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1.Articole cadre didactice 
1.1.Managementul clasei. Semnificaţia şi rolul climatului psihosocial care se constituie în clasa de elevi 

 

Anton Steluța, cadru didactic la clasa I,  

ŞCOALA PROFESIONALĂ, COM. BĂLŢEŞTI- P.J.  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PODENII- VECHI- structură  

 Cadrul didactic îndeplineşte o profesie şi o misiune complexă, care asigură formarea personalităţii tinerei 

generaţii, pregătirea profesională şi pentru viaţă a fiecărui individ, asigurându-se astfel integrarea fiecăruia în 

societate, dar şi progresul societăţii în ansamblul ei, prin calitatea intelectuală, morală şi profesională a membrilor 

săi. Tocmai de aceea, personalitatea cadrului didactic presupune o serie de calităţi pe care trebuie să le întrunească 

acea persoană, cu atât mai mult cu cât lucrează cu copiii, a căror personalitate este în plin proces de formare şi 

puternic influenţabilă. Societatea contemporană, aflată într-un continuu progres şi transformare, solicită şcolii să 

formeze oameni capabili să se adapteze rapid schimbărilor, să fie creativi, competitivi şi cu iniţiativă. Cadrul 

didactic trebuie să creeze o atmosferă destinsă la clasă, de încredere, de colaborare şi respect reciproc, determinând 

elevii să fie foarte activi. Astfel, ei au iniţiativă în luarea unor decizii cu privire la desfăşurarea activităţilor şi la 

stabilirea unor responsabilităţi în cadrul grupului de elevi, au curajul să-şi exprime deschis opiniile şi să şi le susţină, 

colaborează în cadrul grupurilor în care decid să se implice, participă cu interes la activităţi, aducând informaţii 

suplimentare. Un rol foarte important în educaţie îl are mediul şcolar în care se desfăşoară activitatea didactică. 

Acest mediu poate fi realizat cu ajutorul şcolii, al părinţilor şi, mai ales, al elevilor. Un mediu şcolar poate fi 

motivant, atractiv şi prietenos atunci când elevii sunt direct implicaţi în crearea acestuia, atunci când şi ideile lor 

sunt luate în considerare şi aplicate. Şcoala contemporană trebuie să fie una prietenoasă, care presupune: siguranţă, 

activităţi atractive, entuziasm, bucurie, veselie, colaborare, interrelaţionare, acceptare, întrajutorare, eficienţă, etc.. 

Atmosfera creată astfel de profesor stimulează confortul psihic al elevilor şi o atitudine pozitivă în ceea ce priveşte 

învăţarea. Ideal este ca mediul de învăţare să fie unul prietenos, personalizat, realizat împreună cu elevii, astfel încât 

să creeze sentimentul de apartenenţă la grup. Climatul este unul ,,cald, pozitiv, de apropiere şi întrajutorare”; 

empatia reprezintă ,,o prezenţă firească şi intrinsecă în comunicarea şi interacţiunea dintre profesor şi elev” ( Albu, 

2013, p. 202). Conform ICOS, un cadrul didactic responsabil, preocupat să sprijine învăţarea şi integrarea cu succes 

a elevilor în mediul şcolar: 

  ,,crează un climat social care promovează învăţarea”; 

  ,,încurajează atitudini reciproce grijulii şi respectuoase între elevi, pentru a oferi încredere şi siguranţă în 

exprimarea liberă a acestora”; 

  ,,oferă multiple situaţii în care toţi elevii să fie auziţi şi apreciaţi”; 

  ,,facilitează stabilirea unor relaţii de prietenie între elevi, care încurajează învăţarea reciprocă ( ICOS, 2013, p. 

50). Climatul afectiv al clasei este rezultatul competenţei profesorului, precum şi al colaborării lui cu elevii şi se 

realizează prin contribuţia ambelor părţi. Coeziunea grupului depinde de relaţiile ce se stabilesc între elev şi elevi, 

dar şi între elev/elevi şi profesor, cadrul didactic fiind acela care contribuie la augmentarea coeziunii sau care, 

dimpotrivă, prin atitudinile sale duce la dezbinarea, fragmentarea grupului clasă. Astfel, în clasa de elevi se pot 

realiza legături pozitive între membrii săi, care să încurajeze învăţarea sau, dimpotrivă, raporturi antagonice, care 

frânează procesul învăţării. Sentimentele de prietenie, colegialitate, bunătate, fair-play, solidaritate, răbdare, respect, 

bucurie, modestie, devotament, sinceritate tonifică starea afectivă a membrilor acestuia. Şcoala îi pregăteşte pe copii 

,,să trăiască printre oameni, să-şi dezvolte şi să-şi exprime frumuseţea interioară, să-şi dorească mişcarea, prietenia, 

colaborarea; dezvoltă şi întăreşte spiritul de echipă” ( Albu, 2013, p. 206). ,,Interacţiunile sociale condiţionează 

dezvoltarea intelectuală a elevului, atitudinile sale cu privire la obiectivele educative ale şcolii şi rezultatele sale: 

relaţiile elevului cu profesorul şi colegii influenţează foarte mult evoluţia atitudinilor, a conduitelor şi a 
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cunoştinţelor învăţate” ( ICOS, 2013, p.73). După G. Ciot, ,,importanţa competenţei sociale care se dezvoltă la elevi 

reprezintă baza pentru evoluţia inteligenţei sociale şi este influenţată major de contextul sociorelaţional al clasei 

(G.Ciot, 2012, p.252). De aici rezultă importanţa formării colectivului clasei de elevi ca grup social bine organizat 

şi sudat prin 4 interese, norme şi valori comune, dar şi necesitatea ca profesorul să supervizeze, să dirijeze 

influenţele exercitate de grup asupra membrilor săi. Ca un îndemn pentru profesori, aş reda cuvintele pedagogului 

John Locke: ,,Este imposibil ca elevii să înveţe ceva cât timp gândurile lor sunt robite şi tulburate de vreo patimă. 

