educaţia Adulţilor, „Egalitate de şanse 
prin parteneriate active în oferirea de servicii şi resurse de prevenire a bullying-ului 
în mediul educaţional”, proiectul „QualForm - Asigurarea CALității educației prin 
FORMarea echipelor de schimbare”, finanțat prin Granturile SEE - mecanismul 
financiar 2014 - 2021, în cadrul Programului de Educaţie, Burse, Ucenicie şi 
Antreprenoriatul Tinerilor în România; fundamentarea unor proiecte la nivel 
judeţean, regional; parteneriate cu alte instituţii (Alături de Voi Romania, DGASPC 
Iaşi, Salvaţi Copiii, Alternative Sociale), workshop-ul ”Building self-esteem in 
children & adolescents”, SMART vacanța-şcoala de vară pentru facilitarea tranziţiei 
şcolare, „Importanța consilierii în viața adolescenților. Când să cer ajutor? Cum să 
cer ajutor?” - discuție-panelcare face parte din manifestările dedicate Zilei 
Internaționale a Educației (organizat de Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași, 
în parteneriat cu CJRAE Iași, în cadrul proiectului Euroscola, Conectați la viitor prin 
educație). 

Trebuie să amintim aici, platforma HELP LINE-CONSILIERUL ALĂTURI DE 
TINE, de mare relevanță din perspectiva programelor derulate, ce constituie o 
oportunitate modernă de consiliere on-line destinată beneficiarilor din comunități ce 
nu dețin servicii locale directe de asistență psihopedagogică. Platforma creată este 
un instrument online de consiliere, construit pe trei secțiuni conform celor trei 
categorii de beneficiari, elevi, părinți și cadre didactice, s-a impus din considerente 
pedagogice ancorate în realitatea secolului XXI ca timp al provocărilor în educație: 
vulnerabilități specifice vârstelor școlare, incluziune școlară și acceptarea diversității, 
migrația temporară a părinților și însingurarea copiiilor. 

 
Transferabilitate 

 
 fiecare unitate de învățământ din județ își poate gestiona propriul program 

funcție de datele relevante obținute; 
 fiecare profesor consilier școlar își elaborează planul de activitate funcție de 

nevoile identificate la nivelul unității de învățământ unde își desfășoară 
activitatea; 

 se poate analiza locul ocupat în ansamblul unităților de învâțământ pe această 
problematică și poate gestiona astfel noile colaborări și proiecții educaționale; 
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 la nivel macro, CJRAE Iași și ISJ Iași își pot adapta planul de activități funcție de 
rezultatele acestui studiu și rangul acestuia față de celelalte problematici/ 
cazuistici educaționale. 

 
Referinţe şi bibliografie 

 
1. www.cjraeiasi.ro  
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Studiu privind riscul de abandon şcolar - La nivelul judeţului Iaşi 2019 
 

Alina-Elena Vasilescu, profesor consilier școlar,  
CJRAE-CJAP IAȘI 

 
Rezumat 

 
Studiul vizează, atât extinderea bazei de date privind abandonul şcolar, cât şi identificarea unor soluţii realiste 
de diminuare a acestui fenomen, prin programele şi proiectele implementate de unităţile de învăţământ; 
cercetarea fundamentează cu date relevante intervenţiile educaţionale realizate de ISJ Iași și CJRAE Iași pentru 
prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar, fiind o activitate inclusă în documentele programatice ale celor 
două instituții. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii este considerată ca fiind deosebit de importantă, nu numai 
pentru a combate consecințele negative ale sărăciei și excluziunii sociale asupra dezvoltării copilului, dar și 
pentru a oferi copiilor mijloacele necesare pentru a întrerupe ciclul de transmitere a dezavantajului între 
generații. Studiul corelează cu directivele Strategiei Europa 2020, adoptate de Consiliul European şi fondate pe 
trei priorități care se consolidează reciproc - atingerea creșterii inteligente, durabile și favorabile incluziunii și 
cu unul dintre cele cinci obiective principale, reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii în UE la mai puțin de 
10% până în anul 2020. Preocuparea pentru prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar trebuie privită ca o 
prioritate a sistemului de educaţie cu atât mai mult cu cât factorii determinanţi ai abandonului se multiplică şi 
diversifică, ca adaptare la contextul social, economic, cultural, profesional din ce în ce mai provocator în care 
sistemul de învăţământ funcţionează. 
 

Informaţii privind contextul 
 

 Abandonul şcolar constă în decizia de a întrerupe parcursul şcolar, înainte de 
finalizarea unui anumit nivel de învăţământ. Există definiţii ale abandonului şcolar 
care îl asociază părăsirii timpurii a unui parcurs educativ, înainte de obţinerea unei 
diplome. Este o definiţie care vine pe filieră francofonă, dar care, adaptată spaţiului 
educativ românesc, vizează renunţarea la participarea la o formă de educaţie, înainte 
de finalizarea unui nivel de studiu sau a unui an de studiu.  

În abandon şcolar este considerat a fi elevul care într-un an şcolar se regăseşte 
cuprins într-un anume nivel de educaţie, iar în anul şcolar următor nu se mai 
regăseşte cuprins în nicio formă de educaţie, fără a fi obţinut o diplomă de finalizare 
a studiilor. Definiţia este elaborată pe filieră francofonă, de Ministerul Educaţiei din 
Québec şi a fost preluată şi adaptată specificului diferitelor  sisteme de învăţământ. 
La nivelul sistemului românesc de învăţământ, elevii sunt declaraţi în abandon 
şcolar şi scoşi din evidenţele şcolare după trei ani de la renunţarea la frecventarea 
studiilor (conform ROFUIP 2005), perioadă în care elevul are timp să-şi reia şi 
continue studiile.  

Pe de altă parte, indicatorul folosit la nivel naţional pentru a avea o imagine 
asupra acestui fenomen, prezentat anual în raportul cu privire la Starea sistemului 
naţional de învăţământ, este determinat pe baza metodei intrare – ieşire, conform 
metodologiei Instutului Naţional de Statistică (INS). Astfel calculat, indicatorul 
reflectă doar ponderea elevilor care au ieşit din sistemul de educaţie pe parcursul 
anului şcolar, întrucât stabileşte un raport între efectivele de elevi de la început de an 
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şcolar şi efectivele de elevi de la final de an şcolar. Acest indicator permite o evaluare 
a eficienţei la nivel de sistem, o rată ridicată semnalând existenţa unor probleme 
reale în ceea ce priveşte organizarea internă a sistemului de educaţie (Apostu, O., 
Fârtuşnic, C.). 

 
Aria geografică de intervenţie  

 
Municipiul Iași, județul Iași 
 

Grupul ţintă 
 
Elevi din învățământul preuniversitar ieșean 
 

Obiective 
 
 Fundamentarea cu date statistice relevante a deciziilor de politică educaţională 

orientate spre prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar; 
 Oferirea unei diagnoze privind factorii de risc care generează o rată scăzută de 

retenţie a elevilor în sistemul şcolar; 
 Identificarea unor măsuri eficiente privind prevenirea şi combaterea abandonului 

la nivelul județului Iași; 
 Identificarea riscurilor asociate acestui fenomen, a consecinţelor negative ale 

practicilor pasive, nonintervenţioniste. 

 
Activităţi, metode şi instrumente 

 
Cercetarea a presupus utilizarea unei metode principale de investigare 

sociologică, documentarea, în sensul realizării unei baze de date cu privire la riscul 
abandonului școlar la nivelul județului Iași. Astfel, s-a realizat o machetă de 
colectare a datelor, concepută pe următoarele componente: 
A. Situaţia nominală a elevilor aflaţi în situaţie de risc de abandon 
B. Factorii de risc pe problematica abandonului școlar 
C. Demersuri întreprinse de unităţile şcolare privind reducerea abandonului şcolar 
 

Resurse 
 
Umane: profesori consilieri școlari din CȘAP și CJAP, informatician; 
Materiale: platformă de comunicare oficială, site CJRAE Iași. 

 
Rezultate 

 
 studiu privind riscul de abandon şcolar la nivelul judeţului Iaşi 2019 

149



 

 centralizare date și evidență prin bază de date actualizată 
 diseminare informații 
 elaborare concluzii și recomandări 

 
Transferabilitate  

 
 fiecare unitate de învățământ din județ își poate gestiona propriul program 

funcție de datele relevante obținute; 
 fiecare profesor consilier școlar își elaborează planul de activitate funcție de 

nevoile identificate la nivelul unității de învățământ unde își desfășoară 
activitatea; 

 se poate analiza locul ocupat în ansamblul unităților de învâțământ pe această 
problematică și gestiona astfel noile colaborări și proiecții educaționale; 

 includerea Strategiei de prevenirea a abandonului şcolar ca ţintă prioritară în 
Planul managerial al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 
Iaşi, pentru anul şcolar 2019-2020; 

 eficientizarea activităţii Comisiei de prevenire a abandonului şcolar la nivel 
judeţean şi al fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar; 

 monitorizarea anuală a situaţiei absolvenţilor clasei a VIIIa neînscrişi în clasa a 
IXa în învăţământul liceal sau profesional; 

 la nivel macro, CJRAE Iași și ISJ Iași își pot adapta planul de activități funcție de 
rezultatele acestui studiu și rangul acestuia față de celelalte problematici/ 
cazuistici educaționale. 

 
Referinţe şi bibliografie 

 
1. www.cjraeiasi.ro  
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Părinți informați - copii cooperanți 
 

Antal Oana Maria, Profesor,  
Liceul Teologic Ortodox Sfinții Împărați Constantin și Elena Piatra-Neamț 

 
 

Informaţii privind contextul 
 
 Societatea actuală se află sub impulsul inovării tehnologice, economice, 
culturale și impune un ritm crescut al activităților cotidiene, care se răsfrânge asupra 
funcționalității familiei și care își pune amprenta asupra conduitei copiilor. Părinții, 
aflați într-o perpetuă luptă pentru asigurarea bunăstării materiale a familiei, acordă 
atenție redusă copiilor, vitregindu-i de nevoile importante- atenția, timpul, dragostea, 
corectitudinea, răbdarea, constanța, respectul. Acest fapt se oglindește în trăirile copiilor 
care se externalizează manifestând comportamente problematice, considerate 
indezirabile în mediul familial, școlar și social și care periclitează dezvoltarea.  

Proiectul de față vine în sprijinul părinților și oferă diverse modalități de 
abordare a problemelor elevilor, situații care se găsesc , de cele mai multe ori, la baza 
esecului școlar. 
 

Aria geografică de intervenţie 
 

Regiunea Nord-Est, județul Neamț 
 

Grupul ţintă 
 

Participanții sunt părinți ai elevilor de la clasele V-VIII 
 

Obiective 
 
Pe parcursul activităților părinții trebuie: 
 să își însușească tehnici de comunicare asertivă; 
 să identifice comportamentele problematice ale propriilor copii; 
 să învețe tehnici de modelare a comportamentelor nedorite; 
 să decripteze emoțiile copiilor în raport cu comportamentele afișate; 
 să identifice nevoile nesatisfăcute ale copiilor; 
 să identifice factorii care favorizează producerea și menținerea 

comportamentelor nedorite; 
 să experseze tehnici de disciplinare pozitivă; 
 să formuleze reguli care să conducă la comportamente dezirabile; 
 să își însușească metode de disciplinare pozitivă; 
 să dezvolte strategii de rezolvare a conflictelor familiale; 
 să își exprime opiniile în legătură cu subiectele dezbătute; 
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 să își dezvolte abilități de comunicare asertivă și interrelaționare. 
 

Activităţi 
 
Activitatea I: Să ne cunoaștem și să colaborăm! 
 Activitate de energizare și intercunoaștere 

Participanții sunt invitați să se așeze în cerc. Sunt distribuite ecusoane necompletate, 
părinții fiind rugați să aleagă culoarea preferată și să noteze pe ecuson prenumele și 
o trăsătură care îi definește. Se solicită apoi prezentarea ecusoanelor. 
 Prezentarea obiectivelor și a specificului programului 

Profesorul prezintă participanților obiectivele programului și activitățile prin care 
acestea se vor concretiza. În prezentarea temelor înscrise în proiect accentul va fi 
plasat pe deprinderile pe care le vor dobândi participanții după parcurgerea 
întâlnirilor. 
 Regulile activității 

Profesorul le explică părinților că programul în care s-au înscris necesită conturarea 
unui set de reguli pentru o bună desfășurare a activităților și pentru sporirea 
eficienței acestora. Se solicită părinților creionarea unor reguli folosindu-se tehnica, 
Bulgărele de zăpadă,  care vor fi notate pe foi de flipchart. 
 Desfășurarea programului 

Părinții primesc în format letric orarul activităților și stabileasc data și ora 
desfășurării întâlnirilor.Sunt rugați să completeze chestionarul de evaluare inițială. ( 
Anexa 1.3.)  
 Feed-back - Copacul așteptărilor 

Profesorul va expune pe suportul de flipchart un copac pe frunzele căruia se vor 
regăsi notate așteptările pe care le au părinții de la programul la care participă.  
 Tema pentru acasă 

Părinții sunt rugați să aducă la viitoarea întâlnire o fotografie de familie. 
Activitatea II: De ce nu ascultă copiii? 
 Activitate de energizare și intercunoaștere 
Participanții sunt invitați să se așeze în cerc. Sunt rugați să mediteze asupra 
răspunsurilor posibile la întrebările: Cine sunt eu? Cum sunt ca mamă/tată? Ce fel de 
părinte crede copilul meu că sunt? 
Participanții sunt rugați să aleagă una dintre întrebările date și să comunice grupului 
răspunsul conturat. 
 Prezentarea obiectivelor activității  
Profesorul prezintă participanților obiectivele activității și metodele prin care acestea 
se vor concretiza. Accentul va fi plasat pe deprinderile pe care le vor dobândi 
participanții după parcurgerea întâlnirii, discursul axându-se în jurul conceptului de 
cooperare părinte-copil.  
 Activitatea propriu-zisă 
Profesorul propune participanților o primă activitate, cu caracter informativ, care 
conține detalii despre tipurile de comunicare- verbală, nonverbală și paraverbală 
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accentuând rolul comunicării și mesajul transmis de fiecare dintre acestea. Se 
prezintă părinților un studiu de caz (Anexa 2.2.)  (Kiel-Hinrichsen, 2014).  

Povestea familiei din studiu de caz este citită pe roluri, interpretată de 
membrii grupului. 
Se supune dezbaterii situația din familie împărțindu-se părinții în trei grupe astfel: 

 un grup îl reprezintă pe domnul D; 
 un grup o reprezintă pe mamă; 
 un grup îl reprezintă pe băiat. 
Membrii grupului au ca sarcină analiza comunicării verbale, nonverbale și 

paraverbale și descifrarea mesajelelor transmise în fiecare dintre situațiile de 
comunicare menționate. De asemenea, sunt rugați să facă referire la mesajul pe care 
doresc să îl transmită și la mesajul transmis. 

După ce părinții au înțeles importanța comunicării dar și complexitatea 
sistemică a acesteia,  sunt rugați să participe activ la un exercițiu. Sunt prezentate pe 
un poster o serie de comportamente nedorite ale copiilor. (Anexa 2.3.) Se solicită 
părinților construirea unor situații de comunicare care să înlesnească comunicarea, 
dar nu înainte de a prezinta în cadrul grupului fotografia pe care au adus-o 
(momentul când a fost realizată, emoțiile pe care le-au avut membrii familiei atinci, 
emoțiile produse de rememorare).  

Părinții lucrează în cadrul grupelor. Exemplele sunt prezentate și discutate de 
către toți membrii grupului. Se analizează impactul emoțional pe care l-a avut 
rememorarea evenimentului surprins de fotografie, conturându-se o relație între 
emoție și comunicare. 
 Feed-back- ul 
Părinții vor completa enunțurile: 
Din activitatea de astăzi am reținut...; Cel mai interesant aspect mi s-a părut... 
 Tema pentru acasă 
Exercițiu- Invitație la autocunoaștere 
Analizați maniera în care transmiteți nonverbal mesaje copiilor sau membrilor 
familiei urmărind reacția interlocutorilor. Notați la finalul zilei câteva observații în 
acest sens. 
Activitatea III: Satisfacerea nevoilor copilului- calea spre conturarea unui comportament 
dorit 
 Activitate de energizare 
Profesorul urează bun venit părinților și le prezintă un poster în care sunt trecute o 
serie de trăsături pozitive. (Anexa 3.1.) Părinții sunt rugați să identifice în tabel o 
trăsătură care li se potrivește și să scrie numele în dreptul acesteia. 
 Actualizarea conținuturilor și tema pentru acasă 
Va avea loc o scurtă recapitulare a informațiilor prezentate în ședința anterioară. 
Părinții vor prezenta principalele aspecte descoperite în urma analizării impactului 
comunicării cu familia pe parcursul săptămânii anterioare. 
 Prezentarea obiectivelor activității  
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Consilierul prezintă participanților obiectivele activității și metodele prin care 
acestea se vor concretiza.  
 Activitatea propriu-zisă 

În urma expunerii  temei activității are loc o discuție cu privire la nevoile 
copiilor. Pe măsură ce părinții menționează nevoi ale copilului profesorul le notează 
pe tablă.  

Părinților le este prezentat materialul PPT în care sunt detaliate teoretizări cu 
privire la nevoile copilului. (Anexa 3.2) Părinții vizionează materialul video Nevoile 
copiilor realizat de Terre des hommes Moldova și preluat de pe  
https://www.youtube.com/watch?v=S2Byykz9UNo.  

Au loc dezbateri pe baza informațiilor expuse în cele două materiale 
insistându-se pe relația care se crează între echilibrul psiho-emoțional și 
comportament în urma satisfacerii nevoilor copilului. 
Părinții sunt repartizați în patru grupe. Fiecare grup primește un studiu de caz 
(Anexa 3.3), foaie de flipchart și markere. Părinții sunt rugați să împartă foaia oferită 
în trei coloane după modelul expus pe tablă (Anexa 3.4). Analizând studiul de caz 
primit, membrii grupei vor completa rubricile tabelului conform specificațiilor. 
Fiecare echipă va prezenta rezultatul analizei care va fi discutat cu întregul grup, 
făcându-se referire la relația dintre necesitate și comportament. 
 Feed-back-ul 
Fiecare părinte va continua enunțul: Din activitatea de astăzi am reținut... 
 Tema pentru acasă 
Observați timp de o săptămână comportamentele copiilor făcând corelația cu 
emoțiile trăite și nevoile lor. Identificați astfel nevoile copiilor dumneavoastră. 
Activitatea IV: Strategii de disciplinare pozitivă 
 Activitate de energizare 
Pe centrul sălii este trasată o linie cu bandă adezivă. Părinții sunt rugați să se 
gândeacă la o experiență trăită recent cu familia. Dacă experiența este pozitivă se vor 
poziționa în partea dreaptă a liniei, dacă este negativă se vor poziționa în partea 
stângă. 
 Actualizarea conținuturilor și prezentarea temei pentru acasă 
Va avea loc o scurtă recapitulare a informațiilor prezentate în ședința anterioară. 
Părinții vor prezenta tema pentru acasă subliniind nevoile copiilor identificate și 
emoțiile experimentate de aceștia. 
 Prezentarea obiectivelor activității  
Profesorul prezintă participanților obiectivele activității și metodele prin care acestea 
se vor concretiza. Accentul va fi plasat pe deprinderile pe care le vor dobândi 
participanții după parcurgerea întâlnirii, discursul axându-se în jurul conceptului de 
disciplinare pozitivă.  
 Activitatea propriu-zisă 
Profesorul prezintă părinților două afișe care vor rămâne pe tablă pe tot parcursul 
activității.(Anexa 4.1.) Aceștia sunt rugați să completeze spațiile conform indicațiilor 
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din titlu. Astfel părinții vor nota pe primul afiș comportamente pe care le aprobă la 
copii și comportamente pe care le dezaprobă pe cel de-al doilea. 

Părinților li se explică faptul că multe dintre comportamentele indezirabile 
trecute pe afișe pot fi transformate treptat în comportamente dezirabile. E nevoie să 
fie aplicate o serie de strategii, care le vor fi prezentate în materialul 
informativ.Părinții vizionează materialul PPT Strategii de disciplinare pozitivă a 
copilului (Anexa 4.2.) și un material video  
https://www.youtube.com/watch?v=RsVkvyL8GHk 

Părinții sunt apoi grupați astfel încât să rezulte cinci echipe. Sarcina fiecărei 
echipe este de a selecta un comportament nedorit notat pe afișul inițial în legătură cu 
care să construiască o strategie de transformare într-un comportament dezirabil, 
conform reperelor aflate pe parcursul prezentării. 

Fiecare grupă va prezenta rezultatele muncii. Vor avea loc discuții cu privire 
la acestea. 
 Feed-back-ul 
Părinții sunt rugați să noteze pe al treilea afiș comportamentele așteptate în urma 
transformării  celor scrise pe afișul al doilea. 
 Tema pentru acasă 
Selectați un comportament indezirabil al copilului dumneavoastră pe care să îl 
transformați în unul dorit prin aplicarea strategiilor învățate pe parcursul activității. 
Activitatea V: Despre reguli. Decalogul copilului 
 Activitate de energizare 
Participanții sunt rugați să se așeze pe scaune,  în formă de cerc. Este pusă întrebarea 
Cine poartă culoarea...? Persoanele care dețin obiecte de acea culoare schimbă locurile 
între ele. Jocul se continuă până când toți participanții și-au schimbat locul. 
 Actualizarea conținuturilor și tema pentru acasă 
Va avea loc o scurtă recapitulare a informațiilor prezentate în ședința anterioară. 
Părinții vor prezenta experiențele prin care au trecut în sătămâna anterioară pentru a 
schimba comportamentul nedorit al copilului. 
 Prezentarea obiectivelor activității  
Profesorul prezintă participanților obiectivele activității și metodele prin care acestea 
se vor concretiza. Accentul va fi plasat pe deprinderile pe care le vor dobândi 
participanții după parcurgerea întâlnirii, discursul axându-se în jurul conceptului de 
regulă.  
 Activitatea propriu-zisă 

Consilierul propune părinților un joc, Semaforul. Fiecărui participant îi sunt 
distribuite cercuri colorate (verde, roșu, galben). Părinții sunt grupați pe 5 echipe și 
primesc foi de flipchart și markere. Sunt rugați să scrie pe foi câte cinci 
comportamente apreciate la copii și cinci comportamente care trebuie eliminate.  

Reprezentanții grupelor vor prezenta comportamentele scrise pe foi. Pe 
măsură ce sunt citite comportamentele notate în grup, părinții vor ridica cerculețele 
primite în funcție de semnificația culorii acestora și vor explica alegerea culorii. 
Verde: Comportament care îmi place 
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Galben: Comportament care nici nu îmi place, nici nu mă deranjează 
Roșu: Comportament care nu îmi place deloc 

Se explică părinților care a fost scopul acestui joc, acela de a înțelege ce 
comportamente apreciază la copii și  ce comportamente dezaprobă. Pe parcursul 
următoarei secvențe a activității părinții vor viziona un material video (preluat de pe 
https://www.youtube.com/watch?v=YU6hx97jtOc) în care se face distincția dintre 
regulă și interdicție și se prezintă modalități eficiente de implementare și aplicare a 
regulilor. 

Are loc o discuție despre importanța conturării unui set de reguli care să 
orienteze conduita copiilor, care să ofere stabilitate și să creeze premisele 
manifestării comportamentelor pozitive. (Anexa 5.1) 

Părinții primesc ca sarcină întocmirea unui set de reguli potrivite copiilor. 
Prin tehnica Bulgărele de zăpadă participanții vor contura, pe o foaie de flipchart 
decalogul regulilor, pe care îl vor prezenta și analiza din perspective multiple: 
adecvarea la vârstă, la specificul comunității și al familiilor, funcționalitate, 
aplicabilitate. 
 Feed-back-ul 
Se cere părinților să întocmească o listă a informațiilor care pot fi puse în practică, să 
menționeze cum s-au simțit pe parcursul activităților. 
 Tema pentru acasă 
Participanții sunt ghidați să scrie cinci obiective propuse pentu îmbunătățirea relației 
cu copiii pe care să le operaționalizeze prin strategii învățate pe parcursul 
activităților. 
 Încheierea activității 
Părinții primesc o listă de titluri din domeniul creșterii copiilor care să le vină în 
ajutor  în educarea copiilor. (Anexa 5.2) apoi completează chestionarul de final. 
(Anexa 5.3.) 
 

Metode şi instrumente 
 
Metode utilizate: Conversația, Explicația, Exercițiul, Lucrul pe echipe, Chestionarul, 
Bulgărele de zăpadă, Copacul așteptărilor, Jocul de rol, Studiul de caz, Posterul, 
Bulgărele de zăpadă. 
 

Resurse 
 

Resurse materiale: sala de clasă (sau orice altă sală dotată corespunzător) hârtie, 
foi de flipchart, pixuri, markere, post-ituri, videoproiector, lipici, material video 
Nevoile copiilor. 
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În urma desfășurării celor cinci întâlniri cu părinții s-a observat o ameliorare a 
situației școlare a elevilor. În cazurile cu pericol de abandon, s-a constatat o frecvență 
mai bună la cursuri și implicit o îmbunătățire a rezultatelor la învățătură.  

De asemenea, elevii au fost mai deschiși la discuții (în cadrul orelor de 
dirigenție) și unii au împărțășit din experiența lor celorlalți, accentuând faptul că 
relația cu părinții s- a îmbunătățit considerabil. 
 

Experienţele de învăţare 
 

Părinții participanți au aflat noi modalități de relaționare în cadrul familiei și 
au înțeles că fiecare vârstă a copilului necesită o atenție sporită. Totodată au 
conștientizat impactul puternic pe care îl are familia în viața de elev a copilului.   

Din păcate, au existat părinți reticenți care au participat doar la prima ședință, 
considerând că nu este nevoie să primescă sfaturi în privința comportamentului în 
familie și, în special, în relaționarea cu fiul/fiica, deși s-au înscris pentru particparea 
la proiect. 
 

Transferabilitatea 
 
Proiectul poate fi aplicat în orice școală, iar în derularea acestuia poate fi implicat cu 
succes psihologul școlar, consilierul școlar, profesorul de sprijin, mediatorul școlar. 
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RESURSE 
 

Anexa 1.3. 
CHESTIONAR EVALUARE INIȚIALĂ 

 
1. Numiți trei așteptări pe care le aveți prin participarea la programul Părinți 

informați- copii cooperanți. 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
Care sunt motivele care v-au determinat să participați la program? 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
Numiți trei comportamente pozitive ale copilului dumneavoastră. 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
Numiți trei comportamente neadecvate manifestate de copilul dumneavoastră. 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

2. Notați diferențe sau asemănări între pedeapsă și disciplinare. 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

3. Numiți o situație în care ați pedepsit comportamentul copilului și pedeapsa utilizată. 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

4. Numiți o situație în care ați oferit o recompensă copilului și recompensa utilizată. 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
Mulțumim pentru participare! 
 

Anexa 2.2.    
Studiu de caz (Kiel-Hinrichsen, Monica, 2014, p. 72-73) 

 
Familia D stă cu cei trei copii ai ei la cină, toți participă la o discuție vioaie. Mama ridică tot 
mereu sprâncenele, când fiul de 14 ani povește despre trăirile sale de la școală. Fiul o 
întreabă cândva: E ceva?, fără ca doamna D să fi spus ceva. Când ea răspunde apoi: Nu, 
povestește mai departe, mi-ar plăcea să aud tot, fiul pare puțin derutat și nesigur. 
La puțin timp după aceea, doamna D spune că i-ar plăcea să meargă seara la cinema. Îl 
întreabă pe soțul ei dacă dorește să vină cu ea. Domnul D face o cută adâncă pe frunte și 
spune : Da, dacă dorești?! 
Doamna D replică strident: Dar se pare că tu nu vrei deloc! 
Domul D: Nu, nu am spus asta! 
Doamna D: Dar ai exprimat asta pe față. 
Domul D: Trebuie să consideri așa cum am spus. 
Doamna D cu un subton iritat: Deci mergi acum cu mine sau nu? 
Fiul se uită mirat la părinții lui. 
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Anexa 2.3. 
Fișă de lucru- crearea unor situații de comunicare asertivă 

 
Copilul și-a făcut un obicei din a veni acasă 
după ora stabilită de părinți. 

 

Copilul lasă farfuria și tacâmurile pe masă 
după ce mănâncă. 

 

Copilul ridică tonul la mamă atunci când nu 
e lăsat să facă ce dorește. 

 

În ciuda rugăminților refuză să își facă 
ordine în cameră. 

 

Copilul aduce murdărie în casă.  
Copilul nu răspunde la telefon atunci când 
este plecat în oraș. 

 

Copilul dorește să meargă cu bicicleta la 
școală deși este periculos. 

 

Copilul se ridică de la masă fără să termine 
sau să ceară permisiunea. 

 

Uneori refuză să își facă temele.  
Copilul obișnuiește să depășească ora de 
culcare. 
 

 

 
 

Anexa 3.1 
Fișă resursă- etapa de spargere a gheții 

 
RĂBDĂTOR  
PERSEVERENT  
ATENT  
EMOTIV  
SĂRITOR  
CONSECVENT  
BLÂND  
GENEROS  
MODEST  
OPTIMIST  
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Anexa 3.2. 
 

Nevoile copilului- Fișă resursă 
 

Conduitele copiilor sunt influențate de cele mai multe ori de manifestările unor 
nevoi. Poate fi forba despre nevoi esențiale, legate de supraviețuire (hrană, îmbrăcăminte, 
locuință, temperatură adecvată în casă, igienă) (Botiș, Tărău, 2004 p.24), nevoi care vizează 
sănătatea (îngrijiri medicale în cazul unor boli, vaccinarea, controale periodice, hrana 
sănătoasă, activități fizice) și nevoi din sfera activităților sociale (activitățile educative 
școlare și extrașcolare). 

O altă categorie de nevoi sunt cele integrate în sfera emoțiilor. În lucrarea 
Disciplinarea pozitivă realizată de Adina Botiș și de Anca Tărău sunt expuse o serie de nevoi 
ale copiilor pe care le  vom prezenta sumar. 
Nevoile emoționale ale copilului: 

1. Dragoste (manifestată prin mângâieri, îmbrățișări, zâmbe, încurajări, aprecieri); 
2. Onestitate (adevărul spus în totalitate); 
3. Respect (copilul tratat drept o persoană valoroasă); 
4. Înțelegere (încercarea de a vedea lucrurile din perspectiva copilului); 
5. Acceptare (Chiar și când greșește copilul trebuie să se simtă acceptat); 
6. Răbdare (realizarea progresivă, în etape susținute a activităților); 
7. Corectitudine (aplicarea consecventă a regulilor); 
8. Constanță (reguli clare, neschimbate); 
9. Timp (atenția și compania părintelui). (Botiș, Tărău, 2004 p.24-25) 

Aceste nevoi determină la nivel individual: Interesele; Dorințele; Idealurile; Pasiunile; 
Scopurile individuale. 

Specialiștii în domeniu aduc mereu în discuție necesitățile copiilor deoarece 
îndeplinirea acestora favorizează dezvoltarea bio-psihosocială favorabilă a acestora. De 
asemenea dezvoltarea creierului este relaționată de îndeplinirea acestor nevoi. 

Pentru a disciplina pozitiv copiii părinții au sarcina de a identifica nevoile care 
nesatisfăcute crează premisele manifestării unui comportament nedorit și de a satisface acele 
nevoi în vederea creării unui echilibru. 

O altă abordare propune taxonomia următoare: 
 fizice (hrană, locuință, haine, asistență medicală, bani, protecție); 
 psihologice (dragoste, valori, norme, apartenență, respect, valorizare, independență, 

prienie, pace, responsabilitate); 
 sociale (familie, grup, 

prieteni, școală, religie, cultură, 
activități). 
Reprezentate iconic nevoile pot fi 
repartizate în funcție de 
importanța lor sub forma unei 
piramide. 
Imagine preluată de pe 
https://www.stefamedia.com/abra
ham-maslow-ierarhia-nevoilor/ 
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Anexa 3.3 
Studiu de caz 

 
Situația 1 
Dana, o fetiță de 7 ani se tot învârte făcând diverse zgomote prin încăperea în care părinții ei 
discută cu niște colegi de la serviciu și au nevoie de liniște pentru a se putea concentra. 
Aceștia discută de aproximativ două ore. Fetița pornește televizorul, pe care îl setează la un 
volum ridicat, se perindă prin fața musafirilor, îi întrerupe pe părinți solicitând câte ceva de 
la mamă sau suindu-se în brațele tatălui. Părinții îi atrag mereu atenția cu privire la 
comportamentul afișat și o trimit în repetate rânduri în camera ei să se joace. Aceasta se duce 
însă, de fiecare dată, revine peste câteva minute reluând comportamentul. Tatăl fetei este 
foarte furios și o ia de mână ducând-o în camera ei, unde îi aplică o corecție fizică 
menționând că este foarte obraznică. 
 
Situația 2 
Mihăiță, un băiat de 11 ani a fost de curând reintegrat în familia biologică și locuiește cu 
mama sa într-o casă sărăcăciosă din mediul rural. A petrecu ultimii 5 ani într-un centru de 
plasament. Copilul face parte dintr-o familie monoparentală, vulnerabilă social și este 
educat alături de sora sa de 3 ani și de fratele său de 5 ani doar de mama sa, care muncește 
ca zilieră pentru a asigura strictul necesar al familiei. Tatăl băiatului nu l-a recunoscut și de 
aceea nu contribuie la sprijinirea acestuia în niciun fel. Uneori acesta vine pe la mama 
copilului și se ceartă în prezența acestuia. Băiatul manifestă la școală un comportament 
deviant manifestat prin agresivitate față de colegi și profesori. Colegii s-au plâns că acesta le 
solicită bani sub forma unei taxe de protecție. Băiatul și-a motivat fapta în fața dirigintelui 
prin lipsa hranei. A început de curând să consume substanțe toxice și să fugă de la școală. 
 
Situația 3 
Amanda are 14 ani. Se află deja în vacaanța de vară după ce a susținut examenul de 
Evaluare Națională, la care a obținut note bune. Ea își dorește să petreacă mai mult timp cu 
proietenii de aceea a decis să invite la ea câteva prietene cu care să își petreacă toată noaptea 
ascultând muzică și discutând ca între fete. Mama nu este de acord cu ideea pentru că nu îi 
place anturajul fetei și îi interzice întâlnirea, fără a oferi explicații. Amanda devine furioasă 
și se iscă o ceartă între cele două. Fata o acuză pe mamă că nu îi agrează prietenele și că 
astefel ea nu le poate chema pe acasă.  Mama consideră că cea mai bună prietenă trebuie să 
fie ea. Amanda părăsește locuința fără să își ia la ea telefonul mobil. 
 
Situația 4 
Paula, fată de 15 ani provine dintr-o familie de intelectuali (ambii părinți sunt profesori) care 
sunt și foarte religioși. În familia ei modestia și cumințenia sunt ridicate la rang de cinste. 
Fata se îndrăgostește de fiul unui om important din localitate, care este major. Acesta 
consideră că poate cuceri orice fată și care consumă substanțe toxice. Băiatul a aflat despre 
Paula și începe să îi facă curte. La scurt timp după ce s-au împrietenit băiatul îi face aluzii 
sexuale fetei care acceptă. Băiatul o convinge pe fată să consume și droguri. În următoarele 
zile fata se simte rău și este preluată de ambulanță. Fata le comunică părinților cele 
întâmplate și aceștia o învinovățesc considerând-o păcătoasă și menționând rușinea pe care 
a produs-o familiei. Nu vor să denunțe cazul la poliție. Fata este pedepsită prin izolare la 
domiciliu iar câteva zile mai târziu aceasta înghite 20 de pastile. 
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Situația 5 
Cornel de 8 ani provine dintr-o familie de romi care trăiește în condiții grele. Sunt câteva 
familii de romi în localitate care consideră că viața poate să se desfășoare și fără școală. 
Băiatul este astfel ținut acasă. Acesta se împrietenște cu câțiva copii din cartier cu care se 
întâlnește la joacă. Părinții nu îi mai permit explicându-i că niciodată un alb nu poate fi 
prieten cu un rom. Acuma se joacă cu tine dar mâine te batjocorește. Cornel privește în fiecare 
dimineață copiii cu ghiozdane în spate cum merg la școală. În una din zile, pe furiș , a fugit 
de acasă. A ajuns la școală, a intrat în clasă unde a fost luat la rost de învățătoare. Aceasta i-a 
spus că nu are ce căuta în clasa ei până nu vin părinții la școală, că este murdar și miroase 
urât. Băiatul a plecat și în drum spre casă a lovit doi copii mai mici. 
 
 

Anexa 3.4 
Identificarea comportamentelor, trăirilor, nevoilor 

 

 
 

Anexa 4.1. 
Fișă resursă- Afișe 

 
 
               COMPORTAMENTE                                           COMPORTAMENTE  
                   CARE ÎMI PLAC                                               CARE NU ÎMI PLAC 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Comportamentul Emoția Nevoile nesatisfăcute 
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Anexa 4.2. 
Strategii de disciplinare pozitivă a copilului- Fișă resursă 

 
Când considerăm că un copil are un comportament problematic? 

1. Comportamentul îl pune pe copil în pericol 
2. Comportamentul îi pune pe alții în pericol 
3. Nu este în concordanță cu așteptările 
4. Perturbă relațiile sociale pozitive (Rusu, P.  Educația și consilierea părinților) 

Comportamentele neadecvate ale copiilor se vor manifesta atâta timp cât funcțiile acestora 
vor fi îndeplinite. Pentru a transforma un comportament este nevoie de satisfacerea funcției 
acestuia de către un comportament dezirabil. 
 
DISCIPLINARE                      EXPERIENȚĂ DE ÎNVĂȚARE  
Ce presupune disciplinarea propriu-zisă? 
 
 
Învățarea comportamentului dorit în paralel cu eliminarea comportamentului inadecvat 
Metode care ne ajută în disciplinare 
1. Când copilul învață un comportament 
 
                              - definirea clară a comportamentului 
                                           - descompunerea în secvențe 
        

 fizică                                                
 - îndrumarea              verbală 

        prin modelare 
Etape parcurse                   
 

- recompensarea aproximărilor succesive ale copilului 
 
      - ignorarea aproximărilor etapelor anterioare 
 

  - retragerea treptată a îndrumării 
 

  - recomplensarea la intervale neregulate a comportamentului 
 
2. Când se dorește consolidarea unui comportament 
                                                                         RECOMPENSA 
Pot fi utilizate tehnicile 
                                                                         CONTROLUL MEDIULUI 
 
Recompensele pot fi materiale (obiecte care îi plac copilului), sociale (lauda, aprecirea, 
recunoașterea socială) sau activități preferate (plimbări, spectacole, activități sportive) 
Pentru a aplica cu succes o recompensă e bine ca părinții să aibă în vedere: 
 să defineasc exact comportamentul recompensat; 
 să identifice repertoriul recompenselor atractive pentru copil; 
 să verbalizeze descriptiv comportamentul atunci când este aplicată recompensa; 
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 să verbalizeze regula pe care este bazată recompensa. 
Atenție! Înainte de a aplica o recompensă e nevoie de chestionarea copilului cu privire la 
preferințe și de observarea acestuia. 
Pentru a nu ajunge la saturație recompensele trebuie să fie variate. 
Deoarece mediul social nu oferă recompense materiale care să susțină comportamentele 
copiilor e de dorit ca acestea să fie înlocuite pe cât posibil de laude, aprecieri, simboluri. 
 
3. Când copilul spune NU 
Părintele poate aplica: 
 metoda consecințelor logice și naturale; 
 contractul comportamental; 
 extincția; 
 excluderea(time-out). 

 
Informații preluate din lucrarea  DISCIPLINAREA POZITIVĂ SAU CUM SĂ DISCIPLINEZI 
FĂRĂ SĂ RĂNEȘTI scrisă de Adina Botiș și Anca Tărău  
 
 

Anexa 5.1. 
Recomandări referitoare la reguli 

 
E de dorit ca regulile să fie: 
 puține (numărul anilor condiționează numărul regulilor); 
 adaptate vârstei; 
 clare; 
 specifice; 
 raportate la realitate; 
 stabilite de comun acord; 
 formulate pozitiv prin specificarea comportamentului dorit; 
 lesne de pus în practică; 
 valabile pentru toți membrii familiei; 
 așezate la loc vizibil dacă sunt în format letric. 

 
Strategii de implementare a regulilor 
 E necesară acordarea unei perioade de timp învățării regulilor.  
Părinții coordonează implementarea sistemului de reguli iar în situația în care observă că nu 
sunt respectate pot urma pașii: 

 copilul va fi oprit când părintele observă încălcarea regulii; 
 se va solicita numirea regulii care a fost încălcată; 
 va avea loc o discuție cu privire la consecințele ignorării regulii; 
 copilul va repeta comportamentul afișat respectând regula omisă; 
 va fi aplicată întărit comportamentul prin aplicarea unei consecințe pozitive. 
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Anexa 5.2. 

Părinți informați- copii cooperanți 
 

Lecturile părintelui informat 
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Anexa 5.3. 

Chestionar evaluare finală 
 

1. Numiți trei abilități, deprinderi pe care le-ați dobândit participând la programul 
Părinți informați- copii cooperanți. 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 
2. Numițiaspectele care v-au plăcut la activitățile realizate în cadrul programului. 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 
3. Numiți trei informații prezentate pe care le considerați utile în educarea copilului 

dumneavoastră. 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

4. Numiți un comportament neadecvat manifestat de copilul dumneavoastră care a fost 
eliminat în urma punerii în practică a deprinderilor dobândite pe parcursul 
programului. 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 
5. Notați diferențe sau asemănări între pedeapsă și disciplinare. 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 
6. Ați recomanda cunoștințelor programul de consiliere la care ați participat? Vă rugăm 

argumentați. 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
Mulțumim pentru participare! 
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Grădiniță de acasă  
„Poveștile ne învață cum să devenim cinstiți, harnici și buni!” 

 
Badi Cristina, profesor, 

Gradinița ,,Cuvioasa Parascheva”, Iași 
 
 

Informaţii privind contextul 
 

Fiind la o vârstă fragedă, acum este momentul însușirii cunoştinţelor privitoare la 
normele de comportare, prin raportare la personajele din poveştile studiate - 
folosind grădinița de acasă. 

 
Aria geografică de intervenţie 

Urban 
 

Grupul ţintă 
Copii 3-4 ani 

 
Obiective  

 
 să identifice comportamente pozitive/negative ale personajelor indicate; 
 să clasifice personajele în funcţie de acţiunile pe care le întreprind în poveste; 
 să atribuie fapte bune personajelor din „Tărâmul faptelor rele”; 
 să enumere minim două fapte bune realizate de ei, în comparaţie cu cele ale 

personajelor.   

Activităţi 
 

Activități de dezvoltare personală  
Întâlnirea de dimineață: ,,Buna dimineata, copil bun la suflet/copil ascultator/ 
politicos! 
(salutul, prezența, calendarul naturii, activitatea de grup, noutatea zilei) -Ce sunt 
faptele bune/faptele rele?/ Ce este politețea?/ Cum ne comportam cu animalele? 
Tranziții:  (exerciții fizice în pereche - Unul după altul/ Dacă vesel se trăiește?/ Un 
copil politicos!) 
Jocuri și activități liber alese I 
Bibliotecă: (desen-Jucării pentru prietenii mei);  (memorizare-Gândăcelul); (sortare 
imagini - Copiii fac fapte bune) 
Joc de masă: (labirint - Du iedul la mama lui);  (puzzle) 
Artă:  (desen pe făină - Gândăcelul și prietenii); (confecție…..); (colaj…..) 
Construcții: (construcții cu material din natură-casute pentru păsărele și animale) 
Jocuri și activități liber alese III 
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Activitate recreativă:  (joc de atenție - Ce personaj lipsește?); (joc motric - Prinde 
mingea….), (dramatizare - Iedul cu trei capre)… 
Activitate   de  dezvoltare  personala 
Activitatea zilelor debutează cu întâlnirea de dimineață. Sunt realizate următoarele 
momente: salutul se realizează prin tehnica comunicării rotative, fiecare salutându-
se folosind următoarele cuvinte învățate în cadrul proiectului: “Bună dimineața, 
copil bun la suflet/copil ascultător/copil politicos”, etc. Atenția copiilor este 
îndreptată spre calendarul naturii, printr-o conversație scurtă în care se descoperă 
ziua, luna, anotimpul și starea vremii. După care are loc: 
 împărtășirea cu ceilalți, constând într-o discuție despre comportamentul unor 

personaje din poveștile cunoscute, ce este bine și ce este rău, având ca exemplu 
Iedul din povestea ,,Iedul cu trei capre”, „Vulpea din poveste”, Ursul păcălit de 
vulpe, din povestea „Turtița”.  

 Activitatea de grup se realizează prin intermediul jocului cu text şi cânt „Un 
copil politicos”. 

Se desfășoară jocul Așa da/așa nu...! se afișează, pe rând, planșe care 
reprezintă fapte bune/fapte rele. Copiii sunt invitați să privească cu atenție imaginea 
și la întrebarea Așa da/așa nu...?,  să spună ce crede despre fiecare faptă și dacă poate 
să motiveze cum trebuia să fie corect comportamentul personajelor/copiilor 
prezentați în planse. După ce sunt acumulate mai multe informații despre fiecare 
comportament corect, jocul se încheie prin expunerea acestor informații prin metoda 
brainstorming, copiii completând diverse afirmații, ca de exemplu: 
În jurul nostru observăm o mulțime de oameni: buni, cinstiți, harnici. 
Cei buni sunt cei care sunt amabili, binevoitori. 
Cei cinstiți sunt cei care recunosc o greșeală făcută, care spun adevărul. 
Cei harnici sunt cei care ne ajută, fac ordine la locul de joacă sau după ce se termină 
o activitate fac curățenie. 
• Noutatea zilei: Se lansează copiilor invitaţia de a găsi comportamentul corect din 

imaginea prezentată pentru a descoperi despre ce vor învăța astăzi: fapte bune, 
fapte rele. 
Se propun copiilor următoarele activități pentru ziua în curs, expunându-le și 

câteva materiale ilustrative pentru a le stârni curiozitatea și motivația pentru lucru: 
1. Împreună cu un adult din familie sau cu un frate mai mare puteți discuta ce 

înseamna fapte bune și fapte rele, folosind imagini date sau urmărind câteva 
filmulețe pe calculator.  

Materiale suport pentru părinți: imagini, youtube 

 
2. Tuturor vă place să desenați, iar azi vă propunem să desenați, cu ajutorul 

părinților, fraților ,,Chipul prietenului meu!”. Puteți să folosiți creioane colorate 
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sau orice alte materiale aveți la îndemână (carioci, creioane cerate etc.). Vă vom 
trimite niște fișe model sau puteți să folosiți voi alte modele găsite pe internet. 

Material suport pentru părinți: creioane colorate , fișe. 

 
3. Vă propunem și povesti interesante – ,,Puișorul îngâmfat,,Puf Alb și Puf Gri” 
Material suport pentru părinți: imagini, site-uri cu povești, youtube. 

 
4. Puteți învăța și o poezie foarte drăguță care se numește: ,,Fapte bune”, 

„Gândăcelul”, ,,Cățeluțul șchiop” - la alegere 
Material suport pentru părinți: 

 
Gândăcelul 

de Elena Farago 
– De ce m-ai prins în pumnul tău, 
Copil frumos, tu nu ştii oare 
Că-s mic şi eu şi că mă doare 
De ce mă strângi aşa de rău? 
 
Copil ca tine sunt şi eu, 
Şi-mi place să mă joc şi mie, 
Şi milă trebuie să-ţi fie 
De spaima şi de plânsul meu! 
 

Fapte bune 
de Victor Tulbure 

 
De pe-acum fapte bune 
Câte poţi să faci, ţi-oi spune: 
Poţi să dai la porumbei 
Câte-o strachină de mei! 
 
De la-nec, albina poţi, 
Întinzând un pai, s-o scoţi! 
Poţi, udând cu stropitoarea, 
Să ajuţi să crească floarea! 

 
Poţi să treci fără să strici 
Muşuroiul de furnici! 
Iar pisoii mici şi dragi, 
Poţi de coadă să nu-i tragi! 

 
 
Cățelușul șchiop 
de Elena Farago 

Eu am numai trei picioare, 
Şi de-abia mă mişc: ţop, ţop, 
Râd când mă-ntâlnesc copiii, 
Şi mă cheamă „cuciu şchiop”. 
 
Fraţii mei ceilalţi se joacă 
Cu copiii toţi, dar eu 
Nu pot alerga ca dânşii, 
Că sunt şchiop şi cad mereu! 
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5. O să vă trimitem și o fișă unde puteți  alege si colora o fapta buna si sa taiati cu o 
linie fapta rea 

Material suport pentru părinți: creioane colorate, fise de lucru . 
Fișă de lucru 

 
6. O altă fișă conține un labirint în care trebuie ă duceți puiul la mama lui. 
Material suport pentru părinți: creioane colorate, fișă de lucru.  
Fișă de lucru 

 
7. Împreună cu un membru al familiei voastre puteți realiza câteva puzzle-uri cu 

ajutorul cărora veți descoperi ce e bine si ce e rau. 
Material suport pentru părinți: puzzle-uri . 
 
8. Cine dorește poate  poate confecționa casute pentru pasarele, animalute folosind 

diverse materiale aflate  la indemana sau puteti ingriji un animal-facand astfel o 
fapta buna.  

Materiale suport pentru părinți: cutii goale de conservă, pet-uri, linguri de plastic 
sau de lemn. 
Fișe de lucru 

 
 

9. Împreună cu membrii familiei voastre puteți încerca să numărați zilnic și să 
țineți evidența faptelor bune………Un panou cu buline pt fiecare faptă bună. 
Concurs - la sfârșitul săptămânii numărăm bulinuțele și aplaudăm copiii ascultători, 
harnici și cinstiți (care nu mint). 
 
10. Dacă aveți un frățior sau o surioară, vă puteți imagina că sunteți personaje din 

povești  și vă puteți juca ,,De-a Puf Alb și Puf Gri,,etc. Dacă nu aveți un frățior 
sau o surioară, puteți să vă găsiți un alt ajutor printre membrii familiei. 
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Explicația, demonstrația, exercițiul, povestirea, exemplul, tabla, planșe, creioane, 
plastilina. 
 

Resurse 
 

Umane: părinții și educatorii  
 

Rezultate 
 

Au fost constatate rezultate remarcabile după fiecare aplicare a acestei 
strategii didactice la grupe diferite: copiii au fost interesați și captivați de fiecare 
exercițiu, au solicitat continuarea și reluarea jocurilor și au manifestat bună 
dispoziție și dorință de implicare.  

Aceste manifestări sunt un bun indicator pentru aprecierea calității învățării 
în activitățile didactice cu preșcolarii. 
 

Experienţele de învăţare 
 

Implementarea acestui set de activități didactice ne-a arătat că educatorul 
trebuie să mențină atenția copiilor focalizată pe joc și interacțiune. Fiind multe 
exerciții, educatorul are nevoie de o măsurare atentă a timpului necersar pentru a nu 
depăși capacitatea copiilor de sta focusați pe o anumită sarcină. 
 

Transferabilitatea 
 

Activitatea poate fi reluată în alte instituții educaționale similare. Această 
propunere poate fi privită și din perspectiva unui proiect didactic ce poate fi adaptat 
în funcție de nivelul de dezvoltare a copiilor, contextul și mediul educațional.  

De asemenea, fiecare exercițiu în parte poate fi îmbunătățit sau inclus în altă 
strategie didactică, în funcție de nevoile educaționale ale copiilor vizați. 
 

Referinţe şi bibliografie 
 

1. https://www.youtube.com/watch?v=csOKPT07w6w 
2. https://www.youtube.com/watch?v=JTijBNkus8Y 
3. http://grupaprichindeilor.blogspot.com/2010/10/povestea-puisorului-ingamfat-

poveste.html 
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Prevenirea abandonului şcolar – o prioritate la Şcoala Gimnazială Vaduri 
 

Mihaela Sofrone, P. î. p., 
Şcoala Gimnazială Vaduri, Com. Alexandru cel Bun – Neamţ 

 
Motto:  

                  „Şcoala trebuie adaptată la copii şi nu copiii adaptaţi şcolilor.”                                                                                             
(Alexander Sutherland) 

           
Problema abandonului şcolar în sistemul românesc de învăţământ este una 

serioasă, pentru care trebuie elaborată o strategie de intervenţie. Abandonul şcolar 
este un fenomen care, prin consecinţele sale negative la nivelul societăţii şi prin 
dimensiunile sale îngrijorătoare, trebuie să fie prezent în agenda de priorităţi a 
tuturor celor implicaţi în actul educaţional, deoarece reprezintă o problemă atât de 
ordin administrativ şi social, dar mai ales de ordin pedagogic. 

„Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în 
încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la 
care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete 
sau înaintea încheierii ciclului de studii început.” (Nemţu, Cristina, Devianţa şcolară. 
Ghid de intervenţie în cazul problemelor de comportament al elevilor, Editura Polirom, Iaşi, 
2003). 

Abandonul şcolar este rezultatul unei combinaţii de cauze interne şi externe, 
de factori interni şi factori externi. Fiecare caz de abandon şcolar are o istorie 
personală şi socială legată de modul cum se aplică diferenţiat principiul dezvoltării. 
Eşecul şcolar are la bază mai mulţi factori care pot fi diferiţi, dar cel mai adesea 
asociaţi. Elevul aflat în situaţia de eşec şcolar şi care prezintă risc de abandon şcolar 
se confruntă cu o serie de dificultăţi educaţionale, care au ca principale cauze: 
propria persoană, familia, şcoala şi cadrele didactice, comunitatea, etc. 

Aşadar, putem distinge cinci mari tipuri de dificultăţi pe care elevul le poate 
întâmpina:  
• dificultăţi de natură somatică; 
• deficienţe intelectuale/cognitive; 
• probleme de învăţare de ordin instrumental; 
• dificultăţi de ordin afectiv privind direct copilul, adesea familia sa; 
• slăbiciuni pedagogice privind şcoala, dar şi părinţii. 

Prevenirea abandonului școlar reprezintă ansamblul de măsuri care pot fi şi 
trebuie luate în domeniul educaţiei, a condiţiilor socio-economice, de utilizare a 
timpului liber, de modelare a comportamentului, de ameliorare a condiţiilor de 
mediu, în scopul diminuării/înlăturării factorilor de risc şi de întărire a factorilor de 
protecţie. Se impune o „abordare holistică”, în cadrul căreia întreaga comunitate 
şcolară (conducerea şcolii, cadre didactice, elevi, familiile acestora) participă la un 
efort colectiv şi coerent, în strânsă colaborare cu partenerii externi şi întreaga 
comunitate. 
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 Problematica diminuării eşecului şcolar şi a prevenirii abandonului şcolar a 
fost tot timpul una prioritară la nivelul Şcolii Gimnaziale Vaduri, com. Alexandru cel 
Bun, jud. Neamţ, de aceea, anual, în Planul managerial al doamnei director, precum 
şi în Planul managerial al fiecărui responsabil de Comisie metodică sunt incluse 
măsuri în acest sens. Printre măsurile care au fost luate şi care au fost puse în 
aplicare în vederea prevenirii abandonului şcolar în rândul elevilor şcolii noastre, 
amintesc: 
 identificarea elevilor aflaţi în risc de abandon şcolar; 
 constituirea comisiei de prevenire a abandonului şcolar;  
 întocmirea unor planuri operaţionale de prevenire/reducere a abandonului 

şcolar; 
 monitorizarea elevilor identificaţi în risc de abandon şcolar prin consiliere, 

programe de remediere, implicare în activităţi extraşcolare, colaborare cu familia; 
 analiza situaţiilor de risc de părăsire a şcolii în cazul absolvenţilor clasei a VIII-a 

neînscrişi în învăţământul liceal sau profesional şi adoptarea de soluţii 
individuale pentru integrarea şcolară a acestora prin colaborarea cu autorităţile 
locale;  

 organizarea unor activităţi de voluntariat centrate pe valorizarea și educarea 
comportamentelor și atitudinilor prosociale responsabile ale elevilor din şcoala 
noastră, de la fiecare nivel de învățământ, în vederea sprijinirii copiilor din 
familii defavorizate, cu o situaţie materială precară; 

 realizarea de ateliere în care s-a urmărit consilierea şi orientarea elevilor şi a 
părinţilor de către doamna profesor de sprijin, iniţial la Şcoala Gimnazială 
Bistriţa (structură a Şcolii Vaduri) şi, începând din anul şcolar 2019 – 2020, şi la 
Şcoala Gimnazială Vaduri; 

 implementarea unor programe şi proiecte vizând prevenirea fenomenului de 
părăsire a şcolii prin derularea unor cursuri specifice de formare a cadrelor 
didactice din şcoală, din oferta CCD Neamţ;  

 colaborarea cu Primăria Alexandru cel Bun în derularea programelor de 
prevenire a abandonului şcolar, precum şi susținerea elevilor din familii 
defavorizate.  

După ce au fost identificaţi elevii aflaţi în risc de abandon şcolar din unitatea 
nostră s-a constatat faptul că majoritatea proveneau din familii defavorizate, din 
familii monoparentale, din familii în care părinţii erau analfabeţi sau din familii cu o 
situaţie materială precară. De multe ori veneau la şcoală flămânzi, fără pacheţel la ei 
sau lipseau pe motiv că nu aveau cu ce să se încalţe sau ce ce să se îmbrace. Oricât de 
mult ne străduiam să-i ajutăm prin introducerea lor în programele de recuperare, 
prin implicarea în activităţile exreacurriculare, era nevoie de ceva mai mult. Şi... acel 
„ceva mai mult” a apărut în octombrie 2016. 

O şansă uriaşă li s-a oferit elevilor aflaţi în risc de abandon şcolar din unitatea 
noastră când, în anul şcolar 2016 – 2017 am fost acceptaţi în programul Nouă ne 
pasă!, finanţat de Fundaţia eMag cu sprijinul Flanco. Lansat în 2016 ca un proiect 
pilot de burse pentru școlile din mediul rural în șase comunități din cinci judeţe, 
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acest program susține elevii cu rezultate slabe la învățătură. Aceştia sunt sprijiniți să 
nu abandoneze școala și să promoveze examenul de la finalul ciclului gimnazial. În 
centrele after-school înfiinţate prin acest program, copiii recuperează materia 
restantă, capătă încredere în sine și găsesc motivația corectă pentru continuarea 
studiilor. 

În urma includerii Şcolii Gimnaziale Vaduri în acest program, elevii 
vulnerabili, de la clasa a II-a şi până la clasa a VIII-a au fost împărţiţi în grupe de 
maxim 10 copii, şi se lucrează, după orele de curs, în funcţie de problemele 
identificate. Activităţile sunt realizate de învăţători (pentru elevii din clasele a II-a – a 
IV-a) şi de profesorii de limba română şi matematică (pentru elevii din clasele a V-a – 
a VIII-a). Un element important în combaterea abandonului şcolar îl reprezintă 
participarea tuturor copiilor la programul educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile 
sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de adaptare şi 
percepere este diferit, dar în grupul de învăţare fiecare poate avea  un   loc, un statut, 
un rol  şi  o valoare, fapt ce îi  determină să îndrăgească mediul şcolar.  În primii 2 
ani de implementare a programului s-a format şi o grupă de alfabetizare, în care 
erau incluşi elevi din toate clasele care nu ştiau să scrie, să citească sau să socotească 
şi care, în această perioadă au reuşit să recupereze rămânerile în urmă, astfel încât 
din al treilea an nu s-a mai impus organizarea unei astfel de grupe.  

Un mare câştig al programului a fost acela că a permis implicarea unui 
psiholog, astfel încât s-au format şi grupe de consiliere şcolară. În cadrul activităţilor 
desfăşurate cu psihologul, elevii au fost ajutaţi să-şi depăşească frustrările, să-şi 
invingă temerile, să capete mai multă încredere în ei şi în forţele proprii, să-şi 
dezvolte stima de sine.  

Faptul că se lucrează pe grupe mici, în care copiii au acelaşi nivel al 
cunoştinţelor, pentru ei este un lucru benefic. Fiind copii „cu probleme”, de cele mai 
multe ori aceştia refuzau să răspundă la ore de teamă să nu greşească şi să nu râdă 
ceilalţi colegi de ei. Chiar dacă la început erau mai timizi, în cadrul activităţilor 
desfăşurate în program ei au început să capete încredere în forţele proprii, au curaj 
să răspundă, vor să se afirme şi nu doar la after-school, ci şi la ore, dat fiind faptul că 
au şi recuperat o mare parte din rămânerile în urmă la învăţătură. 

Un alt mare câştig al programului este acela că elevii beneficiază de o masă 
caldă. Pentru majoritatea este o binecuvântare această masă caldă, iar unii dintre ei 
chiar mai opresc, uneori, câte ceva pentru a duce şi fraţilor mai mici.  