Intreţineţi-i deci într-o stare de spirit plăcută, dacă vreţi să vă primească învăţăturile. Este tot atât de imposibil să 

imprimi un caracter frumos şi armonios într-un suflet care tremură, pe cât este de greu să tragi linii frumoase şi 

drepte pe o hârtie care se mişcă.” (John Locke- „Some Thoughts Concerning Education”). 

  Semnificaţia şi conţinutul dimensiunii inovatoare a managementului clasei de elevi 

  Inovaţiile sunt transformări înnoitoare conştiente, planificate şi sistematice, ale sistemului educaţional, 

menite să îmbunătăţească substanţial calitatea educaţiei la macro sau micro nivel. Astfel, putem evidenţia două 

forme ale inovaţiei: a) inovarea macroeducaţională, care acţionează asupra macrosistemului de învăţământ, asupra 

tuturor componentelor structurale şi funcţionale ale învăţământului; b) inovarea microeducaţională, referitoare la 

schimbarea pedagogică la nivelul microstructurii, a componentelor sistemului instructiv-educativ, adică 

îmbunătăţirea practicii educaţionale. Aceste ,,înnoiri” satisfac următoarele condiţii: 

  au caracter conştient, deliberat, intenţionat, voluntar şi programat/ planificat (deosebindu-se astfel de schimbările 

spontane);  

 presupun schimbări de fond privind problemele fundamentale ale educaţiei: strategiile educaţionale, atitudini, 

mentalităţi, paradigme;  

 presupun transformări importante şi eficiente pe scară largă, care sunt de durată şi rezistente în timp;  

 presupun modificări substanţiale în proiectarea politicii educaţionale. Putem spune că există trei tipuri de inovaţii 

în şcoală:  

 a) Inovaţii materiale, care vizează mediul educativ şi echipamentul şcolar: sălile de clasă, laboratoarele, 

cabinetele, mijloacele de învăţământ, manualele, cărţile, etc.;  

 b) Inovaţii ,,de concepţie”, referitoare la modalităţile de proiectare şi organizare a procesului instructiv-

educativ, la întregul curriculum şcolar şi la componentele acestuia: obiectivele educaţionale, conţinutul 

învăţământului, strategiile de predare şi învăţare, strategiile de evaluare;  

 c) Inovaţii legate de conduita interpersonală, care vizează rolurile şi relaţiile dintre educatori şi educaţi, etc. 

Din perspectiva managementului clasei de elevi, dimensiunea inovatoare reprezintă o condiţie esenţială a 

optimizării interacţiunilor şi a microdeciziilor educaţionale la nivelul grupului. De altfel, această dimensiune 

inovatoare este numită şi dimensiune creativă, fiind privită şi ca un mod de personalizare a gestiunii grupului şcolar. 

Inovarea în planul relaţional al clasei de elevi este rezultatul presiunii forţelor sociale inovatoare şi al presiunilor 

exercitate din interior, de către elevi. Aşadar, inovarea înseamnă schimbare şi presupune un set de corective aduse 

mereu acţiunii educaţionale. Agentul schimbării este cadrul didactic. Inovaţia la nivelul managementului clasei 

porneşte de la: 

   cunoaşterea practicii educaţionale într-un moment "t" al activităţii; 

   cunoaşterea tendinţelor şi a tradiţiilor activităţilor educaţionale vizate;  

  cunoaşterea orizonturilor de aşteptare ale elevilor. Ȋn clasificarea schimbărilor, după natura/tipul lor, R. 

Havelock distinge şi ierarhizează şase categorii (apud. A.M. Huberman, 1978, pag. 21): 
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   Substituirea, care se referă la înlocuirea unui element din realitatea educaţională (de exemplu, înlocuirea 

unei piese de mobilier cu alta, mai funcţională şi mai estetică);  

  Remanierea, care presupune schimbarea unor structuri existente: opinii, stări de fapt întâlnite în realitatea 

educaţională;  

  Adăugarea, fără schimbări, a unor elemente sau structuri din realitatea educaţională (de exemplu, 

introducerea computerului, evaluarea pe baza referatelor elaborate de elevi, etc.); 

   Restructurarea, care vizează: - reorganizarea şi reamenajarea spaţiului de instruire (de exemplu: 

organizarea de activităţi instructiv-educative pe grupe); - revizuirea planurilor de învăţământ (de exemplu: 

introducerea unui curs practic pentru studierea unei limbi străine, a anumitor metode şi tehnici moderne de învăţare);   

  Eliminarea unui comportament vechi, a unei maniere didactice necorespunzătoare şi promovarea alteia, 

care asigură eficienţă sporită procesului instructiv-educativ;  

  Consolidarea unei maniere didactice care şi-a dovedit eficienţa (de exemplu, adoptarea noilor metodelor 

activ-participative).  

 Ȋn procesele instructiv-educative, schimbarea sau inovarea se manifestă destul de des. Important este în ce 

scop se realizează şi cum sunt motivaţi elevii să o accepte. 

 

 BIBLIOGRAFIE: 1. Albu, G. (2013). Grijile şi îngrijorările profesorului. Piteşti: Editura Paralela 45;  

2. Ciot, G. (2012). Managementul educaţiei (clasa de elevi). Cluj-Napoca: Editura Eikon;  

3. Huberman, A.M.. (1978). Cum se produc schimbările în educaţie. Contribuţie la studiul inovaţiei. Bucureşti: 

Editura Didactică şi Pedagogică; 

 4. ICOS. (2013). Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la 

şcolarii mici-Suport de curs;  

5. Mucchielli, A. (2005). Arta de a comunica. Metode, forme şi psihologia situaţiilor de comunicare. Iaşi: Editura 

Polirom.  
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1.2. Luna august în 15 zile: Cinstita mutare a Preaslăvitei, Stăpânei noastre, Născătoare de Dumnezeu și 

pururea Fecioarei Maria 

 

 

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, 

cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. 

Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, 

care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, 

pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim! 
 