Totodată, pentru a-i motiva şi pentru a-i determina să nu abandoneze şcoala, 
Fundaţia eMag i-a sprijinit şi prin acordarea de rechizite şcolare, cadouri de Crăciun, 
şi, nu în ultimul rând, prin organizarea, la sfârşitul fiecărui an şcolar a unor excursii 
pentru aceşti copii la Suceava, Iaşi, Braşov, cu suportarea tuturor cheltuielilor 
privind transportul, masa, cazarea. Bucuria lor a fost imensă, mai ales că unii dintre 
ei nu avuseseră ocazia să vadă nici măcar oraşul Piatra – Neamţ. 

În primii doi ani au fost implicaţi în proiect doar elevi de la Şcoala 
Giumnazială Vaduri, iar din anul şcolar 2018–2019 programul s-a extins, astfel încât 
şi elevii de la Şcoala Gimnazială Bistriţa beneficiază de acest program.  
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Începând din anul şcolar 2016–2017 şcoala nu mai înregistrează elevi cu 
abandon şcolar, iar rezultatete din ultimul an de la Evaluarea Naţională s-au 
îmbunătăţit faţă de anii anteriori. Aceste realităţi ne motivează şi ne dau forţa de a 
continua munca începută. 

Aşadar, copilul care este integrat la orice nivel de învăţământ, trebuie ajutat, 
încurajat, urmărit cu mare atenţie cum evoluează, cum se menţine în sistemul 
educativ, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea 
părinţilor, a cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru a 
evita abandonul şcolar. 

Copiii sunt viitorul, dar viitorul e legat şi de educaţia lor. Depinde de puterea 
fiecărui cadru didactic în parte, de responsabilitatea şi implicarea tuturor factorilor 
ca educaţia să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte. 

 
Filmuleţ de prezentare a centrului „Nouă ne pasă!” de la Şcoala Gimnazială 

Vaduri https://youtu.be/K4z2HJXgogo                      
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Vreau să călătoresc în lumea științelor 
 

Ungureanu Alice-Mădălina, profesor, 
Pintilei Nicoleta-Aura, profesor economist, 

Colegiul Economic Administrativ, Iași 
 

Rezumat 
 

Călătoria noastră a început în 2016, dar nici pe departe să se apropie de sfârșit. A fost și este o călătorie 
interesantă alături de elevii și profesorii Colegiului nostru și care a constat în derularea a numeroase și atractive 
activități, care au avut ca scop final să dotăm cabinetele de biologie și fizică-chimie și limbi moderne cu materiale 
didactice care să permită elevilor pasionați, și nu numai, realizarea unor lucrări practice de amploare care pot 
avea aplicabilitate în cercetarea științifică, în domenii medicale, alimentare și de protecția mediului, precum și în 
fascinanta lume a limbilor moderne. 

 
Informații privind contextul 

 
Chiar dacă profilul liceului nostru este unul în domeniul economic, din datele 

statistice privind traseul educațional și cel al ocupării forței de muncă, un număr 
mare de foști absolvenți studiază la facultăți în care predomină studiul biologiei, 
fizicii și chimiei, și apoi se angajează sau își deschid afaceri în domenii înrudite cu 
cele amintite. Progresul tehnologic provoacă schimbări importante în societate, cum 
ar fi automatizarea a cât mai multe procese, roboții devenind din ce în ce mai 
sofisticați, însă domenii cum sunt alimentația, sănătatea, mediul vor fi oricând de 
actualitate și vor implica oameni bine pregătiți. Să nu uităm, că pentru a susține 
astfel de ramuri sunt necesare cunoștințe temeinice din domeniul Științelor Naturii, 
cunoștințe, care dacă nu sunt susținute de o parte practică, nu pot permite o bună 
înțelegere și explorare a lor.  

Datorită slabei dotări din cabinetele de biologie și chimie-fizică din școala 
noastră, care nu permit realizarea unor lucrări practice de amploare am încercat prin 
diferite proiecte să le oferim elevilor pasionați, și nu numai, posibilitatea de a urmări 
desfășurarea unor lucrări de laborator care pot avea aplicabilitate în cercetarea 
științifică, în domenii medicale, alimentare și de protecția mediului ce a presupus 
deplasarea la diferite instituții și reducerea timpului alocat studiului. 

 
Aria geografică de intervenție 

 
Toate activitățile proiectului nostru s-au derulat pe teritoriul județului Iași, în spații 
închise sau deschise, ceea ce a permis și asigurat activităților o rată maximă de 
succes. 
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A fost reprezentat de elevii claselor a IX-a și a X-a ai colegiului nostru care pot studia 
în cabinete moderne, dar și de colegii lor mai mari care s-au implicat în strângerea de 
fonduri necesare dotării.  

Obiective 
 

 Conștientizarea importanței studierii la un nivel înalt a disciplinelor: biologie, 
fizică, chimie; 

 Explorarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viața de zi cu zi în 
laborator; 

 Aplicarea proceselor studiate în viața cotidiană; 
 Investigarea unor procese pentru rezolvarea unor probleme de interes global; 
 Stimularea curiozității elevilor pentru investigarea științifică; 
 Implicarea în concursurile și sesiunile de comunicări științifice; 
 Valorificarea spiritului antreprenorial și artistic în derularea a diferite activități.  

Activități 
 

Proiectul care s-a derulat pe parcursul a trei ani, dar continuă, fiind înscris și 
anul acesta printre proiectele participante din cadrul Competiției „Cros pentru 
școli”, inițiat și coordonat de către Fundația Comunitară Iași, cuprinde mai multe 
etape:  
 Campania de fundraising din comunitate; 
 Antrenarea alergătorilor pentru a participa în ziua crosului pe unul din cele patru 

trasee cu distanțe cuprinse între 1 și 8 kilometri; 
 Evenimentul major ce s-a desfășurat pe trasee ce au avut ca punct de plecare 

stadionul „Emil Alexandrescu” din Iași; 
 Achiziționarea, instalarea materialelor și amenajarea cabinetelor de biologie, și 

fizică-chimie din cadrul colegiului; 
 Pregătirea și participarea elevilor la diferite concursuri și sesiuni de comunicări 

științifice. 
Cea mai atractivă pentru elevi și care a implicat un număr mare din 

comunitatea colegiului nostru a fost campania de fundraising. Elevii au venit cu idei 
de activități la care să le facă plăcere să participe, iar rezultatele (sumele de bani 
colectate și apoi depuse prin intermediul alergătorilor în contul Fundației 
Comunitare Iași au fost consistente și au permis achiziționarea de echipamente 
pentru cabinetele amintite) au fost îmbucurătoare. Ținând cont că această campanie 
a început în luna februarie a fiecărui an a făcut posibilă derularea următoarelor 
activități: Petrecere de Valentine’s Day, Petrecere de Dragobete, Târg de Mărțișoare 
și Felicitări, Târg de prăjituri, Oră de Zumba, Ora de Beauty, Trucuri de magie, 
Stand-up comedy, Concert de muzică veche românească cu „Ansamblul Floralia”, 
Concert „Corala Universitas”, Spectacole de teatru derulate la Palatul Copiilor din 
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Iași, spectacolul „Vreau să cânt, să râd și să dansez”. Aceste activități nu s-au putut 
derula dacă nu am fi avut sprijinul unor importante instituții de învățământ și 
cultură din Iași, dintre care amintim: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, 
Universitatea de Arte „George Enescu”, Palatul Copiilor Iași, Biblioteca Central 
Universitară din Iași, Casa Studenților Iași.  
 

Metode și instrumente 
 

Chiar dacă la prima vedere aceste activități ar părea destul de simple, în 
cadrul lor au fost valorizate extrem de multe competențe și un număr mare de elevi.  

A fost necesară o campanie amplă de publicitate, fiecare activitate având 
propriul afiș, flyere, bilete pentru a participa la activitate, diplome pentru câștigătorii 
concursurilor de dans, actori, concurenți. Tot elevii au gestionat partea financiară a 
proiectelor, întocmind documentele contabile necesare, astfel utilizând cunoștințele 
însușite la obiectele de specialitate studiate pe parcursul anilor de liceu. 

 
Resurse 

 
Toate resursele financiare care au permis desfășurarea activităților au fost din 

donații făcute de către elevi, părinții elevilor și profesorii colegiului. Resursele 
umane au avut o plajă de vârstă foarte mare, de la liceeni, până la părinții și bunicii 
acestora care au participat alături de elevi la spectacolele susținute/organizate de 
către aceștia.  

Nu în ultimul rând, trebuie să amintim că alături de noi/voluntar au fost 
membrii Ansamblului Floralia, a Coralei Universitas, Ansamblul „Suflet de Român”, 
antrenorul Lucian Liciu, precum și foști absolvenți ai colegiului nostru, ca 
prezentatori, spectatori, alergători sau susținători ai proiectului, cărora le suntem 
recunoscători și le mulțumim de fiecare dată când avem ocazia. Ca abilități și 
cunoștințe ce au fost valorizate în cadrul acestui amplu proiect amintim: 
competențele economice, digitale, artistice, sportive, de petrecere a timpului liber.  

Spațiile în care s-au derulat activitățile proiectului au fost și ele extrem de 
numeroase: sala de sport și sala de festivități a colegiului, Aula „Mihai Eminescu” a 
Bibliotecii Central Universitare, sala de spectacol a Casei de Cultură a Studenților 
Iași, stadionul „Emil Alexandrescu” Iași, Palatul Copiilor Iași. 

 
Rezultate 

  
Dintre rezultate pot fi amintite cele sportive din cadrul crosului propriu-zis, 

dar și cele de la concursurile de științe pe care elevii le-au putut obține printr-o 
pregătire temeinică cu ajutorul echipamentelor achiziționate în urma derulării 
proiectelor. 
 Premiul I la Competiția „Cros pentru școli”  Danciu Răzvan, clasa a X-a – cursa 

Centric – 2017; 
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 Premiul II la Competiția „Cros pentru școli” Postolache Florin, clasa a XII-a – 
cursa Conduent – 2017; 

 Premiul I la concursul „Științe Aplicate” faza județeană Avăloaiei Ana-Maria, 
clasa a IX-a – 2018; 

 Premiul I la concursul „Științe Aplicate” faza județeană Stângaciu Gabriela, clasa 
a X-a – 2018; 

 Premiul I și Premiul special Moisil la Concursul „Ștefan Procopiu” al Elevilor 
Români de Pretutindeni, etapa națională Cojocaru Teodora, clasa a X-a – 2018; 

 Premiul I la Concursul de Fizică „Ștefan Procopiu” al Elevilor Români de 
Pretutindeni, etapa națională Juncă Bianca, clasa a X-a – 2019;  

 Premiul I la Concursul de Fizică „Ștefan Procopiu” al Elevilor Români de 
Pretutindeni, etapa națională Molovata Dorin, clasa a X-a – 2019. 

Cu siguranță și în anii care vor urma elevii coordonați de către noi vor obține 
rezultate care să ne facă mândrii de ei, atât pe noi cât și familiile lor. 

 
Experiențele de învățare 

 
Avem motive de bucurie că elevii care au fost călăuziți de noi pe parcursul 

anilor de liceu studiază și au studiat la facultăți ce au ca profil de bază științele 
naturii și ne-am reîntâlnit cu o parte dintre ei în partea de mentorat didactic 
exersând alături de elevii colegiului pașii pe care trebuie să îi urmeze un viitor cadru 
didactic. 

 
Transferabilitatea 

 
Acest lucru deja a fost realizat din cel de-al doilea an al proiectului, când 

colegiul nostru a participat în cadrul „Cros pentru școli” cu un al doilea proiect 
„Passport To The World”, fondurile colectate fiind utilizate în dotarea cabinetului de 
limbi moderne din cadrul colegiului. 

Ne-ar bucura enorm dacă ideile pe care le-am implementat în derularea 
acestor proiecte ar constitui sursă de inspirație pentru alți tineri dornici de a schimba 
fața învățământului românesc. 

 
Bibliografie 

 
1. www.crospentruscoli.ro 
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Ascultă povestea! 

 
Vasilescu Alina-Elena, profesor consilier școlar,  

CJRAE-CJAP Iași 
 

Rezumat 
 
Lucrarea prezintă o activitate dedicată copiilor de grădiniță în vederea formării și dezvoltării autocunoașterii și 
atitudinii pozitivă față de sine și ceilalți.  
Competențele psihologice stimulate: înțelegerea caracteristicilor fizice și emoționale individuale, capacitatea de a 
identifica și diferenția trăsăturile fizice ale personajelor, capacitatea de a reacționa adecvat față de trăsăturile 
personajelor și ale celorlalți. Experienţele de învăţare: copii realizează, într-o manieră plăcută, comportamente 
care conduc către recunoașterea asemănărilor și deosebirilor dintre sine și ceilalți utilizând criterii simple 
 

Informaţii privind contextul 
 

Activitate dedicată copiilor de grădiniță în vederea formării și dezvoltării 
autocunoașterii și atitudinii pozitivă față de sine și ceilalți. 

 
Aria geografică de intervenţie  

 
Municipiul Iași, județul Iași. 
 

Grupul ţintă 
 
Preșcolarii 
 

Obiective 
 

 să audieze povești/ povestiri/ texte literare cu atenție; 
 să identifice trăsăturile fizice ale personajelor pe baza textului audiat sau a 

imaginilor expuse (culoarea și forma ochilor, a părului, a pielii etc); 
 să realizeze comparații între personaje respectând criterial acordat; 
 să identifice personajul după imagini/ descriere verbală; 
 să valorizeze diferențele trăsăturilor personale ale diferitelor personaje literare. 

 
Activităţi 

 
Denumirea jocului: Ascultă povestea! 
Grupa de vârstă: 3-4 ani 
Timp/ durata jocului: 10-15 miunute 
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Conținutul jocului: 
Copiii audiază povestea propusă de educatoare într-o dispunere de tip semicerc, ce 
poate permite o vizualizare eficientă. Educatoarea va stimula recunoașterea fiecărui 
personaj și a trăsăturilor lui fizice atât prin intermediul cuvintelor (la nivelul 
lecturii), cât și prin intermediul imaginilor prezentate (ce ilustrează personajele 
principale); de asemenea, este încurajată implicarea activă a preșcolarilor în 
derularea activității. Se va solicita realizarea de diferențieri între diferite personaje pe 
baza unor criterii acordate de educatoare; se va cere copiilor realizarea de comparații 
între mai multe personaje. 
 

Metode şi instrumente  
 

Metode: jocul, conversația euristică 
 

Resurse 
 
Umane: educatoarea, grupa de preșcolari; 
Materiale: povestea, imagini aferente poveștii audiate ce reprezintă trăsăturile 
personajelor principale. 
 

Rezultate 
 

Competențe psihologice stimulate: înțelegerea caracteristicilor fizice și emoționale 
individuale, capacitatea de a identifica și diferenția trăsăturile fizice ale personajelor, 
capacitatea de a reacționa adecvat față de trăsăturile personajelor și ale celorlalți. 
 

Experienţele de învăţare 
 
 Experiență pozitivă: copii realizează, într-o manieră plăcută, comportamente care 

conduc către recunoașterea asemănărilor și deosebirilor dintre sine și ceilalți 
utilizând criterii simple. 

 Experiență negativă: -. 
 Puncte forte: metoda principală de realizare a activității ffind jocul, activitate 

centrală a acestei vârste. 
 Puncte slabe: activitatea nu este una singulară, își atinge efectele scontate într-o 

suită de activități. 

 
Transferabilitate 

 
Observații: acest joc vizează identificarea corectă a trăsăturilor fizice individuale și 
ale celorlalți; copii au ocazia achiziționării de cuvinte care denumesc trăsături fizice; 
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se recomandă a fi folosit în suită cu jocul 2 pentru întărirea competențelor 
achiziționate. 
Utilitate: această competență permite copiilor să achiziționeze prerechizitele 
conștientizării de sine și de ceilalți; de asemenea, vine în sprijinul dobândirii de 
strategii adecvate de recunoaștere și identificare a persoanelor. 
 

Referinţe şi bibliografie 
 

1. Butnaru, Dan și colaboratorii, (2013). 99 activități de dezvoltare personală, Iași, Editura 
Spiru Haret. 
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Copiii cu nevoi speciale – o provocare pentru noi, profesorii 
 

Zura Monica Elena,  Profesor,  
Marele Anișoara Profesor,  

Liceul Teologic Ortodox ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena”, Piatra Neamț 
 

Rezumat  
 

Integrarea copiilor cu CES în învățământul de masă este destul de problematică în primul rând datorită lipsei 
unui profesor de sprijin în școli. Termenul de dizabilitate este un termen generic pentru afectări, limitări de 
activitate și restricții, care denotă aspecte negative de interacțiune dintre individ si factorii contextuali în care se 
regăsește. Este un termen mai circumscris și are in vedere abilitățile antrenate în actul învățării și evidențierea 
lipsei acestora.  Lucrarea prezintă necesitatea întocmirii unui plan de intervenție individualizat precum și a 
unui plan de activități pentru realizarea unui mediu de învățare incluziv la nivelul școlii .În acest plan am 
inclus câteva idei de activități pentru cei implicați în procesul de dezvoltare a copilului, respectiv elevi, părinți și 
cadre didactice. 

 
Informaţii privind contextul 

 
„Întregul scop al educaţiei este să transforme oglinzile în ferestre” 

Sydney J. Harris 
            

Copilul cu nevoi speciale este un termen care are menirea de a include o gamă 
de diagnostice date unor copii care au afecțiuni grave, care pot să le pună în pericol 
viața. Uneori pot fi probleme de comportament sau dizabilități care necesită o atenție 
specială. 

Conceptul de nevoi speciale poate include întârzieri de dezvoltare, probleme 
medicale speciale, probleme de comportament, probleme de învățare, probleme 
psihice și defecte genetice - care necesită terapii specifice pentru a oferi șansa 
copilului de a avea o viață normală. 

Trebuie să recunoaștem că în perioada copilăriei cu toţii suntem vulnerabili şi, 
prin urmare, uşor de lezat psihologic şi emoţional. Și cum bine știm, acest gen de 
vulnerabilitate poate avea efecte devastatoare. Unii din elevii cu cerințe educaționale 
speciale pot prezenta manifestări ce sunt specifice unei tulburări emoționale și de 
comportament, precum vorbitul neîntrebat, întreruperea celorlalți, demonstrând 
uneori un nivel de comportament distructiv accentuat, hărțuire, agresiune, violență. 

  Desigur pentru integrarea lor se va avea în vedere depistarea și valorificarea 
punctelor forte, elementelor pozitive pe care elevii le au, observațiile făcute trebuie 
să fie clare exprimate între patru ochi și nu cu o frecvență prea mare. Și din aceste 
rașiuni, e necesar să găsim cele mai bune soluții și intervenții psihopedagogice 
pentru prevenirea și corectarea acestor comportamente, asigurându-le astfel accesul 
și integrarea alături de colegii lor. O bună colaborare în cadrul grupului, 
încredințarea de sarcini și roluri care să-i motiveze, să-i valorizeze și consultarea lor 
în fața unor alegeri, ascultarea activă, comunicarea nonverbală, politețea, 
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corectitudinea, promptitudinea, autocontrolul, fermitatea, implicarea, aprecierea 
eforturilor, evitarea confruntărilor și autorității exagerate sunt elemente care asigură 
succesul în activitățile cu elevii „turbulenți”.  

Având în vedere că existența copiilor cu CES este o realitate permanentă, 
școala  trebuie să se adapteze și să ofere un mediu de învățare incluziv, în care toți 
copiii să aibă posibilitatea să se dezvolte. Întrucât copiii cu cerințe educaționale 
speciale nu se dezvoltă normal este nevoie de un plan de intervenție pentru 
ameliorarea deficiențelor. La nivelul elevului, în primul rând, trebuie realizate 
activități de motivare de sine, copilul trebuie să aibă o atitudine pozitivă, să fie 
încurajat și susținut. Pe lângă intervențiile terapeutice, copilul trebuie încurajat 
permanent, trebuie implicat în activități pe echipe unde să i se acorde diferite sarcini. 
Strategiile didactice trebuie adaptate la particularitățile individuale. 

Planul de intervenție individualizat este o unealtă care ne ajută să planificăm, 
să învățăm, să monitorizăm și să evaluăm progresul unui anumit elev. Aceste 
planuri au în vedere punctele tari ale elevului, abilitățile lui, stilul preferat de 
învățare și ceea ce-l motivează, precum și punctele lui slabe. Respectarea diferenţelor 
individuale duce la crearea unor situaţii de învăţare care să permită copiilor 
progresul pe căi diferite, pentru realizarea aceloraşi obiective. Se impune astfel ca 
școala să creeze parteneriate educaționale cu personal specializat, cu centrele de 
resurse și asistență educațională, cu scopul de a schimba atitudini, abordări și 
metodologii în școlile noastre, ca profesorii din școli să devină ei înșiși agenți ai 
educației incluzive și nu în ultimul rând o colaborare mai strânsă cu părinții. 

 
Aria geografică de intervenţie 

 
  Regiunea Nord-Est, județul Neamț 

 
Grupul ţintă 

 
   Copiii cu cerințe educaționale speciale, cadre didactice, părinți 

 
Obiective 

 
 Integrarea elevilor (inclusiv cei cu CES într-o activitate extrașcolară; 
 Valorificarea potențialului cadrelor didactice de a se implica in acțiuni utile 

comunității; 
 Dezvoltarea spiritului de toleranţă şi a empatiei privind relaţionarea cu copii cu 

CES; 
 Implementarea unor activităţi pentru elevii cu nevoi speciale; 
 Creşterea competenţelor de planificare şi implementare a unor activităţi şcolare şi 

extraşcolare. 
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A. Idei de activități pentru elevi: 
 așezarea optimă a copilului în clasă; 
 jocuri de integrare în colectiv și de cunoaștere mai bine a acestuia; 
 activități în comun, activități pe grupe bazate pe interacțiune și comunicare între 

elevi; 
 conținuturile activităților adaptate (Plan de remediere, după caz); 
 materialele didactice care îl ajută la învăţare să fie la îndemâna lui; 
 alocarea de timp suficient pentru sarcinile de învățare; 
 implicarea copiilor cu CES în activități extracurriculare; 

         
 Strategii:  
• tratarea diferențiată; 
• metode activ-participative şi practice (jocul de rol, jocul didactic) 
• învățarea prin cooperare: în perechi, în echipă; 
• ancorarea de interesele copilului, hobbyurile lui pentru motivare; 
• valorizarea activității în fiecare oră; 
• responsabilizarea celorlalți elevi privind acceptarea copilului cu CES – pregătirea 

copiilor pentru a se accepta unii pe alţii, pentru a negocia, a colabora şi a lucra 
împreună; 

           
Resurse: 
o softuri special destinate elevilor cu cerinte educationale speciale; 
o fișe speciale; 
o folosirea de material didactic adecvat și ușor de manipulat; 
o mijloace de predare/învățare multisenzoriale și distractive; 
o mijloace IT (calculator, videoproiector, tabletă, CD-uri etc.); 
o cărți/reviste cu imagini; 
o resurse educaționale deschise. 

     
Evaluare: 
 observarea sistematică a comportamentului; 
 aprecieri verbale; 
 recompensa; 
 stimularea curiozităţii şi dorinţei de  cunoaştere; 
 valorificarea permanentă a modelelor cu rol pozitiv; 
 oferirea de feedback permanent – întărirea pozitivă. 
 
B. Idei de activități pentru părinți: 
 consultări permanente cu părinții elevului în vederea stabilirii unui plan comun 

de acțiune și a cunoașterii mai bine a elevului; 
  activități comune cu invitați de specialitate – psihologi, profesori de sprijin, 

consilieri școlari (Împreună vom reuși!); 
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 implicarea în ateliere de lucru sau proiecte cu diverse teme; 
 lectorate despre integrarea copiilor cu dizabilități, toleranță, tipuri de 

temperament (Suntem diferiți?); 
 vizionare de filme tematice; 
 acțiuni de voluntariat; 

 
Strategii de învățare: 
• dezbatere, mese rotunde, expoziții, participarea familiei la decizii şi acţiuni în 

favoarea copilului; 
  

Resurse: 
o ppt-uri tematice, pliante/reviste/afișe informative; 
o umane: psihologi, profesori de sprijin, consilieri școlari; 

     
Evaluare: 
 observarea sistematică, chestionare, concluziile părinților care au un elev cu CES 

integrat în școala de masă. 
 

C. Idei de activități cadre didactice 
 desfășurarea unor lecții deschise la care să fie invitați și ceilalți profesori ai clasei, 

în care să distribui sarcini de lucru accesibile și atractive copilului cu CES; 
 organizarea unor expoziții cu vânzare, în care să fie valorificate produsele muncii 

copilului cu CES; 
 elaborarea unor planuri individualizate, personalizate la copiii care au nevoie de 

sprijin în anumite componente ale dezvoltării şi la anumite momente; 
 ajustări permanente ale curriculum-ului pentru a se adapta la nevoile educative 

ale copiilor; 
 schimbul de experiență; 
 acordarea unei atenții sporite acestor copii şi implicarea în obţinerea unor 

rezultate; 
 organizarea de activităţi extraşcolare. 

Strategii de învățare: 
• cooperarea și parteneriatul între cadrele didactice; 
• lucrul în echipă – colaborarea cu profesorul de sprijin/consilierul școlar; 
• predarea în parteneriat (teaching partenership; Co-teaching), strategie 

coparticipativă a două cadre didactice prezente activ și colaborativ (simultan sau 
succesiv) în clasă, la lecția propriu-zisă; 

• schimb permanent de idei, experienţe şi soluţii, între cadrele didactice, între 
acestea şi director, precum şi cu familiile copiilor. 
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o materiale: fișe psiho-pedagogice, fișe de observație, listă cu lucrări de specialitate, 
pliante/reviste/afișe informative, filme/ ppt-uri tematice, videoproiector, laptop, 
tablă interactivă, materiale didactice adecvate;  

Evaluare: 
 evaluări permanente şi periodice a progreselor pe care le fac toţi copiii, nu numai 

din punctul de vedere al achiziţiilor intelectuale, ci şi al relaţiilor sociale, al 
cooperării şi colaborării, al dezvoltării imaginii de sine şi încrederii în forţele 
proprii; 

 articole apărute pe platforma educaţională- ghid de bune practici.  

Metode şi instrumente 
 

Metode utilizate: individualizarea unor secvențe de învățare, tratarea diferențiată, 
metode activ-participative şi practice (jocul de rol, jocul didactic), învățarea prin 
cooperare (în perechi, în echipă), ateliere de lucru. 

 
Resurse 

 
Resurse necesare pentru activităţile din atelierele de creaţie, mijloace IT, internet, 
pliante/ reviste/afișe informative, resurse educaționale deschise. 

 
Rezultate 

 
Observarea sistematică a comportamentului, portofolii cu produsele activităților, 
organizarea unor expoziții, articole apărute pe platforma educaţională - ghid de 
bune practici.  

Experienţele de învăţare 
 

În școala incluzivă au acces toți copiii unei comunități, este o școală deschisă, 
prietenoasă cu un curriculum flexibilizat, evaluarea este permanentă și formativă. Se 
urmărește formarea atitudinilor pozitive ale elevilor cu dizabilități, crearea unor 
situații de învățare adaptate nevoilor individuale ale acestor elevi care să le faciliteze 
participarea în activitățile școlare. Copiii cu dizabilități sunt persoane cărora trebuie 
să li se ofere șanse egale la o viața împlinită și fericită, iar atitudinea noastră față de 
ei contribuie la imaginea pe care aceștia o percep în raport cu societatea. În școlile 
care nu beneficiază de prezența unui profesor de sprijin ,munca profesorului de la 
catedră este titanica, aceștia dovedindu-și măiestria didactică și profunda latură 
umană. 

Cred cu tărie că starea de bine și de fericire nu aparține numai unei anumite 
categorii de persoane: bogați, frumoși, sănătoși, ci tuturor acelora care au sentimente 
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și care pot simți energia aceea pozitiva care ne crește respectul de sine, încrederea în 
propria persoană și în propriile posibilități.  

 
Transferabilitatea 

 
Activitățile descrise în lucrare pot fi aplicate în orice instituție de învățământ și se 
pot realiza diferite proiecte educaționale, între cadrele didactice și diverse instituții 
abilitate pentru a lucra cu copiii cu CES. 
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Învățământul profesional dual la nivelul județului Iași– perspectiva părinților 
 

Ana-Camelia Tamaș, profesor consilier școlar, CJRAE/CJAP Iași 
Doru-Valentin Vlasov, profesor consilier școlar, CJRAE/CJAP Iași 

 
Rezumat 

 
Implicarea familiei în dezvoltarea socio-educaţională şi profesională a tinerilor este esenţială mai ales în 
momentele de decizie asupra traseului şcolar care poate fi definitoriu penru cariera viitoare a elevilor. Alegerea 
formei de învăţământ, a unităţii şcolare şi a calificării profesionale trebuie făcută ţinând cont de o serie de 
factori.  
Pe de o parte ei ţin de dorinţele şi aspiraţiile tinerilor, dar şi ale părinţilor. La rândul lor, acestea depind atât de 
bagajul informaţional şi de cunoştinţele acumulate pe parcursul claselor gimnaziale cât şi de aptitudinile, 
deprinderile şi interesele proprii fiecărui individ. Trăsăturile de personalitate specifice fiecărei persoane îşi pun 
amprenta asupra succesului viitor în cariera profesională. Cu cât aceste elemente sunt mai bine cunoscute şi 
conştientizate de către elev, dar şi de către părinţii acestuia, cu atât mai corect se va putea lua o decizie de 
continuare a studiilor după absolvirea clasei a VIII-a.  
Pe de altă parte, fiecare meserie, calificare profesională presupune, pentru asigurarea satisfacţiei socio-
profesionale şi integrarea cu succes la locul de muncă, îndeplinirea anumitor cerinţe specifice anatomo-
fiziologice, psihice, aptitudinale şi cognitive. 
În sfârşit, foarte importantă este şi unitatea şcolară pentru care se optează, condiţiile pe care le asigură, dotarea, 
calitatea corpului profesoral, renumele şcolii. 
 

Context 
 

Implicarea familiei în dezvoltarea socio-educațională și profesională a 
tinerilor este esențială mai ales în momentele de decizie asupra traseului școlar care 
poate fi definitoriu penru cariera viitoare a elevilor. Alegerea formei de învățământ, 
a unității școlare și a calificării profesionale trebuie făcută ținând cont de o serie de 
factori.  

Pe de o parte ei țin de dorințele și aspirațiile tinerilor, dar și ale părinților. La 
rândul lor, acestea depind atât de bagajul informațional și de cunoștințele acumulate 
pe parcursul claselor gimnaziale, cât și de aptitudinile, deprinderile și interesele 
proprii fiecărui individ. Trăsăturile de personalitate specifice fiecărei persoane își 
pun amprenta asupra succesului viitor în cariera profesională. Cu cât aceste 
elemente sunt mai bine cunoscute și conștientizate de către elev, dar și de către 
părinții acestuia, cu atât mai corect se va putea lua o decizie de continuare a studiilor 
după absolvirea clasei a VIII-a.  

Pe de altă parte, fiecare meserie, calificare profesională presupune, pentru 
asigurarea satisfacției socio-profesionale și integrarea cu succes la locul de muncă, 
îndeplinirea anumitor cerințe specifice anatomo-fiziologice, psihice, aptitudinale și 
cognitive. 

În sfârșit, foarte importantă este și unitatea școlară pentru care se optează, 
condițiile pe care le asigură, dotarea, calitatea corpului profesoral, renumele școlii. 

189



    

Pentru a surprinde opiniile familiilor cu privire la aceste aspecte, s-a elaborat 
un ghid de interviu, structurat sub forma unui chestionar cu 13 itemi, la care au 
răspuns un număr de 77 de părinți ai elevilor care urmează cursurile școlii 
profesionale duale din unitățile de învățământ din județul Iași. 

Primul aspect avut în vedere a fost cel privind influența familiei asupra 
alegerii meseriei pentru care se pregătesc copiii lor (Fig.1 - Influența familiei asupra 
alegerii meseriei pentru care se pregătesc copiii lor), 87 % dintre respondenți afirmând că 
nu au intervenit în alegere. Cei 13 % care au admis că au avut un cuvânt de spus în 
decizia luată, și-au motivat răspunsul astfel: 
 

 
Fig.1 - Influența familiei asupra alegerii meseriei pentru care se pregătesc copiii lor 
 

Argumentele avute în vedere de părinți în alegerea calificării profesionale 
pentru copiii lor au în vedere, într-o foarte mare proporție, așa cum reiese din 
graficul de mai sus, fapul că este o meserie căutată și de viitor, ceea ce poate asigura 
tânărului o mare stabilitate materială. 

În ceea ce privește alegerea școlii și formei de învățământ, 73 % dintre părinți 
au afirmat că nu au intervenit în decizia copiilor, restul și-au argumentat (Fig. 2 – 
Argumente privind decizia copiilor) influențarea opțiunii astfel: 
 

 
Fig. 2 – Argumente privind decizia copiilor 
 

Cel de-al patrulea item (Fig. 3 - Principalele aspecte pozitive privind calificarea 
profesională pentru care se pregătește copilul) a solicitat părinților să precizeze 
principalele aspecte pozitive privind calificarea profesională pentru care se 
pregătește copilul său. 
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Fig. 3 - Principalele aspecte pozitive privind calificarea profesională pentru care se pregătește copilul 
 

Referitor la ceea ce apreciază părinții relativ la condițiile oferite de unitatea 
școlară la care este înscris copilul lor (Fig. 4 – Ce apreciază părinții cu privire la unitatea 
școlară), situația se prezintă astfel: 
 

 
Fig. 4 – Ce apreciază părinții cu privire la unitatea școlară 
 

Este îmbucurător că peste 44 % din aprecierile părinților se referă la calitatea 
cadrelor didactice care își desfășoară activitatea la clasele de dual, fiind o garanție a 
nivelului ridicat de pregătire pe care îl primesc elevii de la aceste clase și a unei 
viitoare cariere profesionale de succes. Alături de aceasta, sunt apreciate de părinți 
seriozitatea desfășurării procesului de învățământ, aspectul școlii, dotările și climatul 
de disciplină din unitate.  

A doua categorie de aspecte apreciate de către părinți se referă la calificarea 
propriu zisă pe care o urmează elevii, respectiv specificul meseriei, modul de 
efectuare a practicii și finalizarea cursurilor, prin obținerea unui loc de muncă. 

Referitor la nemulțumirile familiei față de școală, marea majoritate, respectiv 
aproximativ 86 %, nu și-au exprimat astfel de opinii, fiind mulțumiți de condițiile și 
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de pregătirea oferită elevilor de către unitate. Singurele nemulțumiri au fost legate 
de programul încărcat al elevilor, aceasta și în condițiile în care marea majoritate a 
elevilor fac naveta. 

Acest lucru se corelează și cu cea de-a opta întrebare din chestionar: „Dacă ați 
putea, ce schimbări legate de pregătirea profesională a copilului dvs. ați face?”, răspunsurile 
vizând mai multe ore de practică, un program mai puțin încărcat și mai puține teme 
pentru acasă.  

Trebuie să precizăm că la studiu au participat elevi din anul I și II al școlii 
profesionale duale, unde, conform planurilor de învățământ, raportul dintre orele de 
teorie și cele de activități practice este diferit, respectiv, în clasa a IX-a, orele de 
cultură generală reprezintă 74,3 % din programul săptămânal, 17,1 % fiind orele de 
cultură de specialitate și 8,6 % activitățile practice. În clasa a X-a, orele de cultură 
generală scad la 41,7 %, cele de specialitate reprezintă 13,9 %, în schimb cresc orele 
de activități practice, care ajung la 44,4 % din programul săptămînal, urmând ca în 
ultimul an, cultura generală să fie de 41,7 % din totalul orelor, restul, de 58,3 % să fie 
rezervate pregătirii practice. La acestea se adaugă, în toți cei trei ani de școală, 
modulele de pregătire practică, cu câte 30 de ore săptămânal. 

În graficul de mai jos (Fig. – 5 Raportul dintre orele de pregătire teoretică și cele de 
practică) este reprezentat raportul dintre orele de pregătire teoretică, în care incluse 
atît obiectele de cultură generală cât și cele de specialitate, și cele de practică pe cei 
trei ani de școală, fără a include modulele de pregătire comasată. 
 

 
Fig. – 5 Raportul dintre orele de pregătire teoretică și cele de practică 
 

Un alt aspect avut în vedere a fost contribuția obiectelor din planul de 
învățământ la pregătirea tinerilor în meserie (Fig. 6).  

 
Fig. 6 - Contribuția obiectelor din planul de învățământ la pregătirea tinerilor în meserie  
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În opinia părinților, pe primul loc se află modulele de practică comasată care 
se desfășoară la agentul economic, în condiții reale de producție, urmat de 
activitățile practice săptămânale.  
„Care credeți că sunt principalele calități pe care copilul dvs. le are pentru a reuși în meseria 
aleasă?” 
 

Având în vedere numărul mare de trăsături nominalizare de către părinți (24), 
le-am grupat, în funcție de frecvență, în trei mari grupe. Prima dintre ele (Fig. 7), 
care reprezintă peste 36 % din totalul caracteristicilor, se referă la calități esențiale ale 
tinerilor care își doresc să reușească în viață: hărnicia, dedicația, seriozitatea și atenția. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7 - Calități esențiale ale tinerilor care își doresc să reușească în viață 
 
A doua grupă de trăsături (Fig. 8), care însumează peste 32 % din răspunsurile 
părinților, cuprinde caracteristici psihologice generale implicate în activitatea de 
învățare: rapiditatea învățării, faptul că este silitor și implicat, ascultător și                                  
răbdător dar și priceput, chiar talentat). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8 - Caracteristici psihologice generale implicate în activitatea de învățare (I) 
Ultima grupare (Fig. 9), prezentă în proporție de 31,2 %, include: 
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- voința, ambiția, plăcerea de a învăța, organizarea, calmul; 
- sociabilitatea, indulgența, responsabilitatea, inteligența, cumințenia. 

Se poate afirma că părinții dovedesc nu numai o bună cunoaștere a 
trăsăturilor de personalitate ale propriilor copii, ci și, prin totalitatea răspunsurilor 
formulate, au realizat un portret foarte fidel al elevului model. 

Cel de-al zecelea item a urmărit evidențierea avantajelor oferite de calificarea 
profesională pentru care se pregătesc tinerii. Răspunsurile părinților se structurează 
astfel: 
 

 
Fig. 9 - Caracteristici psihologice generale implicate în activitatea de învățare (II) 
 

Cum era de așteptat, asigurarea unui loc de muncă după absolvirea școlii 
profesionale reprezintă principalul avantaj din punctul de vedere al părinților, urmat 
de obținerea unei calificării profesionale, care apare în 27,1 % din răspunsuri, urmat, cu 
20 % din părerile exprimate, de asigurarea unor beneficii materiale, meseriile în care se 
pregătesc tinerii fiind văzute de către părinți ca fiind „bănoase”. 

În ceea ce privește relaționarea și comunicarea elevilor cu cadrul didactic care 
răspunde de instruirea practică, dar și cu reprezentanții agentului economic la care 
se desfășoară activitățile practice, răspunsurile părinților (Fig. 10 și Fig.11) sunt 
următoarele: 

 
 

Fig. 10 -  Relaționarea și comunicarea   Fig. 11- Comunicareaelevilor cu 
elevilor cu maistrul instructor   maistrul instructor de practică 
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Ultima întrebare a solicitat părinților să-și exprime așteptările privind viitorul 
copiilor (Fig. 12). Din răspunsurile formulate, s-a desprins următoarea situație: 
 

 
Fig. 12 - Așteptările părinților privind viitorul copiilor 
 

Siguranța materială și stabilitatea locului de muncă sunt principalele lucruri 
pe care și le doresc părinții pentru copii lor, alături de perspectiva unei viitoare 
evoluții,  prin continuarea studiilor și promovarea unei afaceri proprii. Nu sunt 
uitate nici aspectele personale: întemeierea unei familii și dobândirea unui statut 
independent. 

În concluzie, opinia generală a părinților este favorabilă acestei forme de 
învățământ, fiind văzută ca o oportunitate pentru pregătirea profesională a copiilor 
lor și pentru asigurarea unei cariere stabile și avantajoasă din punct de vedere 
material. 
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Model de bună practică - excursia școlară la elevii cu deficiență de auz 

                      
Cernat Monica-Cristina, profesor,  

Liceul Tehnologic Special ”Vasile Pavelcu” Iași                                                                                                                         
 
 

Formă de organizare a activității didactice geografice, excursia școlară ar 
trebui introdusă în planurile de învățământ ca activitate de sine stătătoare sau în 
programa școlară ca activitate obligatorie, cu un anumit număr de ore distribuite 
lunar sau semestrial. În aceste condiții, elevii ar putea realiza contactul atât de 
necesar cu mediul geografic pentru înțelegerea realității înconjurătoare. 

Cu ajutorul excursiei se pot transmite noi cunoştinţe, se pot fixa şi sistematiza 
cunoştinţele dobândite la lecţii, se realizează aplicaţii practice, se pot verifica diferite 
cunoştinţe căpătate în şcoală sau în alte excursii sau vizite. 

În rândul elevilor cu deficiențe de auz, excursiile contribuie la dezvoltarea 
simțului de observație și de orientare, la lărgirea orizontului lor geografic. Ele 
reprezintă o importantă sursă de îmbogățire a gândirii geografice. Excursia cultivă 
dorinţa de a călători, de a cunoaşte, de a şti cât mai mult, de a câştiga prin propriile 
forţe cunoştinţe noi, de a se supune unui program de lucru în care activitatea 
intelectuală este împletită cu munca fizică. 
 Profesorul are în excursie numeroase posibilităţi de a traduce în viaţă  
sarcinile procesului instructiv-educativ. Datorită faptului că este mult mai apropiat 
de elev decât în şcoală, reuşeşte să-l cunoască mai bine în toate manifestările lui şi, ca 
atare, să poată realiza mai fructuos  sarcinile educaţiei morale. 

Excursia mai contribuie într-o largă măsură şi la educaţia estetică a elevilor, 
constituie un prilej de stimulare a creaţiei artistice, de cunoaştere a artei populare 
etc. 

Dicţionarul explicativ al limbii romane (ediţia a II-A) defineşte excursia ca o 
”plimbare sau călătorie făcută, de obicei în grup, pe jos sau cu un mijloc de 
transport, în scop educativ, recreativ etc”. Acestor scopuri, pedagogul va mai 
adăuga un scop și anume cel instructiv accentul punându-se pe scopul educativ. 
Având în vedere toate acestea, încercarea unei clasificări a excursiilor este utilă nu 
numai din punct de vedere ştiinţific, dar şi din punct de vedere practic. Organizarea  
excursiei şi deci buna ei desfăşurare depind în cea mai mare măsură de precizarea 
tipului excursiei. 
 Este lesne de înţeles că o excursie de vară trebuie altfel organizată decât una 
de iarnă, că şi o excursie de durată mai lungă faţă de una de durată mai scurtă sau o 
excursie de vizitare faţă de una de itinerar. 
 Clasificarea excursiilor în funcţie de scopul urmărit are o mare importanţă, 
deoarece ne poate uşor conduce la metodele şi mai ales la direcţiile către care trebuie 
îndreptată această activitate. 
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Clasificarea cea mai cuprinzătoare ar fi următoarea: excursii cu caracter 
instructiv-educativ, excursii cu caracter sportiv şi excursii cu caracter recreativ 
 Clasificarea excursiilor după locul şi durata acestora se face în raport cu 
sediul şcolii. În funcţie de depărtarea de şcoală se deosebesc: excursii locale, excursii 
apropiate, regionale şi interregionale, excursii de lungă durată şi excursii peste 
hotare. Cu cât se măreşte depărtarea se măreşte şi durata excursiei. 
 După sezonul în care se organizează excursiile pot fi: excursii de iarnă (lunile 
decembrie-februarie), excursii de primăvară (lunile martie-mai), excursii de vară 
(lunile iunie-august) şi excursii de toamnă (lunile septembrie-noiembrie). 
 După mijloacele de deplasare deosebim:  excursii pe jos, cu bicicleta, cu 
trenul, cu mijloacele auto şi pe apă sau combinate. Excursiile pe jos poartă numele de 
drumeţie. 
 
După scopul propus, excursiile pot fi: 
 preliminare, organizate înaintea predării unei teme pentru a-i pregăti pe elevi 

să înțeleagă anumite fenomene; 
 de comunicare de noi cunoștințe; 
 finale, organizate după finalizarea unui capitol, în scopul consolidării, 

sistematizării și fixării cunoștințelor. 

Eficiența unor asemenea acțiuni geografice va fi cu atât mai importantă, cu cât se 
acordă atenția cuvenită organizării, desfășurării și finalizării excursiilor școlare. 
 
Etapele organizării excursiei: 

1. Stabilirea tematicii; 
2. Alegerea locului ce va fi cercetat în excursie; 
3. Fixarea itinerariului şi a duratei; 
4. Cercetarea în prealabil a terenului respectiv de către profesor (mai ales dacă 

terenul nu este cunoscut) ; 
5. Pregătirea elevilor pentru excursie: 
 Anunţarea obiectivelor excursiei; 
 Prelucrarea normelor de securitate; 
 Precizarea echipamentului şi obiectelor de uz personal; 
 Fixarea sarcinilor de colectare a materialelor,de prelucrare a acestora, 

păstrarea lui ; 
 Indicarea ustensilelor necesare ; 

6. Desfăşurarea propriu-zisă a excursiei ; 
7. Valorificarea materialului biologic colectat : 
 Determinarea speciilor de plante\animale colectate; 
 Realizarea de ierbare; 
 Conservarea animalelor, realizarea de insectare; 
 Întocmirea unor albume de fotografii; 
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 Realizarea unor portofolii. 
 

O excursie temeinic organizată, cu o temă bine stabilită, deschide elevului cu 
deficiență de auz  posibilităţi variate  de observare şi cunoaştere; el capătă deprinderi 
practice utile, care-i pot servi apoi şi în viaţă, fără să mai vorbim de faptul că rămane 
cu puternice amintiri.pe care nu le uită aşa de uşor.Tocmai din acest motiv o excursie 
şcolară se deosebeşte de una turistică. 
 Valorificarea instructiv-educativă poate fi făcută în timpul şi după 
desfăşurarea excursiei. În timpul desfăşurării, ea se face în primul rand prin 
numeroase aplicaţii care pot fi efectuate pe teren, prin observarea fenomenelor 
naturii, cunoştinţele fixandu-se astfel mai bine şi adancindu-se mai temeinic. 
Profesorul trebuie să-i îndrume pe elevi în aplicaţiile pe teren, să-i arate cum să 
observe, să-i dea la faţa locului explicaţiile de care are nevoie. 
 Rolul profesorului este deosebit de mare şi după terminarea excursiei. El 
poate folosi materialul pentru propriile sale lecţii şi are totodată sarcina de a 
deprinde pe elevi să prelucreze acest material. 
 Excursiile pot sprijini în mod efectiv lecţiile de curs, mai ales la unele 
discipline, cum sunt de exemplu geografia sau ştiinţele naturii. Lecţii cum sunt 
formele de relief, apele uscatului, ţărmul mării şi activitatea eroziunii marine, 
orientarea în natură, viaţa plantelor etc. dau o imagine  mult mai vie asupra 
problemelor, mărind totodată interesul elevilor, mai ales al elevilor cu deficiență de 
auz care mereu au nevoie de” imagini vii”, de mai multe explicații, de a simți și 
pipăi pentru a înțelege mult mai bine. 

Pe de altă parte, lecţiile în natură, concretizate prin excursii, se pot desfăşura, 
în general, după aceleaşi metode ca şi o lecţie de curs. În excursii, ca şi în clasă, 
profesorul poate purta discuţii cu elevii, îi poate chestiona, le poate da să lucreze în 
mod independent. Mai mult chiar, dacă luăm în consideraţie momentele desfăşurării 
unei excursii, ele sunt, în general, aceleaşi ca şi ale unei lecţii. De exemplu, într-o 
excursie în orizontul local, cu tema bine stabilită, profesorul comunică elevilor 
scopul excursiei, apoi le prezintă la faţa locului conţinutul problemei, face fixarea 
materialului şi sistematizarea lui şi apoi le poate da şi o activitate pentru acasă în 
legătură cu cele văzute şi învăţate în excursie. 
 Obiectivele generale urmărite sunt complexe: 
• Stimularea dorinței de cunoaștere și a curiozității de a înțelege fenomenele și 

procesele din mediul înconjurător; 
• Consolidarea cunoștințelor geografice dobândite la orele de curs; 
• Dezvoltarea sentimentelor de ocrotire a mediului; 
• Formarea și dezvoltarea unor trăsături de caracter: spirit de prietenie, voință, 

inițiativă,respect față de semeni și de natură etc; 
• Dezvoltarea simțului practic și a spiritului științific; 
• Atragerea elevilor către obiectul geografie. 
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Materialele adunate cu acest prilej reprezintă un valoros fond didactic pentru 
diferite obiecte de studiu. Exemplific în ceea ce urmează o excursie în Tg. Neamț. 
Acest oraș, prin specificul peisajului și prin obiectivele antropice oferite, constituie 
un loc preferat pentru excursiile școlare. 
Traseul: Iași-Tg.Frumos-Pașcani-Tg.Neamț-Rezervația de zimbri-Cetatea Neamțului-
Mănăstirea Neamțului-Mănăstirea Secu-Mănăstirea Sihăstria-Mănăstirea Văratec - 
Mănăstirea Agapia-Mănăstirea Negru-Vodă-Poiana Largului-Tg.Neamț-Pașcani-
Tg.Frumos-Iași. 

Etape pregătitoare: 
1. stabilirea scopului excursiei: cunoașterea reliefului, a monumentelor istorice și a 
mănăstirilor din această parte a țării; 
2. anunțarea itinerariului de parcurs; 
3. mijloc de trasport: autocarul; 
4. cazarea: Pensiunea Codrii de Aramă-Tg.Neamț 
5. stabilirea aplicațiilor practice 
 
Desfășurarea excursiei 

1. Ziua I:  
 Parcurgerea traseului: Iași-Tg.Frumos-Pașcani-Tg.Neamț 
 Vizitarea Rezervației de zimbri 
 Vizită la Cetatea Neamțului-picnic, plimbare prin pădure pentru a cunoaște 

frumusețea și peisajul acestei zone 
 Vizită la Mănăstirea Neamțului 
 Vizită la Mănăstirea Secu 
 Vizită la Mănăstirea Sihăstria 
 Cazare la Pensiunea Codrii de Aramă 
 Cină și mini petrecere 

2. Ziua II: 
 Vizită la Mănăstirea Văratec 
 Vizită la Mănăstirea Agapia 
 Vizită la Mănăstirea Negru-Vodă 
 Plimbare Poiana Largului 
 Vizită Ferma de struți 
 Întoarcerea pe traseul: Tg.Neamț-Pașcani-Tg.Frumos-Iași 

3. Etapa a IIIa : La școală 
 ședință de cerc în care elevii prezintă materialele colecționate: frunze, roci, 

fotografii 
 mică dezbatere având ca scopschimbul de impresii, cunoștințele dobândite în 

excursie 
 organizarea unui concurs de desene cu peisaje din excursie  
         De aspectul practic al excursiei depinde modalitatea în care se realizează 
legătura geografiei cu viața, modul în care se pot aplica unele cunoștințe dobândite 
în clasă. 
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Excursia trebuie înțeleasă ca o formă de activitate cu ajutorul căreia elevii 
dobândesc cunoștințe, prin perceperea directă a fenomenelor și a proceselor studiate. 
Deplasările în teren au o valoare deosebită pentru dezvoltarea spiritului de 
observație și a capacității de îmbinare a teoriei cu practica. Astfel, observațiile făcute 
direct în natură dau posibilitatea elevilor să ajungă la reprezentări clare asupra 
obiectelor și fenomenelor geografice, să precizeze raporturile de cauzalitate și 
corelațiile dintre ele. 
          Contactul cu natura produce copiilor o impresie puternică, lasă urme adânci 
în amintirea lor, le trezește sentimentul de dragoste pentru natura înconjurătoare. 
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Etwinner ”in touch” pentru învățarea online 
 

Daniela Răducănescu, profesor doctor, 
Liceul Tehnologic Special ”Vasile Pavelcu”, Iași 

 
Rezumat 

 
Micro-studiul prezintă în introducere definiția generică a idealului învățământului special și special integrat, 
continuând cu argumentarea privind necesitatea asigurării unui mediu educațional activ în spațiul online, prin 
intermediul proiectelor educaționale extrașcolare bazate pe metoda empirică a utilizării și recompensei.  
 Tehnica utilizării vizează platformele preferate de elevi în spațiul online, care pot deveni instrumente de lucru 
în scop educațional, referindu-ne aici la jocurile online și la rețelele de socializare pe care tinerii le preferă în 
comunicarea de grup. Tehnica recompensei presupune aprecierea verbală și certificarea implicării active a 
elevului, cu rolul de a dezvolta stima de sine și interesul pentru activitățile educative din mediul online. 
Argumentarea este însoțită și de exemple de bună practică, astfel că, în partea a treia a expunerii, oferim două 
exemple de proiecte eTwinning care au contribuit considerabil la sporirea interactivității învățării online în 
liceul nostru și la dezvoltarea interesului susținut al elevilor față de aceste activități, contribuind astfel la 
diminuarea abandonului școlar.  
Cuvinte cheie: CES, învățarea online, eTwinning 
 

Informaţii privind contextul 
 

Profilul ideal al învățământul special din România pentru copiii cu 
oportunități reduse și cu cerințe educaționale speciale este fundamentat pe patru 
obiective generale: 
 asigurarea participării totale şi active la viaţa comunităţii a tinerilor şi adulţilor 

cu deficienţe prin finalizarea educaţiei lor formale; 
 asigurarea asistenţei permanente şi continue pentru copiii cu nevoi educaţionale 

speciale în scopul conducerii lor către viaţa independentă, conform propriilor lor 
dorinţe, aspiraţii şi capacităţi; 

 îndepărtarea cauzelor deficienţelor, prevenirea agravării acestora şi diminuarea 
consecinţelor lor asupra copilului; 

 evitarea şi eradicarea oricăror tipuri de discriminări față de persoanele cu 
handicap sau cu deficienţe1. 

Idealul însă este greu de atins din cauza a numeroși factori care alterează 
eficiența actului educațional. Din 11 martie 2020 învățământul românesc se 
confruntă cu o nouă provocare: predarea și menținerea legăturii cu elevii în mediul 
online. Pentru o bună parte a copiilor cu oportunități reduse, situația dată conduce la 

 
1 Cf  raportului oficial de pe https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/special-education-needs-provision-within-mainstream-education-56_ro, 
intitulat ”Educaţia copiilor cu cerinţe speciale în cadrul învăţământului de masă” publicat vineri, 25 
Ianuarie 2019, ora 11:13. 
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pierderea interesului pentru școală și chiar abandon. Iată că deja primul obiectiv este 
amenințat de constrângerile materiale și financiare ale elevilor, dar nu numai.  

Asigurarea asistenței permanente nu mai poate fi posibilă în condițiile izolării 
copilului de grupul său de colegi și profesori de sprijin (nu toți elevii cu CES au în 
familie însoțitor, iar lipsa psihologului/ consilierului școlar din viața elevului cu 
oportunități reduse este mult resimțită).  

O altă fațetă a abandonului școlar este ruperea legăturii cu mediul didactic fie 
din propria voință, fie provocată de constrângerile materiale. Numeroși copii se 
confruntă cu această realitate din cauza pregătirii precare a cadrelor didactice pentru 
învățarea online, dar și a slabei dotări a infrastructurii necesare asigurării 
învățământului de calitate în spațiul online pentru ambele tabere, elevi și profesori. 
În partea a doua expunem soluțiile oferite de cadrele didactice ale Liceului 
Tehnologic Special ”Vasile Pavelcu” din Iași (LTSVP) pentru a preîntâmpina aceste 
probleme și a diminua pe cât posibil situația abandonului școlar a elevilor cu 
oportunități reduse. 
 

Aria geografică de intervenţie 
 
Județul Iași 
 

Grupul ţintă 
 
Elevi cu CES și cu oportunități reduse din diferite țări ale Uniunii Europene 
 

Obiective 
 

 dezvoltarea competențelor digitale la elevii cu CES; 
 formarea unei atitudini proactive în spațiul educațional online; 
 dezvoltarea de durată a unei rețele de tineri eTwinneri parteneri în proiecte 

educaționale internaționale. 
 

Activităţi 
 

Asigurarea mediului online activ 
În urma chestionării și prospectării realizate în școală cu toți elevii și părinții 

acestora, s-a ajuns la concluzia că fiecare școlar are un dispozitiv ”smart” (în 
majoritatea cazurilor limitat din punct de vedere al performanței tehnologice), pus la 
dispoziție prin efortul personal sau al familiei, în scopul menținerii legăturii cu 
școala.  

De un real folos se dovedesc a fi însă parteneriatele pe care școala noastră le 
are în proiectele Erasmus+ și eTwinning. Activitățile din aceste proiecte asigură 
interactivitatea și creșterea motivației elevilor pentru a păstra constant legătura cu 
profesorii lor. De ce? Pentru că aceste activități scot în evidență identitatea și talentul 
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personal al elevului, nevoia lui de comunicare și de descărcare emoțională, 
punându-se accent pe dezvoltarea stimei de sine prin promovarea lucrărilor pe 
platformele proiectelor internaționale.  

Efortul comun al cadrelor didactice se concentrează asupra efectelor 
portretizării abandonului școlar. Metoda empirică cunoscută în studiile de specialitate 
despre comunicării de grup și despre comunicării de masă  sub numele de abordarea 
utilizărilor și recompenselor2 se fundamentează pe credința că fiecare persoană are un 
set complex de nevoi pe care dorește să și le satisfacă. Discursul didactic este o formă 
a comunicării de masă, care se potrivește destul de mult și comunicării mediate 
tehnologic, care impune utilizarea relațiilor sociale pentru a satisface anumite nevoi 
și dorințe. Acest model de comunicare presupune că auditoriul este cel puțin la fel 
de activ precum emițătorul, de aceea acest tip de comunicare mijlocită prin 
tehnologie implică faptul că un mesaj este exact ceea ce face audiența din el și nu 
ceea ce intenționează emițătorul să realizeze prin el.  

Numeroase studii au fost realizate pentru a măsura obiceiurile de consum ale 
indivizilor, fiind astfel dezvăluite varietăți de utilizare date de oameni anumitor 
produse tehnologice și produse mass-media, multe dintre aceste produse fiind 
utilizate pentru divertisment și pentru ”escapism”3, iar o bună parte dintre persoane 
folosindu-le pentru informare.  

Tehnica utilizării și recompensei în rândul elevilor relevă faptul că aceștia 
preferă mijloacele tehnologice atât pentru divertisment, cât și pentru informare. 
Divertismentul este preferat de copii deoarece îi ajută să evadeze din constrângerile 
rutinelor zilnice, să se detașeze de povara problemelor personale și să se descarce 
emoțional. Favoritismul manifestat pentru anumite platforme din spațiul online 
sugerează că tinerii manifestă nevoi ”escapiste”, prin care să se elibereze de anumite 
griji. Raportându-ne la frecvența cu care elevii din ziua de astăzi folosesc rețelele de 
socializare, identificăm nevoia de companie și utilitatea socială. Nevoia de companie se 
referă la o compensare într-o formă cât se poate de clară, tinerilor făcându-le plăcere 
să își facă auzită vocea pe rețeaua de socializare din nevoia de a dobândi atenție sau 
de a dobândi o companie. Aceasta dovedește faptul că situația lor personală, mai 
ales la elevii cu CES, nu le permite să își satisfacă nevoia de companie în viața reală.  

Utilitatea socială se referă la acumularea de subiecte de conversație. Rețelele 
de socializare furnizează o experiență împărtășită, subiecte de conversație comune, 
care fac interacțiunile sociale mai ușoare. Dacă toți prietenii tinerilor din ziua de 
astăzi urmăresc un anumit joc sau un anumit film sau o anumită emisiune, iar unul 
dintre ei nu are aceleași gusturi, acesta va fi exclus temporar din grupul lor.  

 
2 Cf John Fiske, Introducere în științele comunicării, Collegium, 2003, p. 194 ș.u. 

3 Idem, ibidem, ”escapismul” este termenul folosit de J. Fiske în tratatul său despre comunicare 
pentru a încifra din punct de vedere semantic nevoia individului de a scăpa de problemele/ nevoile 
personale folosind comunicarea de grup/ de masă. 
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În situația descrisă până aici, care ar fi rolul major pe care trebuie să îl 
îndeplinească profesorul în educarea și formarea elevului cu CES sau cu oportunități 
reduse, astfel încât să asigure premisa unei societăți sănătoase pe viitor? Profesorul 
devine mediatorul formării unei identități personale a elevului. În acest scop, cadrul 
didactic trebuie să țină cont de referința personală, adică de obținerea unui cadru de 
interpretare individuală a fiecărui elev, de explorarea realității în care trăiește elevul 
și de întărirea valorilor pe care profesorul le asigură prin actul instructiv-educativ. 