 

Luna august in 15 zile: Cinstita mutare a Preaslavitei, Stăpânei noastre, Născătoare de Dumnezeu și 

pururea Fecioarei Maria 

     Maica Domnului este cea mai înaltă sfințenie omenească cunoscută și cinstită de Sfânta Biserică, iar 

Adormirea Maicii Domnului este cea mai de seamă dintre sărbătorile ei. Este o sărbătoare pregătită, precum se știe, 

printr-un post de două săptămâni. În Sfânta Scriptură, nu aflăm nimic despre moartea Maicii Domnului. În schimb, 

cântările și imnurile de la Vecernia și Utrenia sărbătorii ne vestesc adevărata tradiție a Bisericii în această privință: 

    Când a binevoit Hristos, Dumnezeul nostru, să ia la Sine pe Maica Sa, atunci cu trei zile mai înainte, a făcut-o să 

cunoască, printr-un înger, mutarea ei de pe pământ la viața cea cerească. Deci, înștiințându-se Născătoarea de 

Dumnezeu despre aceasta, s-a bucurat, cu bucurie mare, și s-a suit degrabă în Muntele Măslinilor, ca să se roage. 

    S-a întors, apoi, acasă și a pregatit toate cele de îngropare, încredințând, pe vecine că, mutându-se în ceruri, nu 

numai pe ele nu le va uita, ci pe toată lumea o va cerceta și o va ocroti. Și a împărțit văduvelor sărace veșmintele 

sale. Și a luat, apoi, iertăciune de la toți și, culcându-se pe pat, a făcut rugăciune pentru întărirea lumii și pentru 

viețuirea în pace. Și, binecuvântând pe toți cei de față, și-a dat sufletul în mâinile Fiului și Dumnezeului ei. Și multe 

vindecări s-au împărțit tuturor celor bolnavi, prin binecuvantarea ei. 

    Și, s-a făcut, atunci, tunet mare și au venit de la marginile lumii, ca pe niște nori, toți Apostolii lui Hristos, la casa 

Maicii Domnului din Ierusalim. Și, începând Petru cântarea cea de îngropare, Apostolii au ridicat patul și au 

petrecut, până la mormânt, trupul cel primitor de Dumnezeu. Și, sosind în satul Ghetsimani și așezând în mormânt 

trupul Maicii Domnului, Apostolii au zăbovit, acolo, încă trei zile, așteptând pe Apostolul Toma, care din 

dumnezeiască rânduială, lipsea. 

    Și, sosind, Toma Apostolul era întristat, că nu se învrednicise să vadă și el chipul adormit al Maicii Domnului, 

ca și ceilaiți Apostoli. Deci, s-a deschis, cu hotărâre de obște, mormântul, pentru el. Și, dacă s-a deschis, s-au 
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minunat, că au aflat mormântul fără sfântul ei trup și era numai giulgiul lăsat, ca mângâiere și mărturie nemincinoasă 

a mutării Născătoarei de Dumnezeu, cu trup cu tot, la ceruri. 

    Pe scurt, după credința Sfintei Biserici, la Adormirea Maicii Domunului, trupul ei n-a cunoscut putrezirea, care 

vine dupa moarte, nici n-a rămas în mormânt. Maica Domnului, cu trupul schimbat, viu și proslăvit, a fost mutată, 

cu trup cu tot la ceruri, ca o pârgă a întregii omeniri. Dar, spre deosebire de Mântuitorul, ea a fost dusă la ceruri de 

îngeri, nu prin puterea ei, ca Mântuitorul. Și acolo se roagă de-a pururi pentru noi. Să avem mare încredere în 

rugăciunea ei, că ea singură poate vorbi lui Dumnezeu, ca o mama unui fiu al ei. Dumnezeului nostru slavă! 

 Învățătură la cinstita mutare a Preasfintei Născatoare de Dumnezeu. 

    Astăzi, fraților, Maica Domnului nostru Iisus Hristos, mutându-se din viața aceasta, la Împărăția cea de sus, în 

lăcașul cel veșnic sălăsluiește, în bucuria și în veselia cea negrăită unde doresc îngerii să privească. Astăzi, nepoata 

și stăpâna strămoșului Adam, de pe pământ, la cer, cu slavă, se suie, la petrecerea cea cu adevărat iubită și dorită. 

Astăzi, se slobozește firea omenească de blestemul strămoșilor. Astăzi, împotrivitorii lui Dumnezeu s-au rușinat. 

Pentru că Fecioara și de Dumnezeu Născatoarea, suindu-se la ceruri, ca un soare luminează toata lumea, cu a sa 

milă și cu rugăciunile sale și încununează, cu slavă și cu cinste, pe credincioși și pe cei ce o mărturisesc pe ea, ca 

adevarată Născătoare de Dumnezeu, curată. Pentru că ea s-a arătat ajutătoare celor asupriți, celor mâhniți, 

folositoare, celor în necazuri, mângâiere, bolnavilor, tămăduire, credincioșilor, întărire, laudă Apostolilor, tăria 

Mucenicilor, arhiereilor, nestricăcioasă cunună. Către aceasta și noi, fraților, să cădem, cu credință caldă, către 

Preacurata Doamna noastră, Stăpâna și de Dumnezeu Născătoare, cu toată inima și cu tot sufletul. La Sfânta Biserica 

a ei, în grabă să alergăm, și cinstitul ei praznic, cu dragoste și luminos, să-l prăznuim, cu veselie și bucurie, în laude 

și în cântări și, pe cât ne este cu putință, să o fericim. Pe cei străini și săraci să-i primim în casele noastre și, pace și 

dragoste având unul către altul, să ne curățim de păcate sufletele și trupurile noastre. Și, așa, curați și fără de prihană 

și desăvârșiți în fapte bune, cu vrednicie să ne apropiem de înfricoșătoarea și dumnezeiasca Masă și să ne împărtășim 

cu Preacuratul Trup al Domnului și cu cinstitul Lui Sânge, cu frică de Dumnezeu și cu credință. Dar nu ca luda, 

care, nevrednic fiind și plin de răutate și întunecat cu boala iubirii de arginți, a îndrăznit a se apropia de acea 