Prin referință personală se înțelege modul în care profesorul utilizează un 
program/ proiect educațional ca punct de plecare al unor comparații directe cu viața 
reală: de exemplu, ”putem compara oamenii din altă țară cu oameni pe care îi cunosc 
doar eu” sau ”asta îmi amintește de niște lucruri care chiar mi s-au întâmplat”. 
Explorarea realității implică utilizarea directă a conținutului programelor educaționale 
pentru a-l ajuta pe elev să-și înțeleagă propria viață. Citatele tipice în acest caz sunt: 
”oamenii dintr-o altă  zonă geografică au cam aceleași probleme ca și mine”, ”mă 
ajută câteodată să înțeleg propria viață”. Întărirea valorilor este o abordare care 
vorbește de la sine. Ne prezintă, de exemplu, o imagine ”a familiei ideale” sau ”ne 
amintește de importanța legăturilor familiale”.  

Îmbinarea programelor educaționale care să asigure atât divertismentul și 
escapismul, cât și rezolvarea problemelor personale și informarea tinerilor cu oportunități 
reduse au o mare rată de succes în procesul instructiv-educativ actual.  

Cum putem asigura formarea identității personale a elevului prin accesul la 
cadrul de interpretare al fiecăruia în parte, prin explorarea realității în care copilul 
trăiește și prin întărirea valorilor comune? Profesorul, în calitate de lider sau de 
formator în predarea online, trebuie să utilizeze acele programe de activitate care-i 
asigură accesul la viața socială, pentru a se informa și a (in)forma în vederea 
menținerii rolului lui social față de elevi. 

Iată că, în acest punct al analizei noastre, identificăm nevoia imperioasă a 
programelor educaționale extrașcolare care compensează ceea ce nu poate fi realizat 
numai prin curriculum. 
 

Metode şi instrumente 
 

Profilul de eTwinner 
eTwinning este un program educațional dedicat tuturor cadrelor didactice din 
Uniunea Europeană și nu numai, care asigură în spațiul virtual un instrument online 
pentru derularea de proiecte școlare. Acest portal este disponibil în douăzeci și opt 
de limbi europene și oferă fiecărui profesor oportunitatea de a găsi parteneri pentru 
proiecte pe teme sau probleme comune. 

Pentru Liceul Tehnologic Special ”Vasile Pavelcu” din Iași, portalul 
eTwinning asigură interacțiunea permanentă între grupurile de elevi din diferite țări 
ale Uniunii Europene, tineri cu oportunități reduse, care au depus un efort comun 
pentru susținerea reciprocă și soluționarea nevoilor cotidiene.  
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De ce oferim credit acestui tip de proiecte? Răspunsul este susținut de 
rezultatele raportului din 2013, intitulat Rolul proiectelor educaționale realizate prin 
parteneriate școlare internaționale. Raport preliminar eTwinning RO124. La întrebarea 30 
din chestionar rezultatele sunt mai mult decât satisfăcătoare.  

Cea mai fructuoasă contribuție în formarea elevilor liceului nostru a adus-o 
proiectul internațional intitulat GAME OF SCHOOLS. Necesitatea acestui proiect își 
are originea în nevoia de a spori motivația elevilor și profesorilor prin învățarea 
competențelor cheie ale secolului XXI, a tehnicilor didactice inovatoare, care vor fi 
integrate în curriculum și în planul de dezvoltare strategică a școlii, pentru a crea un 
sistem de învățare bazat pe elevi și reducerea ratelor de abandon școlar, care este o 
mare problemă atât în Europa, cât și în restul lumii. 

Cea mai mare provocare a unui profesor este captarea atenției elevilor și 
transpunerea ideilor în așa fel încât să rămână cu ei mult timp după ce au ieșit din 
clasă. Pentru ca acest lucru să se întâmple, experiența în clasă ar trebui redefinită și 
ar trebui implementate idei inovatoare care să eficientizeze metodele de predare. 

 
4 Vezi Olimpius Istrate (coord.), Simona Velea, Alexandra Bunica, Cornelia Novak Cristian 

Alexandrescu, Irina Vasilescu, Oana Gheorghe, Rolul proiectelor educaționale realizate prin parteneriate 
școlare internaționale. Raport preliminar eTwinning RO12, TEHNE- Centrul pentru Inovare în Educație 
(Centrul Național de Suport eTwinning) București, 2013, pe 
http://www.etwinning.ro/eTw_RO12_raport_preliminar.pdf. 

Figură 1. Extras din raportul de analiză ”Rolul proiectelor educaționale realizate prin parteneriate 
școlare internaționale”, p. 45. 
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 Gamificarea este una dintre aceste tehnici inovatoare, care generează cu 
adevărat lecții plăcute și urmează strategia de învățare după învățare. Elevii nu 
numai că își vor îmbogăți bagajul cognitiv, dar vor vedea și partea distractivă a 
cursurilor și a școlilor. Obiectivele acestui proiect au urmărit să motiveze elevii cu 
oportunități reduse pentru a participa activ în atmosfera școlară prin dezvoltarea 
competențelor cheie, cum ar fi TIC, a competențelor lingvistice folosind modalități 
de învățare centrate pe elevi, prin îmbunătățirea comunicării elevilor și a 
profesorilor, abilitățile de lucru în grup, utilizarea limbii engleze, prin compararea 
metodelor de predare și învățare, a valorile educației și curriculumului pentru a 
adapta modalitățile inovatoare de învățare și metodele de învățare la planurile 
strategice școlare, prin consolidarea abilităților de comunicare între elevi, părinți și 
profesori, prin adaptarea gamificării la fiecare curs și motivarea implicării mai 
multor elevi în atmosfera clasei.  

Al doilea proiect cu impact în această perioadă este reprezentat de programul 
educațional Don't Change The Climate; Change The System. Fișa proiectului este 
mai mult decât atractivă pentru elevi, deoarece urmărește un fenomen cât se poate 
de sensibil al situației climatice actuale. Este urgentă sensibilizarea cu privire la 
respectul pentru mediu și adoptarea unor atitudini care favorizează consumul de 
resurse reciclabile și refolosibile. Cantitatea imensă de plastic produs pentru a facilita 
viața oamenilor este impresionantă. Elevii sunt suficient de conștienți de această 
problemă.  

Scopul profesorilor în acest proiect este de a alerta elevii și familiile lor asupra 
acestei cauze devastatoare, astfel încât să reflecte asupra propriilor lor 
comportamente și acțiuni cotidiene, conștiente sau inconștiente, dar cu siguranță 
agresive pentru mediu. Acest subiect se încadrează în tema globalizării din 2020 
„Schimbările climatice”. Elevii au avut șansa de a-și fotografia grădina și de a face 
schimb de impresii pe marginea diversității botanice din țările partenere. 

Produsele realizate de elevi au fost postate în reviste online, în ghiduri de 
bune practici și pe forumul twinspace. Aprecierile verbale dublate de certificatele de 
premiere pentru activitatea dovedită de fiecare elev au contribuit la dezvoltarea 
stimei de sine și manifestarea interesului susținut față de activitățile instructiv-
educative online. 

 
Resurse 

 
Resurse umane:  

- profesori și elevi din Turcia, România, Italia, Polonia, Bulgaria, Grecia. 
- Abilități: competențe digitale; competențe lingvistice (limbile materne ale 

tinerilor implicați în proiecte, limbajul mimico-gestual);  
Resurse materiale: 

- Dispozitivele tehnologice proprii, materiale reciclabile, dicționar 
multilingvistic online. 
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Rezultate obținute 
 
 Identificarea unor noi programe de joc, folosite și ca instrumente de învățare; 
 Diversificarea platformelor de lucru online cu elevii; 
 Realizarea unui dicționar online cu replici uzuale în limbile țărilor partenere; 
 Confecționarea diferitelor materiale utile pentru reciclarea conștientă și de 

colectare selectivă a deșeurilor; 
 Revista conținând poveștile elevilor despre situații limită din viața cotidiană; 
 Formarea unei rețele a prieteniei online între tinerii implicați în activitățile 

proiectelor. 

 
Experienţele de învăţare 

 
 Fructificarea tehnicii utilizării dispozitivelor online și a gamingului ca strategie 

de lucru în echipă în favoarea procesului instructiv-educativ, iar mai puțin al 
dependenței de joc individual; 

 Reacții pozitive în urma aprecierii și recompensării publice cu diplome a tinerilor 
implicați în activități; 

Figură 2. Identificarea unor situații problemă comune – violența în școală. 

Figură 3. Certificatele eTwinning pentru elevii activi în proiectul internațional GAME OF SCHOOLS. 
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 Un punct slab îl reprezintă participarea unui număr relativ mic de elevi din 
România, din cauza lipsei de dispozitive necesare conectării la ”rețeaua 
învățământului online”. 

Elevii cu oportunități reduse au avut șansa de a-și satisface nevoia de 
companie și de a-și fructifica talentul personal pentru a demonstra abilitățile 
cetățeniei active în mediul social. Pe toată perioada desfășurării activităților, elevii 
au fost supravegheați prin ședințe de lucru online, de către profesori, astfel încât 
tinerii să primească exemple de bună practică la care să raporteze referința 
personală. Cu această ocazie, formatorii au explorat realitatea socială a fiecărui elev, 
identificând puncte tari și puncte slabe ale sistemului educațional online. 

Proiectele eTwinning în care elevii școlii noastre au fost implicați în perioada 
învățământului online au pus accent pe valori comune ale țărilor Uniunii Europene, 
cum ar fi protejarea mediului și fructificarea platformelor online pentru sporirea 
interactivității învățării în spațiul virtual.  
 

Transferabilitatea 
 

Rezultatele obținute în aceste proiecte sunt diseminate pe toate platformele pe 
care școlile implicate au profil creat, astfel încât să poată fi utilizate ca resurse în 
demersul instructiv-educativ pe viitor. O contribuție semnificativă a acestor activități 
extrașcolare a fost închegarea unei rețele de prietenii virtuale între elevii care au 
participat la competițiile jocurilor online. Pentru elevii cu oportunități reduse și 
pentru copiii cu nevoi speciale aceste prietenii virtuale reprezintă un real câștig. 
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Studiul privind monitorizarea inserţiei şcolar - profesionale a absolvenţilor din 
judeţul iaşi 

 
Cristina-Alina Dorcu, profesor consilier școlar,  

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași 
 

Rezumat 
 
În această perioadă de transformări economice, învăţământul este, într-o reformă dinamică, cu o nouă atitudine 
faţă de orientarea şcolară şi profesională. Reforma sistemică, eficientă şi coerentă, a procesului educaţional în 
dezvoltarea personală şi profesională a fiecărui elev, în dezvoltarea durabilă a comunităţilor, reprezintă una 
dintre misiunile MECS. Tinerii sunt actorii esenţiali în realizarea progresului social şi economic, fapt 
recunoscut în contextul strategiei de la Lisabona şi luat în considerare pe scară din ce în ce mai largă în punerea 
în aplicare a Pactului european pentru tineret. Astfel, menţinerea în sistemul de învăţământ pe o perioadă cât 
mai mare de timp şi încadrarea în muncă a tinerilor constituie provocări pentru autorităţile publice din ţară şi 
din Europa. 
Monitorizarea inserţiei şcolare şi profesionale se referă la comportamentul sistematic de colectare de informaţii 
referitoare la oportunităţile şi tendinţele de pe piaţa reţelei şcolare şi profesionale. Corectitudinea acestor 
informaţii este esenţială pentru a putea face prognoze compatibile cu interesele, valorile şi aptitudinile elevilor, 
cu tendinţele existente pe piaţa muncii, precum şi cu strategiile de dezvoltare instituţională de la nivelul 
judeţului.  
În vederea monitorizării inserţiei şcolare şi profesionale a absolvenţilor la nivelul judeţului Iaşi, Inspectoratul 
Şcolar al Judeţului Iaşi prin Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi Centrul Judeţean de 
Asistenţă Psihopedagogică a elaborat o bază de date cu privire la  următoarele aspecte: 
-Traseul absolvenţilor de clasa a VIIIa; 
-Traseul absolvenţilor de clasa a XIIa; 
-Situaţia elevilor care studiază în străinătate. 
Semnificația cercetării este accentuată de faptul că aceasta s-a adresat tuturor absolvenților unei promoții și nu 
a fost realizată doar pe un eșantion, astfel ea reprezentând o „radiografie” detaliată a rezultatelor la nivel 
judeţean. 
 

Context 
 
 Monitorizarea inserţiei şcolare şi profesionale se referă la comportamentul 
sistematic de colectare de informaţii referitoare la oportunităţile şi tendinţele de pe 
piaţa reţelei şcolare şi profesionale. Corectitudinea acestor informaţii este esenţială 
pentru a putea face prognoze compatibile cu interesele, valorile şi aptitudinile 
elevilor, cu tendinţele existente pe piaţa muncii, precum şi cu strategiile de 
dezvoltare instituţională de la nivelul judeţului.  

În vederea monitorizării inserţiei şcolare şi profesionale a absolvenţilor la 
nivelul judeţului Iaşi, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi prin Centrul Judeţean de 
Resurse şi Asistenţă Educaţională şi Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică 
a elaborat o bază de date cu privire la  următoarele aspecte: 
 Traseul absolvenţilor de clasa a VIIIa; 
 Traseul absolvenţilor de clasa a XIIa; 
 Situaţia elevilor care studiază în străinătate. 
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Semnificația cercetării este accentuată de faptul că aceasta s-a adresat tuturor 
absolvenților unei promoții și nu a fost realizată doar pe un eșantion, astfel ea 
reprezentând o „radiografie” detaliată a rezultatelor la nivel judeţean. 
 

Aria geografică de intervenţie 
 
Studiul se desfășoară în unitățile de învățământ din județul Iași. 
 

Grupul ţintă 
 
Pentru monitorizarea inserţiei şcolare şi profesionale a absolvenţilor, grupul ţintă a 
cuprins toate unităţile şcolare de la nivelul judeţului care şcolarizează elevi de clasa a 
VIII-a respectiv de clasa a XII-a. 
 

Obiective 
 

Obiectivul general al studiului îl constituie creşterea ratei de continuare a 
studiilor şi a şanselor de ocupare a unui loc de muncă în calificarea dobândită, prin 
corelarea intereselor şi aptitudinilor dobândite cu oferta educaţională şi cu cerinţele 
pieţei muncii. 

Obiectivele specifice se referă la: 
 determinarea nivelului de inserţie şcolară şi profesională a absolvenţilor; 
 identificarea tendinţelor de pe piaţa reţelei şcolare, a oportunităţilor educaţionale, 

a formării profesionale. 

 
Metode și instrumente 

 
În scopul derulării optime a acestei acţiuni, unităţile şcolare cu clase a VIIIa 

respectiv a XIIa au completat şi transmis macheta conţinând anexele referitoare la 
inserţia absolvenţilor de clasa a VIIIa, inserţia absolvenţilor de clasa a XIIa precum şi 
referitoare la programele de studii urmate în străinătate. 

Datele solicitate prin macheta transmisă unităţilor de învăţământ au vizat 
următoarele categorii: 
 Monitorizarea inserţiei şcolare la nivelul clasei a VIIIa  

- Total absolvenţi 
- Absolvenţi plecaţi în străinătate 
- Absolvenţi care nu continuă studiile 
- Absolvenţi care continuă studiile în alte judeţe  
- Absolvenţi care continuă studiile în judeţul Iaşi: 

o Liceu teoretic 
o Liceu tehnologic 
o Liceu vocaţional 
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o Liceu privat 
o Şcoală profesională 

 Monitorizarea inserţiei şcolare şi profesionale la nivelul clasei a XIIa 
- Total absolvenţi 
- Absolvenţi care nu continuă studiile din următoarele motive: 

o Angajat în ţară 
o Şomaj 
o Angajat în străinătate 

- Absolvenţi care continuă studiile: 
o Învăţământ superior în străinătate 
o Învăţământ superior în alte judeţe din ţară 
o Învăţământ superior din Iaşi 
o Şcoala postliceală 
o Nu există informaţii suficiente la nivelul unităţii de învăţământ 

 Monitorizarea situaţiei absolvenţilor plecaţi în străinătate 
 Ţara 
 Localitatea 
 Universitatea 

Macheta a fost completată în baza datelor rezultate din situaţiile nominale elaborate 
la nivelul unităţilor de învăţământ. Aceste date constituie o resursă importantă în 
construirea ofertei educaţionale. 
 

Modalități de promovare/diseminare a rezultatelor programului 
 
 pagina de site/facebook a CJRAE/ unităților de învățământ 
 articol în Anuarul CJRAE Iași. 
 

Rezultate 
 
Din datele obţinute în urma situaţiilor statistice transmise de unităţile de învăţământ 
rezultă următoarele informaţii: 
 
Inserţia absolvenţilor clasei a VIII-a 
- Un număr de 7 486 absolvenţi, reprezentând 97.76% 
din totalul absolvenţilor din anul şcolar 2018-2019 continuă studiile fiind încadraţi în 
sistemul de învăţământ liceal sau profesional din România. Un număr de 22 
absolvenţi, reprezentând 0.28% continuă studiile în străinătate, iar 149, reprezentând 
1.94%, nu continuă studiile. 
 
Inserţia absolvenţilor clasei a XIIa 
- Un număr mare de absolvenţi, 3233 (57,38%) din 
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totalul absolvenților din anul școlar 2018-2019, continuă studiile prin învăţământ 
superior sau şcoală postliceală, astfel: învăţământ superior 2960 (91.55%), școală 
postliceală 273 (8.44%) 
- Absolvenţii care continuă studiile prin învăţământul 
superior sunt încadraţi în ţară sau în străinătate, astfel: 126 în învăţământul superior 
din străinătate, 180 în învăţământul superior  din alte judeţe, 2960 în învăţământul 
superior din judeţul Iaşi.  
- Un număr de 1 594 (28,30 %) absolvenţi nu continuă studiile. 
Dintre aceştia 700 absolvenţi sunt angajaţi în unităţi economice din ţară, 241 sunt în 
evidenţele AJOFM în calitate de beneficiari ai serviciilor de şomaj, iar 308absolvenţi 
sunt angajaţi în muncă în străinătate;  
- Pentru un număr de 501 (8,90%) absolvenţi nu există date 
concrete privind traseul urmat. 
 

Concluziile studiului 
 
 Datele reflectă o creştere a interesului absolvenţilor claselor a VIIIa pentru 

învăţământul tehnic (liceu tehnologic respectiv şcoală profesională). 
 Rezultatele evidenţiază însă şi existenţa unui număr de absolvenţi de clasa a 

VIIIa care se află în situaţia de a nu continua studiile. 
 La nivelul absolvenţilor claselor a XIIa, rezultatele reflectă o tendinţă ascendentă 

de înscriere în învăţământul superior. Un procent semnificativ de absolvenţi 
intenţionează să îşi desfăşoare studiile în instituţii de învăţământ din Iaşi, fapt ce 
denotă încrederea în instituţiile locale, dar şi o posibilă barieră financiară. 

 Se remarcă o creştere, în ultimii 3 ani, a preocupării tinerilor de a continua 
studiile în învăţământul universitar din străinătate, precum şi o diversificare la 
nivelul unităţilor liceale ai căror absolvenţi îşi continuă studiile în străinătate. 

 Se remarcă deasemenea situaţia îngrijorătoare a unui număr mare de absolvenţi 
de clasa a XIIa care nu continuă studiile şi nu se încadrează în muncă în ţară sau 
în străinătate, fapt ce determină creşterea numărului de şomeri din rândul 
tinerilor. 

 Societatea este mediată de cadrul instituţional, iar în interiorul acestuia 
instituţiile şcolare au un rol hotărâtor în ceea ce priveşte procesul formării 
personalităţii tinerilor, al educaţiei acestora în sensul dezvoltării unui adevărat 
spirit de cultură şi de civilizaţie naţională. În condiţiile în care instituţiile cele mai 
semnificative ale unei societăţi sunt bine dezvoltate ori sunt bine percepute din 
punct de vedere imagologic, apar premisele definirii unei culturi pozitive. 
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specifică anilor terminali în învățământul din România, prezentul studiu poate fi 
replicat la nivel național. 
 

Referințe și bibliografie 
 
1. http://www.cjrae-iasi.ro 
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Transferabilitate 
 
Analiza inserţiei absolvenţilor reprezintă un pas semnificativ în sensul revizuirii 
ofertei educaţionale în raport cu ieşirile din sistem. Întrucât propune o tematică 

http://www.cjrae-iasi.ro/info/cjrae/proiect-educatia-adultilor


    

 
Copiii cu  dificultăţi  de  învăţare – o problemă  pentru  profesorii  lor? 

 
Gramadă Elisabeta, profesor, 

Liceul Tehnologic ”Ion Creangă” Pipirig 
 
 
„O dificultate de învăţare se referă la o întârziere, o tulburare, o dezvoltare încetinită 
în plan emoţional sau comportamental. Ea nu este însă rezultatul întârzierii mentale, 
al deficienţelor senzoriale sau al factorilor culturali şi instrucţionali”(cf. D. 
Ungureanu, 1998). 
„Copiii ce prezintă dificultăţi de învăţare sunt aceia care manifestă o discrepanţă 
educativă semnificativă între potenţialul lor intelectual estimat şi nivelul actual de 
performanţă, discrepanţă asociabilă cu tulburări bazice în procesele de învăţare care 
pot fi sau nu conectate cu disfuncţii demonstrabile ale sistemului nervos central, dar 
care nu sunt consecinţa întârzierii mintale generalizate, carenţelor culturale sau 
educative, al tulburărilor emoţionale severe sau al unor deficienţe senzoriale.” 
 Citind şi analizând cazurile prezentate, pot preciza că am avut de-a lungul 
activităţii didactice astfel de probleme cu unii copii la clasă. Necunoașterea sau 
încadrarea defectuoasă a performanţelor scăzute ca rea voinţă sau indolenţă poate 
duce la aprofundarea dificultăţilor şi însoţirea acestora de scăderea interesului 
pentru învăţare, a stimei de sine, a integrării sociale şi profesionale a persoanei. 
Elevii prezentau dezinteres fată de activitatea şcolară, nu au avut succes şcolar sau 
progresul şcolar a fost minim, prezentau dificultăţi în a utiliza instrumente şi 
strategii educaţionale de care colegii săi poate beneficia cu uşurinţă; performanţele 
sale şcolare au fost inferioare celor ale colegilor; manifestau dificultăţi în însuşirea 
scris-cititului; manifestau  dificultăţi la nivelul calculului matematic şi al rezolvării 
de probleme; manifestau dificultăţi de comunicare şi relaţionare socială care au 
afectat  negativ învăţarea. Depistarea timpurie şi prevenţia sunt abordări binevenite 
în domeniul dificultăţilor de învăţare.  

În activitatea de la catedră, am întâlnit  copii care prezintă dezinteres faţă de 
activitatea şcolară, în special pentru citit, nu sunt interesați să studieze profund, nu 
cooperează îndeajuns. Nu sunt motivați să depună un efort în plus pentru a obține 
rezultate deosebite sau pentru a-și însuși noile cunoștințe la nivelul așteptărilor.   

Cu astfel de cazuri m-am confruntat la clasă, și în acest an școlar. Majoritatea 
copiilor  au părinţii plecaţi în străinătate şi aceştia sunt rămaşi în grija bunicilor sau a 
altor rude.  Nu participă cu interes la activitatea şcolară. În spatele acestor situaţii  se 
află atât problemele familiale, dar și faptul că acești copii consideră învățătura  a fi 
plictisitoare, inutilă (informație aflată prin aplicarea unui chestionar).   

La ciclul primar și chiar la învățământul gimnazial consider că elevilor le 
lipsesc foarte mult jocurile cu care erau obișnuiți să-și petreacă o bună parte a zilei la 
clasele mici, pe când la școală accentul se pune mai ales pe învățare prin sau fără joc. 
La această vârstă ei învață mai eficient jucându-se. Alte motive care cauzează 
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indiferență, plictiseală, sunt următoarele: se culcă prea târziu  deoarece au diferite 
activități care îi solicită prea mult  (jocuri pe calculator);materia nu li se pare 
interesantă sau e depășită uneori; nu au sprijin în efectuarea temelor şi a altor sarcini 
şcolare; unele informații le consideră  inutile, etc. 

Astfel, cadrul didactic trebuie să devină un organizator, o călăuză a învăţării, 
oferind elevilor, în locul tradiţionalei transmiteri de cunoştinţe, veritabile experienţe 
de învăţare la care  toți participă, fiind la fel de importanți. 

Pentru a nu mai întâmpina această problemă, am început să caut noi metode 
de predare-învățare care să aibă efect benefic asupra copiilor mei. Astfel am studiat 
și lucrat folosind metoda cooperării, care pe lângă efectul scontat, este și o metodă ce 
presupune   jocul atât de mult solicitat, dar și dezvoltarea spiritului de echipă. Dar 
cel mai mult m-a ajutat în rezolvarea acestei probleme, povestea terapeutică 
(Povestea vânătorii de comori- Poveste  terapeutică) din cartea autoarei Maria 
Dorina Pașca, Editura Ardealul, 2004. 
 Scopul acestei povești a fost acela de a dezvolta interesul pentru lectură a 
elevilor din clasă, precum și stimularea curiozității pentru cunoaștere. Ascultând cu 
interes povestea terapeutică, elevii au învățat că dacă „Ai carte, ai parte”, și astfel au 
început să se implice mai mult în activitatea școlară, să citească povești pe înțelesul 
lor și chiar să meargă la biblioteca școlii.  
 De asemenea, întâlnim copii cu un comportament violent, mai ales în 
recreaţii. Comportamentele agresive apar destul de frecvent în jocurile elevilor, în 
cazul băieţilor în special, atunci când concurează într-un joc. În special copiii cu 
temperament extravert, hiperactivi sau impulsivi ajung să manifeste, în anumite 
condiţii, agresivitate faţă de ceilalţi. 
 Aşadar, trăim într-o lume în care agresivitatea are un caracter tot mai 
pronunțat, comportamentul agresiv este tot mai vizibil în jurul nostru, de multe ori 
și în mediul școlar. 

În rândul copiilor  de la clasa pe care o conduc, am observat copii ce manifestă 
un comportament agresiv ce poate avea mai multe cauze:un mediu familiar 
tensionat, caracterizat prin conflicte; expunerea copilului la desene animate și jocuri 
cu conținut violent;un program aglomerat care suprasolicită copilul și îl obosește. 
Agresivitatea este o modalitatre prin care copiii atrag atenția sau își câștigă o 
identitate proprie. Deoarece li s-a acordat o importanță prea mare, cel mai ușor și 
mai sigur mod de a obține această atenție nelimitată este agresivitatea sau 
comportamentul necooperant.  Programele TV care conțin scene de agresivitate, 
jocurile violente cresc frecvența gândurilor și a sentimentelor agresive. Unii părinți 
folosesc metode educative bazate pe pedepse fizice ceea ce întăresc agresivitatea 
copilului. 

Deoarece un copil agresiv devine un adolescent și apoi un adult agresiv, 
incapabil să contruiască relații durabile și să se integreze în societate, pentru a 
înlătura agresivitatea în rândul elevilor de la clasă, am folosit mai multe modalități: 
am stabilit reguli clare de comportament, pe care copilul să le cunoască, împreună cu 
consecințele încălcării lor; i-am învățat pe copii modalități civilizate de obținere a 
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lucrurilor dorite; am lăudat și încurajat jocurile de cooperare cu alți copii și toate 
situațiile în carecopilul se comporta calm, politicos și generos; am evitat etichetările 
de genul “copil rău”, “copil neascultător”, “copil nepoliticos”, fiind o mare greșeală 
să punem semnul egal între personalitatea unui copil (adică ceea ce este el),  și 
comportamentul său (ceea ce face copilul). De mare folos a fost o poveste terapeutică 
din cartea autoarei Maria Dorina Pașca, Editura Ardealul, 2004, poveste pe care am 
citit-o copiilor ce prezentau un comportament agresiv ( Luri, copilul vişnopinto). 
 Poveștile terapeutice pot consolida atitudinile pozitive faţă de învăţare, pot 
îmbunătăţi performanţele, rezultatele şcolare şi stima de sine ale elevilor, având un 
mare efect asupra  lumii copiilor, dar şi asupra dezvoltării acestora. Rolul poveștilor 
terapeutice este de a pune copilul în contact cu nevoile, dorințele, problemele sale. În 
momentul în care se întâmplă acest lucru, copilul se identifică cu personajul 
respectiv din poveste și găsește soluții posibile la problemele sale. Povestea 
terapeutică reprezintă câștigarea unei experiențe pentru copil. Copiii învață prin 
experiențe. 

Povestea terapeutică mai poate fi numită și poveste vindecătoare. Și asta 
pentru că scopul final al acesteia este de a aduce o „vindecare” sau o alinare a 
copilului, indiferent de problema cu care acesta se confruntă. 

Dacă reușește să recunoască tulburării de învăţare la elevi, profesorul  a făcut 
primul pas în remedierea elevului. Din moment ce profedorul devine competent în 
stabilirea cauzelor dificultăţilor de învăţare, el va fi capabil să abordeze în mod 
diferenţiat învăţarea/educarea acestui elev . 

Toate acestea necesită eforturi şi energii suplimentare din partea cadrului 
didactic, deoarece elevii cu dificultăţi de învăţare au nevoie de activităţi 
recuperatoare şi de o atitudine specifică, conform nevoilor individuale . Această 
abordare diferenţiată necesită o colaborare strânsă între pedagog şi psihologul şcolar 
. Pe de o parte, proesorului îi revin responsabilităţile abordării diferenţiate, pe de 
altă parte colaborarea lui cu psihologul şcolar măreşte eficacitatea intervenţiei 
educaţionale . 
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Învățământul profesional dual la nivelul județului Iași – perspectiva elevilor 

 
Ana-Camelia Tamaș, profesor consilier școlar, 

Doru-Valentin Vlasov, profesor consilier școlar, 
CJRAE/CJAP Iași 

 
Rezumat 

 
Lucrarea prezintă o bună practică referitoare la implementarea învățământului dual în județul Iași. Aceasta 
constă în identificarea opiniilor elevilor care urmează o astfel de formă de învățământ, în scopul creșterii calității 
acestei forme de școlarizare. 
Înfiinţarea primelor clase de învăţământ profesional dual în unităţile de învăţământ din judeţul Iaşi a 
reprezentat o provocare atât pentru şcoli, cât şi pentru mediul economic. Învăţământul dual, care funcţionează, 
cu bune rezultate, de mulţi ani, în numeroase state europene, este forma de organizare dorită într-o măsură tot 
mai mare atât de sistemul de educaţie din România, care promovează principiul flexibilizării traseelor de 
dezvoltare socio-profesională a tinerilor, cât şi de către mediul de afaceri, care se confruntă cu un deficit major al 
forţei de muncă. Ca formă a  învăţământului profesional şi tehnic, învăţământul dual are mai multe 
caracteristici care vor fi evidențiate în lucrarea noastră. Studiul a urmărit evaluarea percepţiei elevilor privind 
această nouă  formă de organizare a învăţământului profesional. 
  

Context 
 

Învăţământul dual, care funcţionează, cu bune rezultate, de mulţi ani, în 
numeroase state europene, este forma de organizare dorită într-o măsură tot mai 
mare atât de sistemul de educație din România care promovează principiul 
flexibilizării traseelor de dezvoltare socio-profesională a tinerilor, cât și de către 
mediul de afaceri care se confruntă cu un deficit major al forței de muncă. În țara 
noastră, conform „Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual" 
aprobată prin Ordinul nr. 3554 din 29 martie 2017 al Ministerului Educaţiei 
Naţionale, învăţământul dual se organizează ca formă a învățământului profesional 
și tehnic și are următoarele caracteristici: 
 este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de 

potenţiali angajatori şi parteneri de practică; 
 asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui 

contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin 
pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor 
economici; 

 operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei 
acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a 
elevilor; 

 facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la 
nivelul unităţii de învăţământ partenere. 
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 Elevii care urmează învățământul dual pot beneficia de o serie de avantaje 
cum ar fi: 
 susţinere financiară acordată de la bugetul de stat prin intermediul Programului 

naţional de protecţie socială “Bursa profesională“, prin care, fiecare elev primeşte 
suma de 200 lei, în condiţiile stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 951/2017 
privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care 
frecventează învăţământul profesional, inclusiv dual; 

 suplimentar, elevii primesc o bursă de la operatorul economic, cel puţin la nivelul 
celei acordate din fonduri publice (Legea educaţiei naţionale, art. 25); 

 acordarea altor forme de sprijin material și stimulente financiare convenite prin 
contractul de parteneriat; 

 elevii înscrişi în învăţământul dual pot beneficia de masă şi cazare gratuită în 
cantinele şi internatele şcolare. Acoperirea cheltuielilor pentru cazarea şi masa 
acestora se poate asigura din bugetele locale sau de la consiliile judeţene, prin 
decizii proprii; 

 în cazul elevilor care frecventează învăţământul dual în altă unitate 
administrativ-teritorială decât cea de domiciliu, decontarea cheltuielilor de 
transport şi facilităţile de cazare şi masă gratuite prevăzute anterior se acordă, 
indiferent de oferta de educaţie şi formare profesională disponibilă în localitatea 
de domiciliu. (Legea educaţiei naţionale, art. 12). 

 La nivelul județului Iași, primele clase cu forma de învățământ dual au fost o 
opțiune pentru viitorii  elevi de clasa a IX-a  în anul școlar 2018-2019. Ca premiză 
pentru dezvoltarea unei strategii de optimizare a acestei forme de învățământ la 
nivel județean, CJRAE Iași, în parteneriat cu ISJ Iași a realizat în perioada ianuarie-
martie 2020 un studiu privind implementarea învățământului profesional la nivelul 
județului Iași. Scopul cercetării a fost identificarea percepției beneficiarilor (părinți, 
cadre didactice, manageri școlari și reprezentanți ai agenților economici) cu privire la 
funcționarea  învățământului profesional dual la nivelul județului. 

Percepția elevilor din învățământul dual ieșean cu privire la această formă de 
învățământ a fost surprinsă prin utilizarea anchetei pe bază de chestionar ca metodă 
de cercetare. Instrumentul de evaluare a fost administrat on-line și a vizat 
următoarele dimensiuni: identificarea nivelului de satisfactie a elevilor cu privire la 
urmarea cursurilor învățământul profesional dual și a factorilor motivaționali care 
au determinat alegerea învățământului profesional dual ca formă de continuare a 
studiilor după finalizarea clasei a VIII-a, evaluarea percepției elevilor cu privire la 
perspectivele de evoluție profesională oferite de învățământul profesional dual, 
identificarea modalităților de optimizare a relațiilor unitate școlară-elev-agent 
economic în vederea facilitării inserției profesionale a absolvenților învățământului 
profesional dual. 
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La cercetare au participat un număr de 104 elevi din clasele a IX-a și a X-a de 
la cele 6 unități școlare care organizează această formă de învățământ la nivelul 
județului Iași: Colegiul Tehnic ”Gheorghe  Asachi” Iași, Liceul Tehnologic Economic 
„Virgil Madgearu” Iași, Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” Iași, Colegiul Tehnic „Ioan 
C. Ștefănescu” Iași, Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții Iași, Liceul 
Tehnologic Agricol „Mihail Kogălniceanu” Miroslava. 

Eficacitatea învățământului profesional dual este puternic afectată de 
percepția socială referitoare la această formă de învățământ. Studiile anterioare 
realizate pe tema învățământului profesional și tehnic indică o percepție negativă a 
acestei forme de școlarizare, percepută ca o cultură a eșecului, neavând, în 
majoritatea cazurilor legătură nici cu vocația, nici cu performanța școlară. Studiul 
realizat identifică percepția elevilor cu privire la implementarea învățământului 
profesional dual (Fig. 1) la nivelul județului Iași, evaluată prin primul item din 
chestionar: La terminarea clasei a VIII-a, şcoala profesională a fost prima ta opţiune?  
 

 
Fig. 1 -  Percepția elevilor cu privire la implementarea învățământului profesional dual 
 

Un număr important de respondenți (59 elevi ce reprezintă 57% din total) 
susțin faptul că opțiunea pentru școală profesională a fost prima din lista 
preferințelor pentru continuarea studiilor (Fig. 2), ceea ce indică faptul că traseul 
profesional pe care îl urmează nu este unul întâmplător, ci unul argumentat și 
justificat. Există însă o categorie semnificativă de elevi (45 elevi ce reprezintă 43% 
din total) care au avut alte opțiuni de continuare a studiilor, indicând faptul că 
învățământul profesional dual a reprezentat o alternativă la o altă opțiune prioritară 
pentru elevi. 

Opțiunile elevilor care au avut alte preferințe de continuare a studiilor la 
finalul clasei a VIII-a se distribuie după cum urmează: 
 

 

57%
43%

La terminarea clasei a VIII-a, şcoala 
profesională a fost prima ta opţiune?

DA NU

60%
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Fig. 2 - Opțiunea pentru școală profesională a fost prima din lista preferințelor pentru continuarea 
studiilor 
 
 Răspunsurile elevilor indică faptul că majoritatea opțiunilor sunt realiste 
(învățământ liceal tehnologic și vocațional), însă există și un număr restrâns de elevi 
care au optat pentru învățământ teoretic, opțiune care reflectă lipsa colerației între 
nivelul rezultatelor școlare și forma de învățământ aleasă.   

Decizia elevilor de continuare a studiilor prin învățământ profesional dual 
este rezultatul unui proces de informare și orientare școlară și profesională, 
concluzie susținută de răspunsurile la alți doi itemi ai chestionarului (Fig. 3). 

 

 
Fig. 3 - Decizia de a urma învăţământul profesional  
 

În proporție de 81% elevii au luat decizia continuării studiilor în urma unei 
activități de informare, solicitând sprijin și ajutor din partea persoanelor 
semnificative din mediul școlar și familial, așa cum reiese și din analiza 
răspunsurilor la itemul următor: 
 

 
Fig. 4 - Decizia de a urma învăţământul profesional 
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Reţeaua de relaţii semnificative, influenţa părinţilor, prietenii, anturajul, 
constituie aspecte relevante în alegerea carierei. Prin intermediul acestora, se oferă 
modele educaţionale şi de carieră, prin care elevii sunt ajutaţi să-şi cunoască 
resursele, să planifice, să acţioneze, să ia decizii informate. În proporție de 56,8% 
părinţii s-au implicat în orientarea școlară a copiilor, având în vedere aptitudinile 
acestora, rezultatele şcolare obţinute în gimnaziu, propria experienţă în muncă 
precum şi experienţa în calitate de părinţi. Demersurile realizate de familie corelează 
cu serviciile de orientare școlară și profesională oferite de școală prin intermediul 
profesorilor consilieri școlari, profesorilor diriginți și al celorlalți profesori.  

Învățământul dual permite elevilor înscriși la o școală profesională de stat să 
își formeze cunoștințele practice în mediul real de muncă oferit de companii, să se 
familiarizeze cu mediul de muncă direct în firma care are nevoie de competențele 
elevului, ceea ce reprezintă un important atu la începutul vieții profesionale. 
Percepția elevilor cu privire la avantajele oferite de urmarea cursurilor la această 
formă de învățământ (Fig. 5) a fost identificată prin itemul următor: Care crezi că sunt 
avantajele urmării şcolii profesionale duale? (poţi alege mai multe variante de răspuns) 

 

 
Fig. 5 - Avantajele oferite de urmarea cursurilor la această formă de învățământ 
 

Elevii apreciază faptul că la absolvirea școlii profesionale obțin certificatul de 
calificare într-o meserie (51.90%), dar și avantajele oferite în mod specific de 
învățământul de tip dual: condițiile de pregătire practică la agenții economici (39.40%), 
angajarea într-un timp mai scurt (35.60%), dezvoltarea unor deprinderi specifice meseriei 
(29.80%), susținerea materială suplimentară prin contribuția agentului economic (29.80%). 
Într-un procent mai mic, respondenții apreciază și obținerea mai rapidă a independenței 
financiare (22.10%) și decontarea navetei/cazarea (13.50%). 

O altă dimensiune a cercetării a vizat nivelul de satisfacție a beneficiarilor cu 
privire la calificarea obținută (Fig. 6) prin urmarea cursurilor școlii profesionale, 
dimensiune concretizată în următorul item: 
 

Susţinerea materială suplimentară prin…
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Fig. 6 - Nivelul de satisfacție a beneficiarilor cu privire la calificarea obținută 
 

Analiza răspunsurilor indică un nivel ridicat de satisfacție a elevilor cu 
privire la calificarea profesională, 81% declarând că sunt mulțumiți de alegerea 
făcută. Aceste rezultate pot fi considerate premise ale succesului școlar și profesional 
al elevilor, satisfacția cu privire la activitatea școlară și profesională fiind esențiale 
pentru o bună integrare școlară și pe piața muncii. 

Această dimensiune corelează cu cea motivațională, noțiunea de motivație 
fiind unul dintre principalele puncte de plecare în înțelegerea 
succesului/insuccesului profesional. Dacă ne referim la motivația școlară și 
profesională, putem identifica o multitudine de factori interni (nevoia de 
recunoaștere socială, creșterea stimei de sine, nevoia de statut etc.), cât 
și externi (recompensele financiare, încurajarea performantelor, dezvoltarea 
profesională). Resorturile motivaționale ale elevilor care au stat la baza alegerii 
calificării profesionale (Fig.7)  au fost evaluate prin următorul item: 
 

 
Fig. 7 - Resorturile motivaționale ale elevilor care au stat la baza alegerii calificării profesionale    
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Datele obținute identifică o dominantă motivațională de tip extrinsec, elevii 
motivând alegerea meseriei prin:  avantajele oferite de viitorul loc de muncă (46.20%  din 
total respondenți), profesiunea este prestigioasă, valoroasă (37.50% din total 
respondenți), salarizarea, câștigurile materiale ( 27.90% dintre respondenți). Așadar 
avantajele financiare și materiale, dar și nevoia de recunoaștere socială, prestigiul de 
care se bucură meseria aleasă reprezintă cele mai importante motivații în alegerea 
traseului profesional. La acestea se adaugă dimensiuni ale motivației intrinseci: 
posibilităţile de perfecţionare profesională, de îmbogăţire a cunoştinţelor (25% din total 
respondenți), pasiunea pentru profesie, este profesia în care cred că voi reuși (22.10% din 
total respondenți). Într-o măsură mai mică alegerea meseriei a fost bazată pe 
motivații precum: meseria se desfăşoară/presupune munca în echipă (14.40% din total 
respondenți), conținutul muncii este atractiv (13.50% din total respondenți), meseria 
oferă mai multă libertate (în programul de lucru) decât alte meserii (9.60%). Procentul 
foarte mic al elevilor ( 7.70% din total respondenți) care au pus la baza alegerii 
meseriei corelarea între cerinţele meseriei și aptitudinile personale rămâne ca temă de 
reflecție și analiză,  conturându-se mai multe paradigme explicative: lipsa informării 
cu privire la specificul meseriei, formularea opțiunii profesionale pe motivații 
predominant extrinseci, insuficienta valorizare personală etc. 

Procesul de formare profesională în sistemul de învățământ dual, luat în 
ansamblu, presupune formarea competențelor profesionale generale și specifice, 
solicitate de calificările și standardele/profilurile ocupaționale, prin activități de 
predare-învățare-evaluare și de promovare transversală a valorilor profesionale, 
desfășurate atât în instituția de învățământ, cât și la agentul economic. În proporție 
de 87%, elevii consideră ca fiind foarte importantă și importantă activitatea de practică 
desfășurată la agenții economici, această formă de învățământ asigurând astfel o 
bună pregătire în meseria dorită, facilitând inserția rapidă a absolvenților pe piața 
muncii. Un număr semnificativ de elevi apreciază ca fiind bună și foarte bună 
comunicarea și relaționarea atât cu cadrele didactice din școală, cât și cu 
reprezentanții agenților economici, ca premisă a eficienței activității de pregătire 
teoretică și practică a elevilor. 

Pentru evaluarea perspectivei de evoluție în meseria aleasă și a nivelului de 
asumare a traseului profesional (Fig.8) a fost formulat itemul următor: 
 

 
Fig.8 - Perspectiva de evoluție în meseria aleasă și a nivelului de asumare a traseului profesiona 
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Răspunsurile evidențiază faptul că în procent de 70% elevii sunt multumiți de 

calificarea profesională pentru care se pregătesc și își proiectează un viitor 
profesional în domeniul de activitate ales. Elevii care ar dori o schimbare a calificării 
profesionale optează pentru meserii precum: mecanic, operator CNC, stilist, bucătar, 
ospătar, zidar.  

Percepția pozitivă a elevilor cu privire la implementarea învățământului 
profesional dual indică necesitatea dezvoltării acestei forme de educație în sistemul 
românesc, oferind tinerilor posibilități de evoluție socio-profesională corelate cu 
nevoile angajatorilor si cu oportunitățile de pe piaţa muncii. Învățământului dual 
oferă soluții viabile pentru dificultățile cu care se confruntă învățământul profesional 
și tehnic, cât și agenții în asigurarea forței de muncă. Organizarea învățământului 
profesional dual presupune nu doar aspecte tehnice, ci și culturale, un tip de 
societate în care actorii interesați (agenții economici, structurile guvernamentale) își 
asumă responsabilități legate de formarea profesională a tinerilor și sunt dispuși să 
investească în acest proces. 
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Învățământul profesional dual la nivelul județului Iași – perspectiva cadrelor 
didactice 

 
Ana-Camelia Tamaș, profesor consilier școlar, 

Doru-Valentin Vlasov, profesor consilier școlar, 
CJRAE/CJAP Iași 

 
Rezumat 

 
Învăţământul profesional dual nu poate exista în lipsa unui parteneriat solid şcoală-familie-agenţi economici, 
filosofia funcţionării acestei forme de învăţământ fiind colaborarea, în sensul corelării nevoilor de formare şi 
dezvoltare socio-profesională a tinerilor cu calificările necesare angajatorilor de pe piaţa muncii.  
În acest sistem relaţional, cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea profesională în învăţământul dual 
reprezintă resursa esenţială pentru asigurarea pregătirii teoretice, dar şi practice a tinerilor. Pe lângă opiniile 
beneficiarilor direcţi, elevii, studiul privind implementarea învăţământului profesional dual la nivelul judeţului 
Iaşi realizat în perioada ianuarie-martie 2020 de către CJRAE Iaşi, în parteneriat cu ISJ Iaşi a surprins şi 
perspectiva profesorilor care îşi desfăşoară activitatea la acest nivel.  
Opiniile cadrelor didactice au fost identificate printr-un chestionar cu 7 itemi, la care au răspuns un număr de 
38 de cadre, respectiv profesori de la disciplinele de cultură generală, de la obiectele de specialitate şi maiştri 
responsabili de activităţile practice. 
 

Context 
 

Învățământul profesional dual nu poate exista în lipsa unui parteneriat solid 
școală-familie-agenți economici, filosofia funcționării acestei forme de învățământ 
fiind colaborarea în sensul corelării nevoilor de formare și dezvoltare socio-
profesională a tinerilor cu calificările necesare angajatorilor de pe piața muncii.  

În acest sistem relațional, cadrele didactice care își desfășoară activitatea 
profesională în învățământul dual reprezintă resursa esențială pentru asigurarea 
pregătirii teoretice, dar și practice a tinerilor. Pe lângă opiniile beneficiarilor direcți, 
elevii, studiul privind implementarea învățământului profesional dual la nivelul 
județului Iași realizat în perioada ianuarie-martie 2020 de către CJRAE Iași, în 
parteneriat cu ISJ Iași, a surprins și perspectiva profesorilor care își desfășoară 
activitatea la acest nivel. Opiniile cadrelor didactice au fost identificate printr-un 
chestionar cu 7 itemi, la care au răspuns un număr de 38 de cadre, respectiv 
profesori de la disciplinele de cultură generală, de la obiectele de specialitate și 
maiștri responsabili de activitățile practice. 

Dacă la prima întrebare (Tabel 1 - Considerați învățământul profesional dual o 
variantă atractivă de continuare a studiilor pentru absolvenții clasei a VIII-a?) toți 
respondenții au răspuns afirmativ, referitor la gradul de informare al elevilor 
privind specificul acestei forme de pregătire (Fig. 1) răspunsurile se prezintă astfel: 
 
5 - în foarte mare 
măsură 

4 - în mare 
măsură 

3 - în măsură 
potrivită 

2- în mică măsură 1 - în foarte mică 
măsură 

19 = 50% 13 = 34,2% 2 = 5,2% 3 = 7,9% 1 = 2,6% 
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Tabel 1 - Considerați învățământul profesional dual o variantă atractivă de continuare a studiilor pentru 
absolvenții clasei a VIII-a? 
 

 
Fig.1 - Gradul de informare al elevilor privind specificul acestei forme de pregătire 
 

Chiar dacă, în opinia cadrelor didacrice, procentajul elevilor care au ales 
înscrierea la clasele de învățământ dual pe baza unei informări prealabile este mare, 
se impune continuarea activităților de informare și consiliere realizate cu elevii din 
învățământul gimnazial și cu părinții acestora, atât prin acțiunile unităților școlare 
care au în plan clase de dual (cum ar fi „Ziua porților deschise” sau campanii de 
informare desfășurate în unitățile școlare gimnaziale), cât și prin activitățile specifice 
organizate de C.J.R.A.E./C.J.A.P.P. Iași: campania „Împreună pentru carieră”, 
desfășurată în unitățile școlare din mediul rural care nu benefiază de consilirea unui 
profesor consilier școlar, care urmărește informarea și consilierea elevilor din clasele 
a VIII-a, a părinților și cadrelor didactice cu privire la învățământul profesional dual, 
realizată împreună cu reprezentanți ai unităților școlare cu clase de dual și cu 
reprezentanți ai agenților economici implicați; „Salonul oferetelor educaționale” și 
Festivalul „Avanpremieră pentru carieră”, unde alături de popularizarea 
învățământului liceal, un accent deosebit se pune pe oportunitățile oferite de 
învățământul profesional și dual; editarea de materiale informative, cum ar fi 
„Broșura privind admiterea în învățământul liceal și profesional” sau „Ghidurile de 
informare școlară și profesională”, în care, pe lângă prezentarea planurilor de 
școlarizare pentru învățământul dual sunt incluse monografii profesionale ale 
calificărilor în care se pot pregăti tinerii. 
 Perspectiva cadrelor didactice cu privire la factorii motivaționali care stau la 
baza alegerii de către elevi a învățământului profesional dual (Fig. 2) a fost 
evaluată prin itemul din Tabelul 2: Care dintre avantajele învățământului profesional 
dual credeți că dezvoltă motivația școlară a elevilor? 

 Gradul de impotanță (5=maxim, 1=minim) 5 4 3 2 1 
Susținerea materială suplimentară prin contribuția 
agentului economic 

33 4 1 0 0 

Condițiile de pregătire practică la agenții economici 25 10 2 3 0 
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Decontarea navetei/cazării 25 9 2 1 1 
Dezvoltarea unor deprinderi specifice meseriei 21 12 5 0 0 
Obținerea certificatului de calificare într-o meserie 22 12 4 0 0 
Angajarea într-un timp mai scurt 21 13 4 0 0 
Obținerea mai rapidă a independenței financiare 22 15 1 0 0 

Tabel 2 - Care dintre avantajele învățământului profesional dual credeți că dezvoltă motivația școlară 
a elevilor? 

Fig. 2 - Factorii motivaționali care stau la baza alegerii de către elevi a învățământului profesional 
dual 
 
Prin însumarea ponderată a răspunsurilor, se obține următoarea situație: 

I. Susținerea materială suplimentară prin contribuția agentului economic = 
184 
II. Obținerea mai rapidă a independenței financiare = 173 
III. Decontarea navetei/cazării = 170 
III. Obținerea certificatului de calificare într-o meserie = 170 
IV. Angajarea într-un timp mai scurt = 169 
V. Dezvoltarea unor deprinderi specifice meseriei = 168 
VI. Condițiile de pregătire practică la agenții economici = 167 
 
Se observă că cei chestionați au considerat că principalii factori motivaționali 

care îi determină pe tineri să opteze pentru învățământul dual sunt cei materiali 
(bursa suplimentară asigurată de agenții economici, asigurarea rapidă a unui venit 
propriu sau decontarea cheltuielilor cu naveta sau cu cazarea, dar și obținerea 
certificatului de calificare într-o meserie și angajarea într-un timp mai scurt) și mai 
puțin, ar conta factorii intrinseci, cum ar fi dezvoltarea unor deprinderi specifice 
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meseriei/calificării profesionale pentru care au optat și condițiile de pregătire 
practică la agenții economici, care ocupă ultimele locuri în acest „clasament”.  

Pentru atingerea scopurilor acestei forme de învățământ, respectiv pregătirea 
unor meseriași cu o foarte bună calificare, dar și cu dăruire pentru meseria aleasă, s-
ar impune nu numai o mai bună informare cu privire la specificul fiecărei 
specializări, dar și o testare a aptitudinilor necesare practicării cu succes a respectivei 
calificări profesionale. 

O temă de dezbatere între specialiștii în educație este legată de raportul optim 
dintre pregătirea teoretică și cea practică la nivelul învățământului profesional dual. 
Astfel, cercetarea de față a solicitat cadrelor didactice un punct de vedere pe această 
temă, răspunsurile fiind prezentate în graficul din Fig. 3 - raportul dintre pregătirea 
teoretică și cea practică din planul de învățământ profesional dual conduce la o 
bună pregătire profesională a tinerilor următor: 
 

 
Fig. 3 - Raportul dintre pregătirea teoretică și cea practică din planul de învățământ profesional dual 
conduce la o bună pregătire profesională a tinerilor 
 

Într-un număr semnificativ, cadrele didactice  consideră că raportul dintre 
pregătirea teoretică și cea practică din planul de învățământ profesional dual 
conduce la o bună pregătire profesională a tinerilor.  
Dintre argumentele în favoarea acestui raport amintim: 
- „Raportul trebuie să fie favorabil pregătirii practice, deoarece pe șantier aceasta este 

preponderentă față de cea teoretică”; 
- „Oferă modalități mai mari de dezvoltare în domeniul de pregătire”; 
- „Pregătirea practică, fără a înțelege noțiunile teoretice, nu este eficientă, fiind deci 

necesare și ore de pregătire teoretică”; 
- „Pregătirea practică presupune executarea operațiunilor de muncă în condiții reale”; 
- „Teoria învățată la ore este aplicată apoi practic. Elevul înțelege mai bine având și suport 

practic”; 
-  „Practica este foarte importantă în calificarea profesională asigurând disponibilitatea și 

capacitatea elevilor de achiziționare a cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor 
necesare”; 

- „Pregătirea profesională într-un spațiu economic profesionist”; 
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- „Elevii țin legătura cu școala, cu obiectele de specialitate și aplică din cunoștințele 
dobândite în practică”; 

- „Elevii sunt mai motivați să învețe, sunt mai atenți la ore, participă mai bine”; 
- „Le conferă tinerilor posibilitatea de a avea atât o cultură generală, cât și de a-și forma 

abilitățile necesare pentru meserie”; 
- „Aplicarea imediată a teoriei în practică duce la motivare și implicare”; 
 

Un număr redus de cadre didactice au considerat că raportul dintre orele de 
pregătire teoretică și cele de pregătire practică nu este adecvat, în sensul că sunt prea 
multe discipline/ore teoretice. 
 O altă dimensiune a cercetării a fost identificarea modului de funcționare  a 
parteneriatului unitate școlară-familie-agent economic (Fig.4) în vederea facilitării 
inserției profesionale a absolvenților învățământului profesional dual. Această 
dimensiune a fost concretizată în doi itemi specifici: Cum apreciați comunicarea cu 
elevii/părinții/agenții economici (Fig.4)? Cum apreciați relaționarea cu  elevii/părinții/agenții 
economici (Fig. 5)? 
 
Cum apreciați comunicarea cu elevii/părinții/agenții economici (Fig.4) 

 
Fig. 4 - Cum apreciați comunicarea cu elevii/părinții/agenții economici  
 
Însumarea răspunsurilor arată că, din perspectiva cadrelor didactice, cea mai bună 
comunicare o au cu elevii (cota = 303), urmată de cea cu reprezentanții agenților 
economici, cu o cotă ponderată de 286 și cu părinții (cota = 242). 

 
Fig. 5 – Cum apreciați relaționarea cu  elevii/părinții/agenții economici? 
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Calcularea ponderată a răspunsurilor indică o valoare mai mare relaționării 
cu reprezentanții agenților economici (299), urmată de cea cu elevii (cota = 273) și cu 
părinții (258). 

Rezultate obținute erau previzibile, respectiv o mai bună cumunicare și 
relaționare cu elevii, având în vedere contactul permanent cu aceștia pe parcursul 
orelor de clasă și al celor de practică; la polul opus se află comunicarea și relaționare 
cu părinții, lucru care se explică atât prin scăderea în general a implicării familiilor 
odată cu trecerea la ciclul postgimnazial a copiilor cât și, mai ales, prin faptul că 
marea majoritate, peste 90 %, dintre elevii înscriși la clasele de dual provin din 
mediul rural, ceea ce face extrem de dificilă menținerea unui contact eficient dintre 
școală și familie. 
 La solicitarea de a oferi propuneri privind optimizarea organizării și 
funcționării învățământului profesional dual, cadrele didactice au precizat 
următoarele: 
- mărirea numărului de ore de pregătire practică; 
- o mai bună dotare a laboratoarelor și atelierelor școlare; 
- reducerea numărului de discipline teoretice și axarea pe cele tehnice și de dezvoltare 

personală (ex: consiliere, educație antreprenorială) și practice; 
- eliminarea din planul de învățământ a unor module de specialitate fără mare legătură cu 

tipul de calificare propus; 
- instruire practică focusată pe calificare; 
- o corelație mai strânsă între teorie și ceea ce vede, învață și lucrează practic, pentru a nu 

apărea un decalaj între teorie și practică; 
- aplicarea unor teste de aptitudini și interese; 
- o mai mare seriozitate din partea agenților economici, mai multă flexibilitate și practică 

axată pe calificarea profesională; 
- mai multă implicare din partea agenților economici în responsabilizarea și disciplinarea 

elevilor la locul de practică; 
- extinderea învățământului dual prin parteneriate cu cât mai mulți operatori economici; 
 

Perspectiva pozitivă și optimistă prezentată de cadrele didactice asupra 
implementării învățământului profesional dual la nivelul județului Iași indică faptul 
că această formă de învățământ este una viabilă, care oferă tinerilor cadrul teoretic și 
practic pentru dezvoltarea competenţele necesare intrării pe piaţa muncii, prin rute 
alternative de formare socio-profesională corelate cu nevoile reale ale angajatorilor și 
ale pieții muncii. 
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Rolul creativităţii în parteneriatul şcoală – familie 
   

Mirela Marin, profesor, Școala Gimnazială ”Al. Vlahuță” Iași  
Gabriela Maxim, profesor, Școala Gimnazială ”Al. Vlahuță” Iași 

 
În ultimii ani, în cercetarea psihopedagogică se pune tot mai mult accentul pe 

importanţa creativităţii, ca parte a dimensiunii psihologice a personalităţii umane. 
Creativitatea este în acelaşi timp o problemă foarte nouă, dar şi foarte veche. Ea a 
constituit şi constituie condiţia sine-qua-non a progresului cunoaşterii şi 
transformării lumii. A. Osborn consideră că psihicul este ierarhic organizat în 
succesiunea: recepţie, retenţie, raţionament, creativitate – proces prin care spiritul 
uman, depăşind prezentul, descoperă adevăruri şi realităţi noi. (V. Oprescu 1983, p. 
229). 

Guilford, numit şi părintele creatologiei, va elabora celebrul model 
tridimensional al intelectului, inaugurând astfel începuturile emancipării creativităţii 
sub tutele opresivă a inteligenţei. Perioada Guilford, reprezintă o perioadă foarte 
importantă pentru destinul creatologiei deoarece, datorită lui, investigarea 
creativităţii dispune şi astăzi de instrumente proprii de diagnoză, prin testele de 
gândire divergentă. 

Se remarcă faptul că procesul creaţiei presupune atât mecanisme şi operaţii 
cognitiv-logice, cât şi procedee de operare cu un grad mai înalt de responsabilitate şi 
libertate, respectiv tehnici de imaginare. Cel mai vehiculat model care aproximează 
cu mai multă fidelitate intimitatea creaţiei este cel elaborat de Graham Walles în 
1926. Acest model cuprinde patru etape ale procesului de creaţie: pregătirea sau 
prepararea (acumularea informaţiilor necesare), incubaţia (o pauză temporară sau 
relaxarea efortului), inspiraţia sau iluminarea (găsirea soluţiei optime) şi evaluarea sau 
elaborarea produsului creat. 

Aceste etape caracterizează orice proces creator indiferent de domeniul în 
care se manifestă (artă, ştiinţă, tehnică), diferă numai importanţa şi modul în care ele 
evoluează. În artă, aria iluminării se dilată, în timp ce prepararea este mai ales partea 
introductivă de amorsare afectivă, iar verificarea semnifică îndeosebi, momentul 
confruntării cu publicul. În ştiinţă şi tehnică, cele mai importante etape sunt 
prepararea şi verificarea. 