înfricoșătoare și sfântă Taină dumnezeiască. Ca, atunci, îndată după "pâine", a intrat într-însul satana și, dându-se 

la spânzurare, a pierit. Pentru că cel ce mănâncă și bea cu nevrednicie din această Taină, va fi vinovat față de Trupul 

și Sângele Domnului. Dar noi, fraților, să nu fim ca unii din aceștia, ci să fim de Hristos iubitori și cu dragoste de 

frați și îmbunătățiți; pe preoți, slugile Domnului, să-i avem în cinste, ca printr-înșii suntem botezați și darul lui 

Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos, printr-înșii le primim și de la ei ne împărtășim cu Preacuratul 

Trup și cu dumnezeiescul Sânge și cu rugăciunile lor ne izbăvim de păcate. Cu ale căror rugăciuni și Duhul Sfânt 

se pogoară către Sfânta pâine, care se aduce și o preface pe ea în Trupul cel dumnezeiesc, iar vinul, în Sfântul Lui 

Sânge. Iar celor ce cu credință îl primesc, li se dă iertare păcatelor și gustare din viața veșnică. Pentru că preoții se 

numesc îngeri pământești și oameni cerești. Pentru că zice Apostolul: "Ascultați pe mai marii voștri și vă supuneți 

lor, fiindcă ei priveghiază pentru sufletele voastre, având să dea de ele seamă, ca să facă aceasta cu bucurie, și nu 

suspinând" (Evr. 13, 17). 

    Deci, să rugăm pe Preacurata Maică a lui Dumnezeu și pe Cel ce S-a născut dintr-însa, pe Dumnezeul și 

Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ca, pentru rugăciunile ei, să ne izbăvească pe noi de muncile cele veșnice și să ne 

dăruiască iertare de păcate și viața veșnică, nouă celor ce săvârșim și cinstim cu laude prăznuirea ei, fiindcă, și în 

făgăduințele sale, a zis: Celor ce cheamă numele meu și al Celui ce S-a născut din mine, Fiului și Dumnezeului 

meu, să li se sfințească locul lor și să li se împlinească lor toate cererile, cele spre folosul mântuirii. Și să-i păzească 

Domnul pe ei de vrăjmașul și începătorul răutății, care de-a pururea se luptă cu ei, precum și de cursele și 

meștesugurile aceluia, ce împiedică pașii lor spre Dumnezeu. Și să-i învredniceasca pe ei ca, cealaltă parte a vieți 

lor, în pace și fără tulburare să o treacă, să-i fie plăcuți Lui, prin pocaință și lacrimi și prin celelate fapte bune și, de 

relele cele nevindecate izbăvindu-se, să câștige bunătățile ce sunt dincolo. Cu darul și cu iubirea de oameni a 

Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, slavă, cinste, stăpânire și închinăciune 

i se cuvine, acum și pururea și în nesfârșiții veci ai vecilor! Amin. 
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1.3. Dezvoltarea abilităților de comunicare prin intermediul jocului de rol sau dramatizării la școlarul mic 

 

Bîndac Emilia- Daniela 

Departamentul Științele Educației, Facultatea de Litere și  Științe, Universitatea Petrol-

Gaze  Ploiești 

Management educațional și integrare europeană, Anul I 

                         Coordonator: Prof. univ. dr. Mihaela Suditu 
 

1. ARGUMENT 

 

O  comunicare eficientă și completă îmbină mijloacele  comunicării verbale, paraverbale și nonverbale și 

modul în care formele de comunicare se completează reciproc. Procesul de comunicare reprezintă una dintre 

condițiile indispensabile pentru funcționarea și organizarea societății. Abilitățile de comunicare se formează pe 

parcursul întregii școlarități, în cadrul tuturor disciplinelor de studiu, limba română ocupând un rol esențial în 

structurarea la elevi a abilităților de comunicare. 

Alegerea teatrului pentru copii ca opțional urmărește dezvoltarea personalității copiilor și ajută școlarul mic 

să-și dezvolte abilitățile comunicative, să abordeze o gândire pozitivă și să se integreze mai ușor în societate. 

Jocul de rol este o metodă activă de predare–învățare, bazată pe simularea unor funcții, relații, activități, 

fenomene, sisteme, care crește gradul de comunicare în colectivul clasei. Jocurile de rol aplicate în cadrul orelor de 

limba și literatura română au îmbinat elementele distractive cu munca de învățare. Dramatizarea folosită la elevii 

din clasele primare dezvoltă abilitățile de comunicare și capacitățile empatice ale copiilor. 

Prin intermediul dramatizării se reușește: dezinhibarea copiilor, dezvoltarea încrederii în sine, descoperirea 

personală, dezvoltarea memoriei şi atenţiei, interes pentru interacţiunile umane. Se exersează deprinderile de 

exprimare orală corectă, binedispunerea copiilor prin acţiuni şi activităţi specifice: jocul-dramatizare. Astfel, copiii  

învață prin joc, dezvoltându-şi competenţele de comunicare într-o manieră ludică şi distractivă. 

 

2. Elemente de metodologia cercetării 

 

 2.1.Obiectivele și ipotezele  cercetării 

 

 Scopul cercetării de față îl reprezintă dezvoltarea abilităților de comunicare la școlarul mic în vederea 

ȋmbogățirii vocabularului, utilizării unei comunicări adecvate ȋn diverse situații, exprimării libere a punctelor de 

vedere, toate aceastea având ca efect creşterea performanţei şcolare. 

 

 Obiectivele cercetării: 

 O1: Identificarea nivelului de dezvoltare a abilităților de comunicare la școlarul mic și stabilirea 

performanței individuale; 

O2: Dezvoltarea abilităților de comunicare prin intermediul jocului de rol și a dramatizării în cadrul unui 

program opțional, determinându-se astfel optimizarea nivelului de pregătire şi al rezultatelor şcolare. 

 

Ipoteza testată  

Pornind de la aspectele generale şi particulare ale jocului de rol sau dramatizării prezentate în cadrul lucrării, 

se formulează următoarea ipoteză: „Dacă în învăţământul primar se folosesc frecvent și în toate contextele potrivite 

jocul de rol și dramatizarea, atunci să ne așteptăm la îmbunătățirea  abilităților de comunicare (verbală, 

nonverbală , paraverbală) la școlarul mic.” 