Rolul şcolii în destinul creativităţii e amplu comentat în lucrările  de 
creatologie. Întrebarea care se articulează ca un laitmotiv este dacă procesul 
instructiv – educativ prestat în şcoala contemporană serveşte sau nu cauza 
creativităţii.  

Educaţia actuală are într-adevăr multe racile care o fac criticabilă şi 
susceptibilă de transformări, dar o atitudine atât de categorică poate fi o greşeală. 
Fiecare persoană are nevoie de condiţii specifice pentru a se putea afirma. Şcoala de 
toate gradele influenţează formarea dezvoltarea şi afirmarea persoanelor creatoare. 
În toată lumea se fac eforturi pentru modernizarea şcolii. 
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 „Înţelegerea actului creator, menţionează V. Pavelcu, nu se poate dezvălui 
decât în contextul şi dinamica motivaţională a personalităţii.” 

Motivaţia alimentează şi susţine efortul creator, fiind un aliat de bază al 
individului în lupta cu diferitele obstacole care apar. Ea poate fi intrinsecă – primară 
sau extrinsecă – secundară. Dintre cele două tipuri de motivaţie, în creativitate, rolul 
definitoriu îl are motivaţia intrinsecă, care apare din dorinţa de a explora şi 
descoperi alte meleaguri ale cunoaşterii. T. Amabile este de părere că motivaţia 
extrinsecă este mai eficientă în sarcinile pe termen lung, în timp ce motivaţia 
intrinsecă domină în sarcinile pe termen scurt.  

Din perspectiva creativităţii este necesară şi revizuirea metodelor tradiţionale 
şi introducerea unor metode noi cum ar fi învăţarea prin descoperire care are 
următoarele avantaje: 

o contribuie la conştientizarea şi aprofundarea învăţării conceptelor; 
o dezvoltă potenţele individuale ale individului; 
o facilitează transferul; 
o contribuie la consolidarea motivaţiei intrinseci prin învăţare; 
o determină însuşirea unor tehnici euristice de învăţare. 

Factori perturbatori ai învăţării prin descoperire: 
o consumul mare de timp; 
o decretarea ca scop primordial al şcolii – exersarea capacităţii de rezolvare 

a problemelor; 
o regimul restrâns de cunoştinţe vehiculat; 
o permisia că educaţia şcolară poate face din orice elev un descoperitor, 

suplinind o ereditate deficitară; 
o pericolul nivelării copiilor. 

Metoda descoperirii poate fi organizată individual sau în grupuri mici (de 4 
elevi), această metodă implică de asemenea adaptarea unor metode de creativitate 
de grup, ca: brainstorming-ul, sinectica, metoda 6-3-5, metoda Philips 6-6, discuţia 
Panel, metode analitice, metode matriciale etc. 

Se pot utiliza teste de psihodiagnoză a creativităţii, ca exerciţii de stimulare a 
ei. La fel de utilă ar fi alternativa organizării în şcoală (facultate) a unor grupe 
(cercuri) de exersare a creativităţii, precum şi a unor tabere de creaţie, care să îmbine 
activităţile recreative cu cele de identificare şi stimulare a creativităţii în diferite 
domenii. 

Dascălul trebuie să manifeste o atitudine entuziastă, antidogmatică şi pe cât 
posibil creativă. El trebuie să respecte şi să fie disponibil şi înafara orelor curente de 
şcoală. Elevul trebuie să cunoască nu numai victoriile cunoaşterii umane, ci şi 
neîmplinirile ei. 

Mai mulţi autori atrag atenţia asupra importanţei reconsiderării sistemului de 
evaluare şi notare al elevilor. Profesorul trebuie să promoveze, pe fondul unei 
generoase atitudini stimulative, o uşoară supraevaluare a capacităţii elevului. Se 
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recomandă practicarea unor perioade de suspendare a notării în cadrul orelor de 
clasă, datorită consecinţelor nefaste ale competenţei excesive asupra elanului creator. 
Profesorul trebuie să-şi asume responsabilităţi şi în formarea la elevi a unui fond 
atitudinal propice creativităţii. 

Numărul metodelor practicate astăzi în lume, în scopul educării creativităţii 
elevilor şi studenţilor şi al „reeducării” creativităţii adulţilor, este de ordinul zecilor, 
deşi la o inventariere minuţioasă putem ridica cifra metodelor şi tehnicilor cu mult 
peste o sută. 

Cea mai generală clasificare (adoptată de A. Kaufmann, M. Fustier şi A. 
Drevet) le împarte în două mari categorii: metode intuitive (imaginative sau 
psihologice) pe de o parte, şi metode analitice sau raţionale , pe de altă parte. Acestea 
din urmă se subdivid în: metodele listelor şi metodele matriciale. Unele metode se 
bazează pe o stare de relaxare, pe îndepărtarea criteriilor raţionale şi a spiritului 
critic. 

Utilizată cu multă îndemânare şi pricepere, brainstorming-ul este o metodă 
accesibilă şi eficientă în numeroase domenii de activitate umană. Această tehnică se 
poate utiliza în şcoală, atât în cadrul orelor curente , cât şi a celor de dirigenţie, a 
cercurilor de specialităţi etc. 

Până nu demult se credea că o persoană este fie creatoare, fie necreatoare, şi 
că, în această privinţă nu e nimic de făcut. Dar acum cercetarea ştiinţifică a stabilit că 
aptitudinile creatoare pot fi deliberat şi măsurabil dezvoltate. 

Creativitatea în munca pedagogică este tot mai frecvent remarcată în ultima 
vreme ca factor de succes în această muncă. Ea constă în capacitatea de a reconstitui 
materialul pedagogic pentru a-l face accesibil, în depăşirea şablonului şi căutarea de 
noi căi şi mijloace pedagogice mai eficace. 

Există o corelaţie ridicată între creativitatea elevilor şi cea a profesorilor. De 
aici decurge necesitatea formării creativităţii la profesori. 

Din acest punct de vedere, literatura de specialitate evidenţiază două direcţii: 
o curs special de educare şi stimulare a creativităţii; 
o restructurarea  în predarea tuturor disciplinelor din direcţia amintită. 

Cursul de educare a creativităţii are avantajul că asigură o influenţare 
condensată, intensivă, specializată pe această direcţie. El poate realiza efecte 
educative certe, este o intervenţie specială şi specializată, cu finalităţi proprii, 
testabile, cu efecte vizibile imediat şi  cu dificultăţi ce ţin de concepere, analizare, 
testare şi integrare în programul şcolar. Acesta are dezavantajul că reprezintă o 
intervenţie izolată ale cărei rezultate se pot estompa uşor ulterior. El ar putea depăşi 
acest neajuns dacă ar acea continuitate de preferat în intervalul de la 2-3 ani până la 
18 ani. În cadrul sistemului nostru de învăţământ o asemenea încercare este greu de 
realizat. 

Strategia didactică reprezintă un model de acţiune cu valoare normativă, 
angajată pe termen scurt, mediu şi lung, care integrează în structura sa de 
funcţionare pedagogică: metodele, stilurile educaţionale şi resursele de optimizare a 
activităţii. 
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Parteneriatul şcoală – familie pe linia dezvoltării creativităţii elevului mic 
reprezintă o dimensiune în cadrul parteneriatului şcolii cu comunitatea care se poate 
concretiza în două tipuri de activităţi: 

a. activităţi cu familiile unei clase de elevi – realizate de cadrul didactic 
coordonator, adaptate în funcţie de specificul colectivului de elevi; 

b. activităţi ale şcolii cu reprezentanţi ai Comitetului de părinţi al şcolii sau ai 
Asociaţiei de părinţi. 

Intervenţia oricărei instituţii nu poate suplini legătura strânsă şi permanentă 
dintre părinţi şi copii, rolul părinţilor nu poate fi neglijat, iar educarea lor devine o 
necesitate. „Autoritatea părintească reprezintă o indispensabilă garanţie împotriva 
numeroaselor plăgi sociale, cum ar fi: delicvenţa, insuccesul şcolar, intoleranţa 
naţională şi rasială, alte diverse forme de contradicţii şi prejudecăţi.” (H.H., Stern, 
1972, p. 36) 

Colaborarea dintre familie şi şcoală nu se desfăşoară de la sine, şcoala ar 
trebui să explice familiilor implicate în educaţia copiilor ce preconizează aceasta să 
realizeze, iar părinţii să recunoască că au multe de învăţat despre şcoală şi despre 
dezvoltarea copilului lor. Problemele cu care se confruntă părinţii, de-a lungul 
evoluţiei copiilor, sunt mereu altele, iar şcoala poate transmite părinţilor din 
„experienţa sa” utilizând forme diverse de educare a părinţilor, bazate pe colaborare, 
iar cei care vor avea de câştigat sunt copiii, părinţii şi profesorii. 

Activităţi ce ar putea fi derulate în cadrul parteneriatului şcoala-familie: 
 Asociaţii sau comitete ale părinţilor sau ale părinţilor şi profesorilor, 

organizate în mod democratic; 
 Participarea părinţilor, din când în când, la orele de clasă; 
 Participarea activă a anumitor părinţi la activitatea şcolii; 
 Organizarea unor cursuri de psihopedagogie, creativitate, artă, sau practice 

pentru părinţi; 
 Organizarea unor expuneri, discuţii, mese rotunde despre problemele reale 

ale familiei şi şcolii; 
 Editarea unor cărţi, articole, broşuri, afişe, revista şcolii, din care părinţii pot 

reţine informaţii despre şcoală şi progresul copiilor lor; 
 Vizita – modalitate de cunoaştere a mediului familial şi şcolar; 
 Consultaţii individuale; 
 Organizarea unor excursii, serbări în care părinţii, profesorii şi copiii să se 

întâlnească într-o atmosferă nonconformistă; 
 Părinţii şi copiii să beneficieze de îndrumarea şi sprijinul consilierului şcolii, 

logopedului; 
 Realizarea unor proiecte cu finanţare (Şcoala părinţilor, Părinţi creativi-copii 

creativi, Parteneri în educaţie, Comunitate suport). 

Parteneriatul şcoală-familie, atât de des vehiculat odată cu introducerea 
reformei în învăţământ, rămâne în continuare doar un deziderat, menţionat în orice 
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program dar puţin aplicat în realitate. Clasicele şedinţe semestriale cu părinţii rămân 
în prezent unul dintre singurele mijloace de comunicare între învăţător şi familia 
elevului. Dar sunt ele, în forma actuală, de ajuns pentru a realiza o reală comunicare, 
un parteneriat în adevăratul sens al cuvântului, care să aibă ca rezultat dezvoltarea şi 
integrarea optimă, şcolară şi socială, a copilului ?  

Principalele cauze ale unei comunicări ineficiente cu părinţii sunt:” probleme 
de ascultare, lipsa conexiunii inverse, falsa conexiune inversă, rezistenţa la critică, 
percepţia selectivă şi subiectivitatea, obţinerea informaţiei prin manipulare discretă, 
ascultare afectivă, inadvertenţe de limbaj, bariere culturale etc.”(Iucu, R.,2000.,p.149) 
Educarea părinţilor nu poate fi considerată o idee trecătoare deoarece a început de 
prea multă vreme, se manifestă în multe colţuri ale luumii şi sub aspecte variate. 
Dificultăţile inerente care pot să apară se referă la metodele utilizate, conţinuturile 
abordate, rezultatele obţinute pe termen lung, mediu şi scurt, de principiile 
fundamentale ale educării părinţilor. 

Problemele legate de diversele concepţii despre noţiunea de părinte, modurile 
de abordare a educării părinţilor vor fi rezolvate parţial pe calea experienţelor şi 
erorilor succesive, pe calea analizei critice a rezultatelor printr-o muncă de 
permanentă cercetare a problematicii familiei. 
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Bine ai venit, încredere! 

 
Numele și prenumele elevului: Cuzub David 

Clasa: I 
Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Iași 

Coordonator: prof. Morărașu Mariana  
 
 
A venit așa deodată 
Încrederea cea minunată. 
Eu am prins-o binișor, 
O iubesc și o ador. 
 
Când am încredere în mine, 
Simt că plutesc și-mi este bine. 
Sunt mai ușor și parcă zbor, 
Câștig mereu, nu mai cobor. 
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Miracolele primăverii 

 
Cuciureanu Bianca-Mihaela 

Clasa a V-a 
Școala Gimnazială Larga Jijia 

Coordonator: prof. Dumitraș Nadia 
 
 

A sosit tânăra primăvară, readucând natura la viață și trezind animalele. 
O mica albină, care aștepta de mult timp acest anotimp, a vrut să iasă pentru 

prima oară din stup, dar și-a dat seama că se va rătăci. S-a dus la mama ei și i-a spus: 
-Mami, poți să mă ajuți cu ceva? 
-Cu ce, drăguța mea? 
-Vreau să descopăr ce e în afara stupului, dar îmi este frică. Poți să mă 

însoțești? 
-Sigur, oricum era și timpul să descoperi frumusețile acestei lumi. 
Albinuța a ieșit afară și a început să admire copacii. Ea își închipuia că  sunt 

niște uriași, înalți până la ceruri, care au împietrit, amenințând bietele ființe 
plăpânde ca ea. Apoi s-au dus pe câmp să admire și florile. I s-a părut că ele sunt 
niște monumente construite de făpturi fantastice. Mama a corectat-o, zicându-i că, de 
fapt, sunt niște plante la fel ca iarba și copacii. Lujerii fragezi ai florilor se mlădiau lin 
în bătaia vântului. Mama ei a intrat într-o zambilă și a adunat ceva galben și fin pe 
aripioare, iar albinuța a întrebat-o: 

-Mamă, ce este pulberea aceasta?  
-Este polen și îl folosim ca să facem miere. Fără el n-am putea trăi! 
Atunci ea, puțin temătoare, s-a apropiat de o floricică care parcă îi zâmbea 

ademenitor și a simțit pentru prima oară mireasma dulce și minunată a 
lăcrămioarelor. A zburat apoi printre zambile, viorele, ghiocei, narcise, fericită și 
mirată mereu de frumusețea și parfumul acestor delicate miracole ale naturii. 

S-a înserat. Mama ei i-a spus că este timpul să se întoarcă în stup. Cu părere 
de rău, albinuța i-a ascultat sfatul, dar, apoi, adormind, a visat  câmpii imense de 
flori multicolore , care o fermecau cu parfumul lor.  
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O călătorie în lumea fabulelor 

 
                                                                                                                    Echipa ARTiscris:  

                                         Apostu Mara, Filote Ștefania,  
Niță Cezara-Elena, Ungureanu Elena 

             Clasa a IV-a C 
                                                                                   Școala Gimnazială ”Ion Simionescu”      

Coordonator: prof. Guzu Luminița 
 
 

Cearta rechizitelor 
 

Într-o zi, când Elena a plecat la școală, rechizitele au început să se certe în 
ghiozdanul ei. 

Stiloul se credea mai presus decât celelalte rechizite, deoarece el era folosit în 
fiecare zi. Rigla îl contrazise pe creion fiindcă era mai înaltă decât acesta. Însă, 
creionul nu-i dădea ascultare lăudăroasei rigle. 

-Tu nu ești folositor! În plus, la ora de matematică copiii mă folosesc pentru 
măsurarea segmentelor, iar pe tine doar pentru a trasa o linie amărâtă, spuse rigla. 

-Cum poți spune asta? Dar noi înfrumusețăm desenele și suntem mult mai 
folositoare, spuseră creioanele în cor. 

-Eu îndepărtez mâzgâleala și ajut copiii să aibă un caiet ordonat, spuse 
radiera. 

În timp ce ele se certau, Elena ajunse la școală, dar în loc să scoată rechizitele 
din ghiozdan, a luat doar lipiciul și foarfeca, care toată cearta nu spuseseră nimic. 

Atunci, rechizitele au înțeles că cearta lor nu le-a folosit la nimic și că toate 
sunt folosite în aceeași măsură.  
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Lupul care a păcălit vulpea 
 

Cu toții sțim că vulpea păcălește multe animale. Lupul însă, a fost omis. El nu 
suportă glumele proaste ale cumetrei vulpe. Într-o zi se decise să-i vină chiar el de 
hac vulpei. Și-a facut un plan să-i fure cârnații din cămară și s-a dus la vulpe 
spunându-i: 

 -Cumătră vulpe, tu, mare bucătareasă, fii amabilă și gătește-mi, rogu-te niște 
cartofi prăjiti. 

 -Vai cumetre, ești prea lingușitor! 
Vulpea, amabilă fiind cu lupul, s-a dus repede în bucătărie. Aceasta a căzut în 

capcană, deoarece lupul îsi puse planul în aplicare.  
Hoțomana și-a dat seama că i-a venit rândul și-a fost păcălită de lup. 
De aici învățăm că dacă facem rău, la un moment dat acel rău se întoarce. 

                                       

 
 

 Înfumuratul 
 

Într-o zi însorită de primăvară, doi gândăcei se încălzeau la soare pe o frunză. 
Unul era auriu, strălucitor, iar celălalt avea o culoare cenușiu-verzuie. 

Gândăcelul auriu îi spune celuilalt: 
 -Du-te pe altă frunză! Ești urât și nu vreau să mai stai aici! Eu sunt frumos, 

strălucitor și vreau ca toata lumea să mă admire doar pe mine. 
Nici bine nu termină vorbă și apăru o vrabie care-l înghiți cât ai spune 

“pește”. 
Gândecelul celălalt, cel cenușiu-verzui, rămase pe gânduri și se bucură în 

sinea lui de culoarea sa, care i-a salvat viața. 
De aici ne dăm seama că în unele momente și lucrurile care nu ne plac ne sunt 

de folos. 
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Leul lăudăros 
 

-Voi știți cine este regele animalelor?  
-Exact.. este leul! 
El ar trebuie să fie înțelept și puternic. Dar leul despre care veți auzi acum nu 

este așa. El este un animal lăudăros care crede despre el că este ființa perfectă.  
Într-o zi, vede un biet șoricel și-i spune: 
-Hmmm, șoarece incapabil, tu nu ești ca mine: înțelept, frumos și puternic; eu 

am toate calitățile! 
-Greșești, leule! Fiecare vietate este diferită. Nu toți trebuie sa fim ca tine. 
-A… asta crezi! Am să vă dovedesc că eu sunt ființa perfectă! 
După câteva zile de la această discuție, își făcuse apariția o șopârlă (însoțișă 

de o armată puternică) care dorea să fie stăpână pe tărâmul animalelor. Dacă vă vine 
să credeți, leul s-a speriat și a fugit cât l-au ținut picioarele. Doar șoricelul a putut să 
țină piept armatei șopîrlei. 

De aici înțelegem că fiecare vietate este unică și face lucrurile în felul ei.      
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Peisaj de primăvară 
 

Vârvea Sebastian-Alessio 
Clasa a V-a 

Școala gimnazială Larga Jijia 
Coordonator: prof. Dumitraș Nadia 

 
 

A venit primăvară, alungând posomorâta iarnă și readucând natura la viață. 
În zarea albastră se văd păsările călătoare care se întorc din țările depărtate, aducând 
fericire în natură. Nu mai sunt ninsori. Doar calde ploi cad uneori, răsfățând florile. 
Furnicile au ieșit din mușuroaiele lor, fericite și ele că zăpada s-a topit. Copăceii au 
început și ei să înmugurească. Vânturi line le mângâie crengile și frunzulițele lor 
fragede. 

Câmpia râde, dezmierdată de lumină și căldură. Floricelele de soare pline au 
apărut, transformând natura într-un adevărat curcubeu al petalelor. Albinele au 
început să zumzăie prin poienițe și păduri. Acolo, viața freamătă peste tot. Urșii s-au 
trezit din somnul lor lung, iar acum caută miere. Delicata libelulă zboară pe 
deasupra ierbii, murmurând: 

-Dragă primăvară, te iubesc atât de mult! 
Și, spre mirarea ei, aceasta i-a răspuns de nicăieri: 

-Și mie mi-a fost dor de această țară minunată!  
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Da sau nu… 
 

Ștefăniu Miruna Andreea 
Clasa a IV – a A 

Școala Gimnazială ”Alexandru Vlahuță” Iași 
  
 

Când spui DA, îți place, 
Când spui NU, nu prea. 
Acum vorbesc despre ... 
DA, desigur, DA! 
 
Da, îți place, da sau nu? 
Nu îți place, nu, spun ... NU! 
Dar, dacă îți place, 
Eu m-aș bucura! 
 
Și dacă mi-ai zice  
Ca răspuns un DA 
Mie mult mi-ar place, 
Ca tu să nu spui NU. 
 
Un răspuns la o-ntrebare 
Cu un NU, un oarecare. 
Mama mea mi-a spus cândva, 
Că e bine și nu prea,  
Să mai zici și Nu...așa! 
 
Dacă tu ai înțeles 
Ce am vrut să spun. 
Mie mult mi-ar place, 
Să spui Da și Nu. 
Și să nu te superi 
Când Nu îți răspund, 
Iar mult să te bucuri 
Când spun DA și Nu. 
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Farmecul primăverii 
 

Brahuță Mihaela 
Clasa: a IX-a A 

Judeţul: Iași 
Coordonator: prof. Alexandrescu Loredana-Aurelia 

 
 

Este o dimineață blândă, cu un cer cald de primăvară. Copacii își scutură 
omătul trandafiriu al înfloririi sale, îngrămădindu-l în troiene. Pe jos, este o mare 
verde, iarba. 

Soarele, un ghem uriaș de aur, își face apariția într-un răsărit însângerat. 
Acesta începe să strălucească vesel, vrând să dea parcă o mână de ajutor oamenilor. 
În aer începe să se simtă mireasma dulce a florilor proaspete și să se ivească mugurii 
copacilor tineri, sărbătoarea naturii invăluindu-ne cu nemărginitul său mister. 

Ce este Primăvara?!...Este soarele strălucind peste ploaie și ploaia căzând 
peste razele soarelui.De ce grădina Primăverii este atât de magică?! Care sunt 
frumusețile ei misterioase, ascunse pe după frunzulițe și petale policrome de flori 
delicate și extraordinar de frumoase deschise la viață?! Mici creaturi din ținutul 
necuvântătoarelor, îmbrăcate în haine de sărbătoare populează acest univers mirific, 
deopotrivă de animat și viu colorat: fluturași, libelule, buburuze, găndăcei, 
albinușe....gingași mesageri ai Zânei care se numește Primăvara, anotimpul 
renașterii, al bucuriei și al luminii. Apariția gingașilor ghiocei, cântecul vesel al 
păsărilor pregătit în deschiderea marelui concert al primăverii, zumzetul insectelor 
și razele mult dorite ale soarelui sunt câteva din darurile pe care primăvara le 
împarte nouă, din pocalul său, alături de tinerețe, voioșie și culoare. 
 Însoritele zile de primăvară, colorate cu dor și iubire, așezate  lângă un cer 
albastru, în zborul păsărilor călătoare, în dansul fluturilor multicolori, ne aduc multă 
liniște și armonie în suflete. 
 Odată cu venirea primăverii, pășim cu încredere către noi înșine, privim în 
interiorul nostru și răsădim semințele unor noi sensuri și posibilități de a ne bucura 
de viață. 
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Școala sigură e o școală prietenoasă 
 

Horhotă Ema 
Clasa a V-a B 

Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații 
 ,,Gheorghe Mârzescu”, Iași 

Coordonator: prof. Amironesei Elena-Denisa 
 

 
Școala  este locul unde se formează viitorul copiilor. 

 La școală noi învăţăm să scriem și să citim, să descoperim frumoasele 
întâmplări care se ascund în cărti. Școala este locul care ne educă și ne formează ca 
oameni, ne ajută și ne îndrumă către meseriile pe care noi dorim să le avem. Aici noi 
învăţăm cum să ne comportăm cu persoanele din jurul nostru, cum să îi ajutăm și să 
le fim de folos. Pentru ca în școală să fie o atmosfera cat mai prietenoasă este nevoie 
și de implicarea părinţilor. De aceea se organizează  întâlnirile și ședintele cu 
părinţii.  

La școală ne simţim în siguranţă atunci când ne înţelegem bine cu colegii și 
profesorii. Ea nu este doar un loc unde învățăm, este și locul în care  legăm  prietenii 
cu colegii nostri, să fim solidari, să ne ajutam și să colaborăm în munca pe echipe.  

Alături de profesori participăm la proiecte educative, la diferite activități, 
învăţăm să lucrăm împreună, să avem grijă de sănătatea noastră  acordând  
importanţă sportului și mișcării, putem participa la schimburi de experienţe cu copii 
din alte ţări, învăţând  despre tradiţtile și obiceiurile lor. 
              PENTRU MINE ȘCOALA ESTE UN LOC MINUNAT ÎN CARE EU MERG 
CU DRAG.  
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Încrederea – o comoară 
 

Harabagiu Evelyne 
Clasa: I 

Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Iași 
Coordonator: prof. Morărașu Mariana  

  
 

O zi de poveste începe de dimineață: soare, flori, zâmbete și liniște. 
În drum spre școală am văzut-o pe Celia, colega mea. Este o fată cu părul de 

aur și suflet mare, dar nu prea are încredere în ea. I-am spus că încrederea nu se 
cumpără, ci se câștigă. Vorbele mele au schimbat-o. 

Ne-am spus secretele copilărești și am făcut gesture frumoase celor dragi. 
Prietenia și încrederea noastră i-a uimit pe colegi și ne-au urmat exemplul. A 
dispărut rușinea, iar plânsul a fost uitat. 

Poți fi ceea ce vrei dacă ai încredere și curaj. Merită să încerci, pentru că aduce 
bucurie. 
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Încrederea – o prietenă în viață 
 

Tanasă Emanuel 
Clasa: I 

Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Iași 
Coordonator: prof. Morărașu Mariana 

 
 
Încrederea e floare delicată, 
Mereu deschisă, colorată. 
 
Ea te ajută să reușești 
Când ți-e frică și greșești. 
 
Fii curajos și luptă-n viață! 
Nu sta în umbră sau în ceață! 
 
Încrederea-I amicul meu, 
Nu mă mai plâng când este greu. 
 
Voi crește, sfaturi eu voi da 
Încredere, nu mai pleca! 
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Încrederea 
 

Manciuc–Nistor Matei 
Clasa a II-a 

Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga”, Pașcani 
Coordonator: prof. înv. primar Apetroaie Gabriela 

 
 

Încrederea e o minune 
Când o ai mereu în tine, 
În cei dragi din jurul tău 
Care sar când ești la greu. 
 
 
Încrederea e lucru mare  
Și nu e pentru orișicare.  
E-un lucru greu de câștigat, 
Dar și mai greu e de păstrat. 
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Ce e încrederea? 
 

Bortaș Loris 
Clasa a II-a 

Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga”, Pașcani 
Coordonator: prof. înv. primar Apetroaie Gabriela 

 
 

Încrederea...  Ce e încrederea? Din câte știu eu, acest cuvânt înseamnă a pune 
temei pe cinstea și pe sinceritatea cuiva. Este o calitate care ne duce spre succes și 
care ne oferă multe beneficii. 

Încrederea se clădește de cele mai multe ori în timp, studiind persoana. Apoi 
ai sentimentul de siguranță față de calitățile acelui om. Aceasta se cucerește greu și 
se pierde ușor. Trebuie să respectăm încrederea cuiva în noi și să oferim cât mai 
multe motive pentru a o întări. 

A învăța să ai încredere este cea mai grea sarcină a vieții. Trebuie să alegi 
persoana potrivită căreia să-i destăinui cele mai profunde gânduri, având acea 
siguranță că va păstra spusele tale. Dacă acesta și-a călcat o dată cuvântul, cu 
siguranță nu e un om de încredere. 

Încrederea trebuie prețuită nespus de mult pentru că este de necomparat! 
 
 

Încrederea 
 
 

Când în prieteni încredere ai, 
Cu ei te simți bine să stai. 
Dacă încredere nu va fi, 
Voi prieteni nu vă puteți numi. 
 
Încrederea nu se poate cumpăra, 
Aceasta se poate câștiga. 
Încrederea să nu lipsească din nicio prietenie, 
Ea este o mare bogăție! 
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Lumea magică a meseriilor 
 

Echipa Amada: 
Agnes Tulbure, Denisa Săvuc, Adelina Busuioc, 

Miruna Lungu, Ariana Crețu 
Clasa a IV-a C 

Școala Gimnazială ”Ion Simionescu” Iași 
Coordonator: prof. Guzu Luminița     

 
 

Soarele își trimite primele raze aurii ale dimineții spre Fulgdemiadar, țara 
fulgilor de nea. Totul este acoperit de un strat gros de zăpadă, care strălucește la 
fiecare atingere blândă a razelor. 

Fulgmada se pregătește pentru prima zi de școală. Deși e somnoroasă pentru 
că s-a trezit mult mai devreme decât de obicei, e nerăbdătoare să-și cunoască colegii, 
dar în mod deosebit pe cea care le va fi învățătoare timp de un an. Ghiozdănelul e 
bine prins de spate, iar zâmbetul de buze. Era pregătită să dea piept cu noua etapă 
din viața ei, dar nu era ușor. Emoțiile i se ghemuiseră în gât, mai-mai să o sufoce. 
Nu, nu trebuia să plângă. Mama ei ar fi crezut că e încă prea mică și ar mai fi amânat 
încă un an înscrierea la școală. Putea să învingă nodul acela de lacrimi, doar ea era 
Fulgmada! Flutură câteva minute mânuța firavă, luându-și un prelungit „la 
revedere” de la mama care se îndrepta grăbită spre poarta școlii. Era emoționată, dar 
și curioasă să vadă cum e la școala aceea despre care vorbea toată lumea în ultimele 
zile. 

- Bună dimineața! șopti timid copila când păși pragul clasei. 
- Bună dimineața! îi răspunse o doamnă blândă, cu părul auriu prins frumos 

la spate. Toate capetele din clasă s-au întors spre ea. Brusc lacrimile s-au deznodat 
din gât și au pornit cu viteza fulgerului spre ochi. 

- Nu acum, nu mă faceți de râs, vă rog! suspina 
fulgușorul fără ca nimeni să audă. 
- Bine ai venit, Fulgmada! Te rog să te așezi pe unul din 
locurile rămase libere. Ai întârziat puțin, dar astăzi vom 
trece cu vederea acest aspect fiind prima zi de școală, a 
spus doamna zâmbind, încurajând-o să intre. 

Fulgmada a văzut că mai erau doar trei locuri 
libere, toate lângă câte un băiat. Mda… nu prea avea de 
ales. S-a așezat lângă o mogâldeață brunetă, creață, care 
își rodea de zor unghiile de la mâna dreaptă. 

- Oare nu a mâncat de dimineață? se întreba fetița în timp ce-și dădea jos 
ghiozdănelul din spate. 