Prin folosirea jocului de rol și a dramatizării voi asigura varietate şi diversitate activităţii de învăţare – 

predare - evaluare, iar elevii vor deveni mai dinamici, mai antrenaţi, îşi vor canaliza toate eforturile pentru a duce 

la bun sfârşit sarcinile didactice. 
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Cunoscând particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor, precum şi nivelul de pregătire al acestora 

sunt convinsă că rezultatele lor şcolare se vor îmbunătăţi vizibil. 

 

2.2.Procedura de organizare a cercetării și eșantion 

 Grupurile de elevi sunt ansambluri de indivizi umani între care există diferite tipuri de interacţiuni şi relaţii 

comune determinate. 

 În cadrul cercetării, eşantionul a fost format dintr-un lot de 14 elevi din clasa a III-a. Pentru a pune în evidenţă 

rolul factorului experimental am testat elevii înainte de folosirea jocului de rol și a dramatizării  şi după, diferenţele 

constatate fiind atribuite utilizării acestora. Lotul este relativ omogen din punct de vedere al membrilor, al vârstei, 

al intereselor, nevoilor, aspiraţiilor şi al nivelului de pregătire. Urmărim evoluția (evoluția de progres) abilităților 

de comunicare corectă și expresivă a copiilor participanți la acest microexperiment. 

 

Cercetarea aplicată are trei etape : 

 etapa de investigare, când am ales eşantionul, testez nivelul de dezvoltare al abilităților de comunicare şi 

înregistrez rezultatele obţinute ; 

 etapa de elaborare și implementare a cercetării, când folosesc jocul de rol sau dramatizarea ȋn activitățile 

instructiv-educative  ; 

 etapa înregistrării rezultatelor, când testez nivelul de dezvoltare atins de abilitățile de comunicare. 

2.3.Metode și instrumente de cercetare 

 

 În cercetarea de față, voi utiliza următoarele metode: 

 chestionarul 

    observaţia;  

    experimentul pedagogic; 

2.4. Eșantion 

 Chestionarul a fost aplicat pe un număr de 14 elevi, cu vârste cuprinse între 10-11 ani. 

3. Experiment pedagogic: analiză succintă 

 Experimentul debutează cu aplicarea unui chestionar adresat elevilor din eșantion, cu scopul de a sonda 

opinia, în ce măsură elevii sunt interesați și acceptă implementarea unui opțional „Invitație la teatru”, cu ajutorul 

căruia, prin dramatizare și joc de rol să dezvolte abilitățile de comunicare verbală, nonverbală și paraverbală. 

 Chestionarul este alcătuit din 6 itemi cu răspunsuri închise și deschise și are următoarele zone de interes: 

 Alegerea unui opțional dintr-o listă de titluri pusă la dispoziție; 

 Disponibilitatea de implicare în activități specifice opționalului (interpretare de personaje, lectura unor 

piese de teatru, discuții); 

 Experiențe anterioare pe care le-ar putea valoriza în cadrul activităților de opțional; 

 

Analiza datelor în urma aplicării chestionarului ne conduce spre următoarele date: 

 elevii consideră că un astfel de opțional este util în dezvoltarea abilităților de comunicare verbală, 

nonverbală și paraverbală; 

 majoritatea elevilor chestionați sunt interesați să  lucreze în echipă și să se implice în realizarea  jocurilor 

de rol; 

 elevii  sunt încântați să interpreteze roluri  în contexte diferite de învățare  și foarte puțini sunt reticienți la 

astfel de activități; 

  elevii sunt  dornici să confecționeze măști, costume și decoruri pentru piese de teatru,  considerând  că 

acest tip de activități practice sunt atractive pentru ei. 
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4. Concluzii  

Studiul de față își propune să experimenteze metode și strategii educativ- formative și interactive în 

desfășurarea activităților de dezvoltare a abilităților la școlarul mic, demers educațional menit să contribuie la 

formarea armonioasă și echilibrată a elevilor din învățământul primar. Ca punct de plecare în elaborarea acestei 

cercetări am avut ideea dezvoltării abilităților de comunicare la școlarul mic prin intermediul jocului de rol și a 

dramatizării.  

 

BIBLIOGRAFIE 

1. Albu, G.,Comunicarea interpersonală, Editura Institutul European, Iaşi, 2007. 

2. Albu, G, Grijile şi îngrijorările profesorului, Editura Paralela 45, Piteşti, 2013. 

3. Chelcea, S., Ivan, L., Chelcea, A., Comunicarea nonverbală: gesturile şi postura. Cuvintele nu sunt de 

ajuns, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2004. 

4. Cucoş, C., Psihopedagogia pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura Polirom, Iaşi, 

2000. 

 

 

 

1.4. De ce este important să citim? 
  

Prof. Limba română Sandu Daniela, 

 Școala Profesională, comuna Bălțești 

 

       Sunt nenumărate motive pentru care toți ar trebui să citim. S-au făcut și se fac, în continuare, nenumărate studii 

care să răspundă întrebării: De ce e bine să citim?. Fiecare dintre noi are un alt motiv pentru care citește. Uneori 

citim de plăcere, alteori pentru a acumula cunoștințe, cert este că cititul ne este de foarte mare folos. Indiferent de 

motivul pe care-l avem pentru a îmbrățișa lectura, dacă ne vom face un obicei din a citi, finalitatea va fi că vom 

avea o viață mai bună. Fără să ne dăm seama, vom învăța să luăm decizii mai bune, lectura ne va ajuta să ne 

înțelegem mai bine (pe noi și pe ceilalți), ne va ajuta să ne menținem un echilibru interior, o stabilitate emoțională. 

       Iată mai jos, ce vei câștiga citind: 

1. Îți vei dezvolta imaginația 

    Cititul te face să visezi, să evadezi în orice lume vrei tu. Călătorești cu mintea peste tot în lume, dar și în alte 

locuri imaginare. Cititul îți dezvoltă imaginația, despre care Einstein spunea că este mai importantă decât 

cunoaşterea. Cunoaşterea este limitată. Imaginaţia face ocolul lumii. Tot el spunea că logica te va duce din punctul 

A în punctul B. Imaginaţia te va duce oriunde... 

2. Vei învăța să fii mai tolerant 

     Cititul îți oferă acces la mințile altor oameni, vezi cum gândesc aceștia, observi că suntem diferiți, înveți că ai 

dreptul la o opinie personală, îți formezi personalitatea. Vei învăța că este ok că suntem diferiți, că este ok să ai o 
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altă opinie, că este ok să gândești singur, că este ok să-ți împărtășești părerile și că este ok să fii oaia colorată din 

turmă… 

3. Vei învăța să empatizezi 

     Cititul te ajută să înțelegi anumite stări, emoții, comportamente (ale tale sau ale celor din jur), te ajută să 

empatizezi (să te transpui în pielea altora, în ceea ce simt și gândesc ei). Te ajută să te descoperi pe tine și lumea 

din jurul tău. Citind despre emoțiile personajelor, despre situațiile cu care se confruntă ele, poți descoperi soluții 

noi la problemele cu care te confrunți chiar tu în viața de zi cu zi. Cărțile te vor ajuta, într-un final, să iei decizii, să 

acționezi, să faci alegeri și să ți le asumi! 

4. Îți vei dezvolta abilitățile de comunicare 

    Cititul te ajută să comunici mai bine, să te exprimi mai bine și să creezi relații mai bune cu cei din jur. 

Îmbogățindu-ți vocabularul, vei putea să-ți exprimi mai bine gândurile, ideile, vei căpăta încredere în tine și în 

oameni, vei socializa mult mai ușor. Vei găsi oameni cu aceleași pasiuni, împreună cu care vei împărtăși idei, vei 

crea proiecte, vei schimba lumea în bine. 

5. Vei învăța să-ți depășești limitele 

    Cititul îți mărește perspectivele, nu te limitează și nu te face să bați pasul pe loc; te face să vrei să descoperi mai 

mult, să cunoști mai mult, să ai standarde de viață mai înalte. Te ajută să evoluezi prin autodepășire. Dacă mai mulți 

oameni ar citi, am vedea mai puțini oameni pe bancă în fața blocului, spărgând semințe și bând bere la pet - aspecte 

care nu le aduc vreo evoluție intelectuală sau spirituală! 

6. Vei învăța să gândești liber 

    Cititul te dezvoltă din punct de vedere mental, te ajută să-ți dezvolți gândirea critică, să știi să alegi din ceea ce 

ți se transmite, să extragi esențialul, să mergi pe drumul tău. Nu vei putea fi ușor de „păcălit” de alții care vor să 

transmită fel de fel de „pseudo-științe”, teorii extremiste sau manipulatoare! 

7. Îți vei descoperi noi pasiuni 

    Cititul te ajută să-ți descoperi pasiuni noi. Este nevoie ca fiecare dintre noi să avem o pasiune, ceva care ne face 

plăcere și ne stimulează pentru a avea o viață mai împlinită și mai sănătoasă. 

8. Vei învăța să te concentrezi 

    Cititul te ajută să te concentrezi mai bine și să fii mai atent. Simplul fapt că stai aplecat asupra unui text și că ești 

atent la ce scrie acolo este o mare victorie deja. E semn că te afli pe drumul cel bun! 

9. Vei găsi soluții la problemele tale 

    Cititul este ca o terapie. Există un articol extrem de interesant în celebrul The New Yorker , în care aflăm 

despre School of Life, o librărie din Londra, care folosește cărțile în scopul de a-i ajuta pe oameni să-și 

îmbunătățească viața, relațiile personale. Cum anume? Prin recomandarea cărților potrivite în funcție de nevoile lor 

emoționale. Dacă ești timid sau ai o anumită temere, ei îți recomandă o anumită carte în care poți să afli despre alte 

persoane cu aceleași „probleme” ca și tine și poți găsi soluții. Biblioterapia  nu este un termen nou. El se practică 

http://www.newyorker.com/culture/cultural-comment/can-reading-make-you-happier
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de foarte multă vreme, drept dovadă cartea The Novel Cure: An A-Z of Literary Remedies, care este scrisă în stilul 

unui dicționar medical și sugerează tratamente pe bază de cărți. 

10. Vei învăța să te relaxezi 

     Cititul este cea mai frumoasă metodă de relaxare și îți îmblânzește sufletul. De ce să pierdem așa un dar? Este 

cea mai ieftină și cea mai bună metodă prin care poți să crești echilibrat, bogat și frumos sufletește!  

11. Vei lua notă mare la Examenul de Evaluare Națională! 

     Nu în ultimul rând, lectura este absolut necesară, pentru că timpul trece repede, iar examenul bate la ușă... Multe 

dintre subiectele de examen vizează chiar înțelegerea unor texte literare suport, dar și analogia  acestora cu alte texte 

citite de tine sau studiate la clasă. Așadar, este obligatoriu să citești cât mai mult, pentru a lua o notă bună, notă de 

care va depinde viitorul tău, evoluția ta profesională! 

     Data viitoare, când vei avea de ales între o jucărie nouă și strălucitoare, un telefon, o bicicletă etc. și o carte, tu 

ce vei alege? Sfatul meu: alege cartea! Ea este singura cale adevărată către tine însuți/ însăți! 

 

 

 

 

 

    Îți atașez mai jos, o listă cu lecturile cele mai atractive. Sper, din suflet, să le parcurgi cu drag! 

 

                                                                    

Lecturi  suplimentare pentru gimnaziu, clasele V-VIII 

 

 

   A. Literatura  română 

Genul liric 

Mihai Eminescu: La mijloc de codru, Revedere, Lacul, Freamăt de codru, Povestea teiului, Ce-ţi doresc eu 

ţie, dulce Românie, Călin- file din poveste, Scrisoarea III, Floare albastră, Povestea teiului, Singurătate, În 

zădar în colbul şcolii, Numai poetul…, O, mamă, Departe sunt de tine…, Sara pe deal, Dorința, Lacul, 

Luceafărul. 