Doamna s-a ridicat în picioare. S-a făcut liniște. 
- Dragi copilași, numele meu este Fulgprofa și voi fi învățătoarea voastră în 

acest an școlar. Aș vrea să profităm de această zi pentru a ne cunoaște mai bine. Eu 
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voi face prezența, iar fiecare din voi va spune ce îi place și ce își dorește să devină 
atunci când va fi mare. Sunteți de acord? 

- Daaaa…, au răsunat la unison vocile copiilor! 
Fulgmada era puțin speriată pentru că nu se gândise niciodată ce carieră ar 

dori să urmeze. Singurul lucru la care se gândise cu intensitate, era această zi: prima 
ei zi de școală. Nu știa ce va spune atunci când îi va veni rândul și era deja panicată. 

- Fulgagnes, te rog să ne vorbești despre tine! i-a spus învățătoarea primului 
copil de pe lista pe care o avea pe catedră, în fața sa. 

- Eu sunt un copil deosebit de talentat, așa îmi spune mama mereu! Sunt o 
actriță înnăscută, desăvârșită și voi fi o stea la Hollywood când voi crește puțin mai 
mare. Știți, eu deja urmez cursurile de actorie la palatul fulgmaniazilor. Am jucat în 
câteva piese și sunt familiarizată cu scena. Trac? Ce e acela trac? Habar n-am, n-am 
avut în viața mea așa ceva. Cred că îl au doar cei care nu au talent și vor să se scoată 
cu acest așa numit „trac” atunci când nu fac față cerințelor rolului. Ha! Nici nu vreau 
să aud de astfel de oameni! Mi se par net inferiori. În fine… îmi place să fiu actriță și 
vă asigur că veți vedea muuuulte filme cu mine în viitor! spuse Fulgagnes agitându-
și mâinile prin aer cu o atitudine de vedetă de primă pagină a revistelor de top. 

Fulgmada o urmărea cu gura căscată (la propriu!) și încerca să-și imagineze 
cum e să fii pe scenă, să joci într-un film, să ai fani, să fii iubită și admirată de toată 
lumea. Cum e să fii vedetă… A oftat zgomotos și toate privirile s-au întors din nou 
spre ea. 

- Îmi cer scuze! a spus Fulgmada încet și s-a făcut mică în banca neîncăpătoare 
pentru a-și ascunde obrajii care îi ardeau de rușine. 

- Fulgagnes, îți dorim să ajungi ceea ce-ți dorești și să știi că cei care au trac pe 
scenă nu-ți sunt inferiori. Ei sunt așa pentru că nu reușesc să-și controleze suficient 
de bine trăirile interioare. Trecem la următorul copil: Fulgdeni. Ce ne poți spune 

despre tine? 
Fulgul s-a ridicat în picioare.  
- Am șapte ani și încă de când eram foarte mică 

îmi plăcea să cânt. La trei ani am primit cadou un 
microfon și din acel moment am știut că asta voi face 
când voi crește: voi cânta. Am participat la câteva 
concursuri și am fost premiată de fiecare dată cu câte 
un trofeu. E emoționant să-ți auzi numele strigat ca 
fiind câștigător într-o competiție la care participă cei 
mai buni. Mă simt bine cântând și nu mă văd făcând 
altceva în viitor. 

- Te felicit pentru realizările tale și îți doresc mult succes și în continuare. Fulgmiru, e 
rândul tău să te prezinți! 
- Eu mi-aș dori să devin tenismană! 
- Foarte frumos! De ce ai ales acest sport? 
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- Îmi place foarte mult și vreau să practic acest sport pentru a câștiga turnee de 
grand slam, pentru a întâlni jucători consacrați precum Naomi Osaka, Rafael Nadal, 
dar și pentru a câștiga cupe și medalii. 

- Un sport de performanță cere multe sacrificii și 
timp investit în antrenamente. Tu ce ai făcut până 
acum pentru a-ți atinge scopul? 
- Am renunțat la timpul pierdut pe telefon și l-am 
investit în ore petrecute pe teren, la antrenamente. 
E dificil uneori, dar simt că acest sport îmi oferă 
mai multă încredere în mine, în tot ceea ce fac în 
viața de zi cu zi și-mi dă curaj să merg mai 
departe oricât de greu ar fi. 
- Promitem că vom veni să te susținem, din 
tribune, la meciurile la care vei participa!  
- Acum e rândul Fulgadei să ne vorbească despre 
gândurile ei de viitor. 
- Eu am visat mereu că voi fi o dansatoare de 
succes! Nu, nu de balet, ci de street dance. Simt 
cum muzica îmi curge prin vene și-mi pune tot 
corpul în mișcare. E senzațional să simți ritmul 
muzicii și să te miști pe acordurile ei. Am visat că 
am participat la un concurs internațional, pe care 
l-am și câștigat. Când mi-a fost oferit premiul, 
fanii au început să aplaude, să-mi ceară autografe 
și să vrea să facă fotografii cu mine. Toți se 

îngrămădeau în jurul meu, încât nici nu știam cui să-i scriu primul pentru a nu 
supăra pe nimeni. Eram atât de fericită că eram apreciată pentru ceea ce făceam și 
ofeream tuturor, cu multă dragoste, autografe și îmbrățișări. Simt că această zi nu va 
rămâne doar un vis. 

- Cu multă dăruire, antrenamente și seriozitate, cu siguranță nu va rămâne 
doar la stadiul de vis. Așteptăm cu nerăbdare să te aplaudăm și să ne oferi autografe 
la primul tău spectacol pe care îl vei susține. Poate fi chiar în cadrul școlii noastre, 
dacă ți se pare suficient de potrivită scena de aici pentru a dansa. 

- Sigur! Voi fi onorată să dansez mai întâi în școala 
mea! răspunse Fulgade vizibil emoționată. 
- Următorul copil care ne va vorbi despre dorințele 
și despre cum vede viitorul său, este Fulgari. 
- E greu să vorbești despre viitorul îndepărtat la o 
vârstă atât de fragedă. Alegerile, dorințele se pot 
schimba pe parcurs în funcție de noile domenii pe 
care le descoperi înaintând în vârstă. Acum îmi 
doresc să fiu gimnastă. Nu, nu practic acest sport, 
dar sunt fascinată de toate acele mișcări care parcă 
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îți supun corpul la chinuri groaznice pentru a se îndoi după voia ta. Și totuși el nu 
suferă atunci când faci podul din picioare, șpagat-ul, sfoara, lenta și multe altele, 
daca exersezi zilnic, sau cât mai des posibil. Și îmi place să le îmbin cu mișcări de 
dans, un fel de gimnastică ritmică. 

- De ce nu faci acest sport dacă îți place atât de mult? 
- Pentru că acum trebuie să învăț. Mama spune că am o minte prea ageră 

pentru a rămâne doar la stadiul de gimnastă și că le pot îmbina pe parcurs. 
Gimnastica poate fi un hobby, iar ca activitate principală ar fi bine să aleg altceva. 

- Și ce crezi că ar fi potrivit pentru tine ca să-ți și placă, nu numai să urmezi 
dorințele părinților? 

- Mă fascinează lumea informaticii. Îmi place să descopăr tot ce-mi poate oferi 
această latură necunoscută aflată doar la un clic distanță. 

- Nu e rău! Să reușești în tot ceea ce-ți propui! Fulgmada, ție ce îți place să 
faci? 

Fetița fu luată pe nepregătite. Spera că va suna și se va sfârși ora înainte să-i 
vină rândul, dar nu a scăpat. 

- Eu…mie… începu ea timid, frământându-și mâinile, căutând cuvintele 
potrivite. 

- Nu-ți place să faci nimic? o întrebă curioasă, dar și mirată în același timp, 
doamna învățătoare. 

- Ba da, mie îmi place…să citesc, spuse aproape în șoaptă copila. 
- Dar e foarte bine, nu trebuie să te rușinezi din acest motiv. Dimpotrivă, 

trebuie să fii mândră că ai o astfel de pasiune. Puțini copii iubesc lectura, cărțile. Te-
ai gândit și la o carieră pe care ai vrea să o urmezi? 

- Nu. Nu știu ce aș putea deveni dacă mie îmi place doar să citesc. Eu nu 
primesc premii, nu sunt aplaudată, nu sunt văzută și recunoscută de întreaga lume. 
Dar mie tot îmi place. Simt că explorez fiecare poveste descrisă de autori. Mă 
transpun în personajele din cărți, astfel încât  într-o zi pot fi regină, în ziua 
următoare un pirat, apoi o vrăjitoare, sau un zmeu, o floare, sau un spiriduș. Am fost 
și soare, iar oamenii se puteau apropia de mine. E fantastică, minunată lumea din 
cărți! Dar nu știu dacă asta poate fi o meserie, aceea de a fi cititor, spuse fetița cu 
tristețe în glas. 

- Pentru că ne apropiem de finalul orei și nu mai avem suficient timp să 
vorbim despre acest subiect, vă dau ca temă pentru data viitoare să vă gândiți ce 
carieră ar putea urma Fulgmada ținând cont de pasiunea ei pentru cărți. Vă 
documentați din orice sursă aveți la îndemână sau vă spuneți părerea personală, 
important e să găsiți cel puțin o profesie. Ce ziceți, vă place prima voastră temă? Sau 
vi se pare prea grea? 

- Nu e grea, dar totuși e destul de dificil să găsim o profesie care să se 
potrivească cu pasiunea ei, a îndrăznit să răspundă după câteva secunde de tăcere 
unul dintre copii. 

- Bine, atunci nu pot decât să vă urez succes! Sunteți liberi! Ne vedem mâine! 
La revedere! 
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- La revedere, doamna Fulgprofa! au spus copiii în cor. 
Fulgmada se simțea importantă, dar și pusă în dificultate. Dacă nu va reuși 

să-și facă tema pentru ziua următoare? Trebuia să găsească măcar un răspuns, unul 
singur. 

În drum spre casă se întâlni cu un cățel cu care se juca de fiecare dată când 
ieșea afară și care alerga în jurul ei fericit că o revedea.  

- Ție îți arde de joacă, dar mie nu prea. 
- De ce ești îngrijorată? o întrebă cățelul. 
- Pentru că am o temă pentru mâine și nu știu cum să o rezolv. 
- Atât de greu e la școală? Ce bine că eu nu merg la școala voastră! 
- Nu e greu. Am doar de răspuns la o întrebare, dar e o întrebare care îmi dă 

bătăi de cap. 
- Spune-mi și mie întrebarea, aș putea să te ajut! 
- Ce meserie ar fi potrivită pentru un om căruia îi place să citească? 
- Și ce e atât de greu? 
- Adică tu știi? 
- Sigur că da! 
Fulgmada îl privea cu gura căscată, din nou. 
- Și ce mai aștepți, spune-mi răspunsul! spuse fetița nerăbdătoare. 
- Scriitor! Păi dacă îți place să citești, sigur vei vrea să vorbești și despre ideile 

care se nasc în mintea ta, să le împărtășești și altora, să se bucure și alții de lumea 
care există doar în imaginația ta și pe care ei încă nu au reușit să o descopere. 

- Wow! Cum de nu m-am gândit la asta? 
- Vezi de ce sunt buni prietenii? se mândri cățelul cu răspunsul inteligent pe 

care i-l oferi Fulgmadei. 
- Da, ce m-aș face fără cei care îmi pot arăta drumul pe care să-l urmez în 

viitor atunci când nu reușesc să-l văd singură? 
În mintea Fulgmadei răsuna ca un ecou cuvântul „Scriitoare”. Ea, 

scriitoare…era posibil?! 
 
                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

255



 
 

Școala,  o comoară nepreţuită 
 

Lupu Alexandra 
Clasa a VI- a  

Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații 
 ,,Gheorghe Mârzescu”, Iași 

Coordonator: prof. Amironesei Elena-Denisa 
 
 

Putem spune că școala este ca o a doua casă pentru noi. Aici colegii de clasă 
sunt frații noștri, iar profesorii sunt părinții. 

Școala reprezintă libertatea de a merge ajutat și îndrumat. Ea îți îndrumă pasii 
spre un viitor mai luminos i ne ajută să luăm cele mai bune decizii in viață. La scoală 
ne mai asteaptă si clinchetul clopoțelului care anunță sosirea sau încheierea pauzei. 

Aici profesorii ne oferă mereu informații valoroase despre lumea 
înconjurătoare, despre cultura lumii și istoria acesteia. Ei ne explică blajini, cu multă 
căldură despre ce înseamnă a fi educat, despre greșelile pe care le face și despre cum 
le putem rezolva fie că sunt de la școală sau nu. 

Se atașează foarte mult de noi și ne înțeleg mereu când avem o problemă. Ar 
trebui să le oferim mii de mulțumiri deoarece ei sunt pentru noi niște comori 
neprețuite în preajma cărora suntem permanent în siguranță. 

Școala este un izvor nesecat de informații din care curge știință, educație și 
cultură și care este plin de oameni minunați. 
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Mi-am căutat copilăria în floare și în fulg 
 

Ciobanu Ioana, 
Clasa a IV-a A 

Școala B.P. Hașdeu - Iași 
   Coordonator: prof. Buburuzanu Carmen 

 
 

Mi-am căutat copilăria 
Da ea s-a ascuns după o floare, 
Am luat în palme floarea, 
Iar ea s-a înălțat odată cu aripile unui fluture. 
Am privit curcubeul și copilăria s-a întrupat într-un fulg. 
Am ascultat ninsoarea și copilăria a pătruns în gând. 
Și a zburat peste mare. 
Mi-am adunat gândurile 
Și am vazut că sunt încă un copil. 
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O invenție trăsnită 
 

Tofan Maria 
 
Era un inventator. Bine, hai să fiu mai corectă! Era un băiat pe nume Paul, care 

dorea să ajungă inventator. El, de mic inventa tot felul de invenții! De exemplu, la 
vârsta de doi ani și jumătate a realizat un aparat care îți încălzea hotdogii pe loc, din 
următoarele materiale: o cutie de carton, ață, lipici, vopsea și o foarfecă. Și, ghiciți ce: 
a mers (numai el știe cum)! Ce să mai, era un inventator înnăscut! 

Într-o zi, pe când avea zece ani, Paul s-a gândit să inventeze o invenție cum nu 
s-a mai văzut de când lumea și pământul. O mașină de făcut teme! 

Da, ai citit bine, o  mașină  de  făcut   teme.  Lui Paul  i-a plăcut această idee și s-a 
apucat de treabă. Întâi, a luat o imprimantă veche și a reparat-o (doar el știe cum), 
apoi a luat din „ Bazar ” cabluri  și  o tabletă. De asemenea  a cumpărat și butoane.  
Toate le-a potrivit de parcă așa ar fi fost dintotdeauna.  El, și-a luat tema de la Limba 
și Literatura Română, a scris cerința pe ecranul tabletei, care suna chiar așa: 

„Dacă vrei să-ți rezolv exercițiul, spune-mi un dinozaur carnivor”. Paul, 
văzând asta, s-a bucurat. El meșterise mașina aceea, pentru ca toți copii să poată 
învăța  diferitele  obiecte pe care îi întreba mașina de făcut teme. Când această 
mașină punea întrebările, trebuia neapărat să te uiți  în cartea de Limba și Literatura 
Română sau în cartea de Istorie;  asta depinde la ce materie trebuia sau dacă știai. 

 El, fiindcă era un copil deștept, a dat chiar acest răspuns: „Tyrannosaurus Rex 
este un animal carnivor ”.   Mașina a scos un „ Bibo, Bibo! ”, semn că era corect. Dacă 
era greșit scotea un „Bi bu!”.  Ce mai!  Minunata mașină de făcut teme era  gata. Era 
cea mai bună invenție care a inventat-o și pusă în  practică de până acum. Cred că vă 
dați seama cât era de încântat. 

 El a mai construit câteva exemplare (adică vreo 20) și și-a deschis un mic  
magazin care se numea „Un mic magazin pentru copii”.  Îndată, mulți copii de pe 
strada lui, care îi erau colegi de școală, au venit și au cumpărat fiecare câte una (de s-
au cam  terminat vreo 18). Doi copii, rămași la urmă care erau prieteni cu Paul, nu 
aveau bani, dar Paul le-a făcut cadou câte una la fiecare. 

 Paul era foarte fericit fiindcă s-au vândut atât de repede. Pe lângă această 
mașină de făcut teme, a mai inventat și alte invenții, cum ar fi dacă ai mai mulți 
prieteni, membrii ai familiei, animale etc și vine ploaia, nu poți adăposti foarte multe 
persoane sub ea. Dar aș… acum se poate!  Cumperi de la magazinul lui Paul o 
umbrelă care când  o deschizi, este numai de o persoană. În schimb, tot la acea 
umbrelă dacă apeși pe un buton, îți apare un microfon. Tu trebuie să zici de 
exemplu, „Vreau ca umbrela să aibă atașate încă două umbrele” și pac!  Îți apare. 

 Au trecut anii și Paul a devenit un bărbat în toată firea. Când a împlinit 30 de 
ani, primarul i-a oferit titlul de „Marele Inventator al Orașului Spring”.  El a primit 
acest titlu cu onoare și se face că și astăzi, Paul Petroski este cel mai mare     
inventator din oraș. 
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 La moartea lui, au venit  familia, rudele și prietenii.  Printre aceștia, se aflau și 
câțiva dintre vechii săi colegi de clasă, care nu au uitat niciodată cu Paul le-a inventat    
lor și altor copii, mașina de făcut teme. 

 
Sfârșit 
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Școala prietenoasă 
 

Pădurariu Ema-Kira   
Clasa: I 

Școala Gimnazială Chicerea 
Coordonator: prof. înv. primar Pălimariu Geanina-Gabriela 

 
 

La școală noi învățăm, 
În timpul orei nu ne jucăm. 
 
Suntem atenți la doamna învățătoare 
Ea ne învață lucruri folositoare. 
 
Și în pauză nu alergăm 
Suntem cuminți și ne jucăm. 
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Școala mea 
 

Panțiru Maria-Ștefana 
Clasa: a III-a 

Școala Gimnazială Chicerea 
Coordonator: prof. înv. primar Moisă Daniela 

 
 

Mă numesc Maria 
Și am o întrebare 
Te-ai gândit vreodată  
Cum e fără școală? 
 
M-am gândit mereu 
Și m-am speriat 
Ce s-ar face lumea 
Fără învățaț. 
 
N-am ști alfabetul, 
Să scriem, să citim, 
N-am ști ortograme 
Nici să socotim. 
 
Fără școală este foarte greu 
Ea ne-nvață tot ce știm 
Ea ne-nvață să citim 
Oameni buni să fim! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

261



 
 

Primăvara, o paletă de culoare 
 

Dodu Alondra 
Clasa: a XI-a A 

Judeţul: Iași 
Coordonator: prof. Alexandrescu Loredana-Aurelia 

 
 
Iarna, întreg universul, înveșmântat în haine albe, sub tăcerea lunii, a adus 

gerul și frigul prin nestematele zăpezi, a pictat cerul cu o plapumă albă și a oprit 
soarele să admire pământul, dar tu, Zână, cu mantie de smarald, ai adus soarele 
chiar și în sufletul meu, mângâindu-mă în fiecare dimineață cu razele sale și 
spunându-mi cel mai frumos ,,La mulți ani!”, prin trilul păsărelelor. Datorită ție, la 
fiecare răsărit, admir strălucirea de giuvaer din roua dimineții, aud zumzetul 
albinelor și al insectelor multicolore, mă îmbie buna mireasmă a lăcrămioarelor și a 
trandafirilor, umplându-mi inima cu atâta mister și frumusețe. Totul pare rupt din 
cel mai îndepărtat tărâm al timpurilor noastre, dintr-un eden al sentimentelor, ce ne 
face să trăim cu intensitate. Adierea blândă a vântului care trece ușor printre 
crenguțele copacilor, zborul celei dintâi privighetori care taie albastrul cerului prin 
frumosul său dans sau cântecul delicat al păsărelelor sunt darurile tale miraculoase, 
Frumoasă Primăvară, pe care le iubesc, pentru că ele îmi dau viața. 

 Miraculoasă Primăvară, când zăpada iernii doarme, tu le spui gingașilor 
ghiocei să-și scoată căpșoarele prin zăbrelele ei și să picure liniște cu petalele sale în 
sufletele noastre zbuciumate de viață și de nefericire. Albul ghiocelului va rămâne 
mereu simbolul perfecțiunii spre care am ajuns să tind în fiecare dimineață. 

Tu aduci în caleașca ta felurite culori, gusturi și miresme, bogate mângâieri, 
cât de măreață apare viața și făptura Creației divine?! ...am auzit corurile păsărelelor 
slavoslovind, am auzit cum foșnesc codrii, cum cântă vânturile și apele cum susură 
în taină....Vântul bine înmiresmat de primăvară mă poartă spre lumea mărețelor 
idei.... În timp ce soarele se afunda în mările apusului, într-o vâlvătaie de culori, 
codrul mi-a şoptit în suflet că nu trebuie să fiu copac pentru a-l înţelege, trebuie doar 
să-i ascult foşnetul, să-i respir aerul proaspăt, să ascult cântecul minunat al 
păsărilor... Ochii mi se umplu de fericire. Valuri de verdeaţă mă înconjoară. 
Toporaşii albaştri răspândesc un miros ameţitor. Câtă armonie în jur! 

Mulțumesc, draga mea Primăvară, pentru tot ceea ce faci pentru mine și 
pentru sufletul meu avid de fericire, iubire și bucurie! Sunt cea mai înfocată 
admiratoare a ta și îți contemplu mereu frumusețea și gingășia, demne de o 
adevărată regină a universului. 
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Să vină primăvara! 
 

Feraru Cosmin 
Clasa: a IX-a A 

Judeţul: Iași 
Coordonator: prof. Alexandrescu Loredana-Aurelia 

 
 

Să vin-odată primăvara, 
Să văd din nou natura vie, 
Să cânte-ntruna sa vioara 
Şi ciocarlia pe câmpie. 
 
Să mă joc sub plopi-n floare 
Pe creștet luna să m-aline 
Un vânt călduț să mă-nconjoare 
În jur să zumzăie albine. 
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Scrisoare către școala mea dragă 
 

Leaua Ioana Teea 
Clasa: a II-a A 

Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Iași 
Coordonator: prof. Morărașu Mariana 

 
 

Draga mea școală, 
 

 Răcoarea dimineții de primăvară mă face să merg cu pași repezi spre tine. De 
fiecare dată când ajung în clasă, mă bucur să descopăr căldura unei clădiri curate, 
plăcute, îmbietoare.  
 Mirosul cărților și a băncilor din lemn mă întâmpină în fiecare zi și mă 
îndeamnă să descopăr comori ascunse. Privesc în jur și mă trezesc înconjurată de 
colegii mei veseli și de draga mea învățătoare. De la ei învăț să fiu altruistă, să 
respect și să ajut la nevoie. E plăcut să fiu lângă astfel de persoane. Datorită ție sunt 
fericită și îți mulțumesc că exiști! 

Tu, draga mea școală, ești locul frumos unde învăț să cresc sănătos și să fiu un 
om bun. 

                                                              Cu drag, 
Ioana 
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Școala mea, un paradis 
 

Livadaru Alexandra 
Clasa: a II-a A 

Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Iași 
Coordonator: prof. Morărașu Mariana 

 
 

Școala este locul în care învăț. Un paradis în care descopăr lucruri utile, 
plăcute și mă simt în siguranță. 
 Când pășesc dimineața în școală, parcă îmi șoptește că va fi o zi plină de 
aventuri, de secrete care mă vor ghida în viață. Aici toți copiii învață să fie educați și 
politicoși. Învățătura este pentru noi pe primul loc, iar școala este primul ajutor care 
ne deschide porțile și ne lasă să explorăm, să descoperim, să ne jucăm cu imaginația.  

Când deschidem ușa bibliotecii școlii, lecturile ne primesc cu brațele deschise. 
Școala este minunată! Este prietena, colega și sprijinul de care am nevoie. Îți 
mulțumesc! Promit că-ți voi fi alături! 
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Școala veselă 
 

Manolache Maria 
Clasa: a II-a A 

Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Iași 
Coordonator: prof. Morărașu Mariana 

 
 

Școala noastră-i ca o floare, 
Veselă și primitoare. 
Dimineața merg voioasă 
S-ajung repede în clasă. 
 
Doamna vine zâmbitoare 
Și ne spune o ghicitoare: 
,,Unde poți afla de toate 
Și-nveți să citești o carte?” 
 
,,La școală, răspundem toți, 
Să înveți de toate poți.” 
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Școală pentru viitor 
 

Tănăsucă Alexandra 
Clasa a VIII-a 

Școala Gimnazială ”Ion Haulică” Ipatele, 
Structura Școala Gimnazială Bîcu 

Coordonator: prof. Surdu Cristina-Elena 
 
 

 Te învață lucruri noi,  
 Te deșteaptă între foi, 
 Te ajută în viață,  
 Îți asigură o speranță. 
 
 Îți asigură un viitor, 
 Ca un ceas deșteptător 
 Sună mereu dimineața 
 Să-ți asigure viața. 
 
 Ea te ajută să te deștepți 
 Ca în viitor să dobândești 
 Lucruri mari și lucruri mici, 
 Fără să ai frici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

267



 
 

Vacanța de vară 
 

Ailoaei Denisa-Anamaria 
Clasa a VII-a  

Școala Gimnazială ”Ion Haulică” Ipatele, 
Structura Școala Gimnazială Bîcu 

Coordonator: prof. Surdu Cristina-Elena 
 

 
Foile au căzut din calendar 
Și, iată că suntem la sfârșit de an școlar! 
Timpul foarte repede s-a scurs, 
Iar colegii adio ne-au spus. 
 
Toți copiii, cu mic, cu mare, 
Așteptăm cu nerăbdare, 
Ca vacanța să sosească 
Și școala să se sfârșească. 
 
Curtea casei ne așteaptă, 
Leagănul sub nucul gros, 
Florile care ne-mbată 
Cu un încântător miros... 
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Povestea Încrederii și a Neȋncrederii 
 

Iftime Beatrice 
Clasa a III-a A 

Școala Gimnazială “Ionel Teodoreanu”Iași 
Coordonator: prof. Lorena Bujor 

 
 

Pe vremea când Încrederea, Siguranţa, Nădejdea aveau orașul și tradiţiile 
personale, exista și o Neȋncredere . 

Stătea puţin mai ȋn faţă dacât castelul Încrederii. Ea era construită din o mie 
de suspiciuni, pe o mie de de scări și din o mie de cărămizi “ȋndoială”, toate poleite 
cu argint. 

Într-una din zile, deoarece tărâmul strălucea ca o stea,  Încrederea a hotărât să 
alunge toate suspiciunile, ȋndoielile, neȋncrederile. Ea a dat poruncă să fie puse  ȋn 
lanțuri ruginite și ȋnchise ȋn odăile cele mai ȋntunecoase. 

Neȋncrederea a fost și ea ȋnchisă ȋntr-o cameră urâtă și neagră. Nu după mult 
timp, stralucirea interioară a rupt lanțurile, a spart ușa zăvorâtă și a reușit să scape. 
De cum a ajuns vestea la Încredere, aceasta a poruncit s-o prindă. 

A fost prinsă de Nădejde și dusă ȋn cea mai sinistră cameră a castelului, păzită 
de gărzi de corp: Credința, Siguranţa, Optimismul. Neȋncrederea și-a deschis puterea 
și i-a convins pe toţi. Scapă și încearcă să fugă. Este prinsă și se hotărăște să fie 
omorâtă. Este ucisă, ȋnsă lasă ȋn urmă un suflet cald. Din curiozitate Încrederea a 
atins sufletul.  Suspiciunea i s-a strecurat ușor-ușor  ȋn ființa ei. 

La un moment dat cele două suflete s-au unit. Așa s-au hotărât ca una s-o 
controleze pe cealaltă. 

Această poveste chiar  s-a petrecut cu mulți, mulți ani ȋn urmă. 
Şi-am ȋncălecat pe-o căpșună și v-am spus o mare și gogonată minciună.  
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Floarea lacrimilor 
 

Ungureanu Lavinia 
Clasa a III-a A 

Școala Gimnazială “Ionel Teodoreanu”Iași 
Coordonator: prof. Lorena Bujor 

 
 

A fost odată o fetiță pe care nu o asculta nimeni. Când îi întreba pe părinți 
ceva, ei se grăbeau să-i spună că au treabă și  trebuie să ȋi lase-n pace. La școală ȋi era 
teamă să răspundă pentru că nu era sigură pe ea. 

Intr-o zi veni  tristă de la școală și ȋncepu să plângă deasupra unui ghiveci cu 
o floare uscată. Vorbea cu uscătura aceea și-i spunea durerile. După o vreme se  simți 
mult mai bine. 

Din acea  zi se ducea parcă tot mai liniștită și mai încrezătoare în ea la școală. 
Într-o bună zi când s-a întors de la școală, a găsit două frunzulițe mici și verzi care s-
au ridicat pe lânga tulpina vrejului uscat.                 

Fetița s-a bucurat și a a udat floarea. O uda ș-i cânta acompaniată de xilofon. 
Cu un glas firav, floricica o ȋngâna. Ea a început să plângă de bucurie. Dumnezeu o 
ascultase și i-a trimis pe cineva care s-o asculte și s-o ȋnțeleagă. 

La școală profesoara o  ȋntrebă mirată:  
− Cum ai prins curaj, Măriuca? întreba uimită de schimbarea elevei. 
− Am o floare cu care vorbesc și mă ajută să-mi limpezesc gândurile. 
− Și floarea ta îți spune tot ce ai nevoie să știi? 
− Mă ascultă cu bucurie, cântă uneori cu mine. A înflorit de când plâng la 

rădăcina ei! 
− Credința ta te va salva, Măriuca!  

            Părinții au descoperit că fiica lor nu-i mai întreabă nimic și au început să o 
întrebe ei ce face la școală. Aceasta nu le răspundea la întrebări. Părinții au 
descoperit că fata vorbește cu floarea. Supărați pe felul în care se purtaseră până 
atunci cu copila, aceștia au început să-și schimbe atitudinea.  Fetița avea mare grijă 
de floarea sa. 
             Într-o zi mama o  întrebă  curioasă: 

− Cum se numește floarea  cu care vorbești mereu? 
− E floarea lacrimilor! răspunse fiica, plină de mândrie. 
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250 

 
 
 
 

251 
 
 
 
 
 

256 
 
 
 
 
 

257 
 
 
 
 

258 
 
 

260 
 
 
 
 

261 
 
 
 
 

262 
 
 
 
 

263 
 
 
 



 
Scrisoare către școala mea dragă 
Leaua Ioana Teea 
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Floarea lacrimilor 
Ungureanu Lavinia 
Clasa a III-a A, Școala Gimnazială “Ionel Teodoreanu”Iași 
Coordonator: prof. Lorena Bujor 
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