Vasile Alecsandri: Peneş Curcanul, Dan, căpitan de plai, Dimineața, Iarna, Malul Siretului, Miezul iernii. 

 

https://www.amazon.com/Novel-Cure-Abandonment-Zestlessness-Books/dp/0143125931
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George Coşbuc: El Zorab, O scrisoare de la Muselim-Selo, Paşa Hassan, Nunta Zamfirei, Parabola 

Sămănătorului, Concertul primăverii, Vara.  

Tudor Arghezi: Zdreanță, Ex libris, De ce-aș fi trist?A fost..., Testament  

George Topârceanu: Primăvara, La Paşti, Câți ca voi, (Bivolul și coțofana, Leul deghizat - fabule) 

Gellu Naum: Cartea cu Apolodor 

Ana Blandiana:  În bibliotecă, De-aș avea timp, Într-o zi pe când lucram, O furnică poetă  

George Coşbuc: La oglindă, Scara, Rea de plată, Vara, Decebal către popor, Regina ostrogoţilor 

Nicolae Labiş:  Moartea căprioarei 

Panait Cerna:  Pârâul și floarea, Cântec, Mama 

Lucian Blaga: vol. Poemele luminii: Lumina, Vreau să joc, Gorunul, Lumina raiului, Trei fețe, Eva, Ghimpii, 

Amurg de toamnă, Catrenele fetei frumoase, Floare de viță 

Nichita Stănescu: Ce bine că ești, Poveste sentimentală, Viața mea se iluminează, Muzica.  

Marin Sorescu:  Trebuiau să poarte un nume, Am zărit lumina, Actorii, Shakespeare, Bibliotecă 

 

Genul epic 

Basme  

Petre Ispirescu: Greuceanu, Sarea în bucate, Aleodor împărat. Fata moșului cea cuminte, Cele  

trei rodii aurite, Cele douăsprezece fete de împărat și palatul fermecat, Cei trei frați împărați,    

Făt-Frumos cu părul de aur 

Ion Creangă: Povestea lui Harap-Alb, Povestea Porcului, Cinci pâni, Prostia omenească,  

Povestea unui om leneş 

Ioan Slavici: Zâna Zorilor, Doi feți cu stea în frunte, Rodul tainic, Limir împărat  

Petre Dulfu: Poveştile lui Păcală 

Mihai Eminescu: Făt-Frumos din lacrimă 

I. L. Caragiale: Abu Hassan 

B. Şt. Delavrancea: Palatul de cleştar 

Alte scrieri 

I. L.Caragiale: Vol.Momente şi schiţe: Bacalaureat, Lanțul slăbiciunilor, Bubico, Dascăl prost,  

Căldură mare 

I.L.Caragiale: Vol. Nuvele: În vreme de război, La conac  
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Ion Creangă:  Amintiri din copilărie, Moș Ion Roată și Cuza-Vodă, Moș Ion Roată și Unirea 

Emil Gârleanu: Vol. Din lumea celor care nu cuvântă: Fricosul, Mărinimie, Gândăcelul,  

Când pisica nu-i acasă, Vulturul, Cât un fir de neghină, Grivei, O rază, Singuratecii  

Grigore Alexandrescu: Fabule 

B. Şt. Delavrancea: Domnul Vucea, Hagi Tudose, Bunicul, Bunica 

Mihai Sadoveanu: Domnu Trandafir, Moş Crăciun,  Dumbrava minunată 

Cezar Petrescu: Fram, ursul polar 

Constantin Chiriță: Castelul fetei în alb 

Vasile Voiculescu: Ciobănilă, Șarpele Aliodor. 

Mircea Sîntimbreanu: Recreaţia mare 

Radu Tudoran: Toate pânzele sus 

Cella Delavrancea: Dintr-un secol de viață  

Nicolae Manolescu: Scrisul și cititul 

Mihail Sadoveanu: Hanul Ancuţei, Baltagul 

Vasile Alecsandri: Balta Albă, Călătorie în Africa 

Gala Galaction:  Moara lui Călifar 

Lucian Blaga: Hronicul şi cântecul vârstelor 

Vasile Voiculescu: Căprioara din vis, Iubire magică, Lostriţa, La hanul lui Mânjoală 

Fănuş Neagu: Dincolo de nisipuri 

Grigore Băjenaru: Cișmigiu & Comp. 

Nicolae Dabija: Tema pentru acasă 

Costache Negruzzi: Alexandru Lăpușneanul 

Calistrat Hogaș: Pe drumuri de munte, Singur 

Alexandru Vlahuță: România pitorească  

Anton Pann: Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea  

Literatură populară: Doine şi balade populare româneşti 

 

Genul dramatic (teatru) 
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I. L. Caragiale:  O noapte furtunoasă, D’ale carnavalului, O scrisoare pierdută 

Mihail Sebastian:  Jocul de-a vacanța. Steaua fără nume 

Tudou Mușatescu:  Titanic Vals 

B. Şt. Delavrancea:  Apus de soare 

 

B. Literatura universală 

 

Antoine de Saint-Exupery: Micul prinţ 

Edmondo de Amicis: Cuore 

Mark Twain: Aventurile lui Huckleberry Finn  

Guy de Maupassant: Tatăl lui Simon 

Oscar Wilde: Prinţul fericit 

Jules Verne: Doi ani de vacanţă, Cinci săptămâni în balon, Copiii căpitanului Grant,  

Ocolul Pământului în optzeci de zile, Douăzeci de mii de leghe sub mări 

Lewis Carroll: Alice în Țara Minunilor  

La Fontaine: Fabule 

Jack London: Colț alb 

Charles Dikens: Marile speranţe, David Cooperfield 

Daniel Defoe:  Robinson Crusoe 

Jonathan Swift: Călătoriile lui Gulliver   

Conan Doyle: Câinele din Baskerville, O lume dispărută 

Aghata Christie: Zece negri mititei, Cortina, Cei cinci purceluși 

William Shakespeare: Regele Lear, Hamlet, Romeo si Julieta 

Michael Ende: Poveste fără sfârșit 

Roald Dahl: Matilda 

Rui Zink: Cititorul din peșteră 

Ernest Hemingway: Bătrânul şi marea 

Molière:  Avarul, Bolnavul închipuit  ( teatru ) 

Spor la citit!  
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1.5.  Nevoile educative ale copiilor cu tulburări emoțional comportamentale 

 

 

 

Prof. înv. primar Bîndac Emilia- Daniela  

Școala Gimnazială Podenii-Vechi, com. Bălțești, Jud. Prahova 

 

Educaţia contribuie la formarea individului ca persoană, iar profesorii au un rol important în procesul 

educaţional, având ca scop  socializarea şi responsabilizarea elevilor. 

           „Succesul este considerat de regulă ca o confirmare, o recunoaştere, o recompensare socială a unei conduite 

performante la învăţătură” (Potolea, Neacşu, Iucu, Pânişoară, 2008). Profesorul îşi organizează predarea-învăţarea 

la clasă „din punct de vedere al abilităţilor, ritmurilor, stilurilor de învăţare” (Potolea, Neacşu, Iucu , Pânişoară, 

2008), pentru a asigura succesul şi eficienţa învăţării. Majoritatea elevilor îşi pot însuşi stilul profesorului, însă cei 

care învaţă diferit de el, în special cei cu tulburări emoțional comportamentale vor avea dificultăţi de învăţare. De 

aceea, profesorul trebuie să identifice stilurile de învăţare ale elevilor, pentru a fi mai receptiv, mai sensibil la 

comportamentul lor, devenind un model de toleranţă și optimizând astfel mediul de învăţare. 

 Autocontrolul unui elev, competenţele sociale și performanţele şcolare indică ce tip de relaţie 

interpersonală există între elev și profesorul din şcoală. Elevii cu dificultăţi comportamentale se caracterizează prin 

incapacitatea de a dezvolta și de a menţine relaţii pozitive cu ceilalţi din grup. 

           Conduita problemă este aceea care se dovedeşte inacceptabilă sau indezirabilă pentru profesor, colegi și 

părinţi. De multe ori, elevii problemă au o atitudine negativă care poate contribui la agravarea situaţiei. 

            Elevii cu tulburări emoţionale se caracterizează prin următoarele comportamente: teamă, anxietate, 

retragere. Pentru a menţine un mediu şcolar pozitiv si prietenos, profesorul prezintă copilului variante de alegere, îi 

aminteşte obiectivele sale şi gândeşte într-o manieră empatică. 

Este o provocare  să lucrezi cu  copiii  cu tulburări emoțional comportamentale, având ȋn 

vedere   caracteristicile  și manifestările  tulburărilor cu care  se confruntă, dar nu este imposibil deoarece  și ei au 

potenţial  pentru  dezvoltare, doar că este necesar să se descopere cele mai potrivite moduri prin care să fie activat. 

Procesul instructiv-educativ și compensator-recuperator ȋn educaţia specială se subordonează principiilor 

didacticii generale, cu menţiunea că este nevoie de flexibilitate și adaptare la particularităţile aptitudinale ale 

elevilor. În proiectarea  și desfășurarea lecţiilor, cadrele didactice pot valorifica cele mai operante modalităţi de 

lucru, mixând strategiile didactice tradiţionale cu cele moderne, utilizând diverse tehnici terapeutice, obiectivul 

fiind acela de a crea competenţe ce vor asigura autonomia personală și integrarea socio-profesională. 

Studiile din domeniu au relevat influenţa pozitivă asupra calităţii actului educativ pe care o are aplicarea 

metodelor și procedeelor didactice interactive, având ca rezultat creșterea motivaţei pentru ȋnvăţare, crearea 

anumitor deprinderi, dezvoltarea autonomiei personale, faciltarea ȋnvăţării ȋn ritm propriu, ȋncurajarea cooperării 

ȋntre elevi pentru rezolvarea unor sarcini, ceea ce conduce la cunoștere și acceptare reciprocă, respectarea altor 

opinii, ȋnţelegerea realităţii.  

Metode  de ȋnvăţare prin cooperare eficiente și ȋn  cazul copiilor cu cerinţe educative speciale: 

 Brainstormingul: elevii prezintă sau scriu tot ce știu despre un anumit subiect. 

 Știu/Vreau să știu/ Am ȋnvăţat: se vorbește despre ceea ce elevii știu deja despre o temă anume și după 

aceea se formulează ȋntrebări la care se așteaptă găsirea răspunsului ȋn timpul lecţiei, iar la finalul ei se 

verifică ce au aflat elevii după parcurgerea conţinuturilor. 

 Turul Galeriei : ȋn grupuri de trei sau patru  elevi se lucrează la o sarcină ce are ca rezultat un produs, care 

poate fi expus ȋn clasă. Fiecare grup va examina atent lucrările celorlalte grupe, rotindu-se de la un produs 

la altul și se poate discuta pe margine acestora. Astfel, prin feedbackul oferit de colegi se consolidează 

anumite cunoștinţe și se valorizează produsul obţinut ȋn grup. 

 Activitatea dirijată de citire – gândire: presupune fragmentarea unui text astfel ȋncât elevii pot face 

predicţii despre ce se va ȋntâmplă ȋn fragmentul următor. 
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„Profesorii  sunt, în cea mai mare măsură, dezarmaţi în faţa acestor probleme comportamentale pe care le 

pot prezenta elevii lor, deoarece instrucţia lor formală nu cuprinde suficiente cunoştinţe de psihologia copilului, de 

psihologia dezvoltării, de psihopatologie şi nici într-un caz de consiliere şi de management al comportamentului . 

Singura lor şansă în faţa unor astfel de provocări este “talentul” şi “tactul” pedagogic şi, nu de puţine ori, dăruirea 

şi dragostea de copii” (Safta C., suport de curs). 

 

 

 Argumente PRO și/sau CONTRA includerii elevilor cu comportamente disruptive în școala de masă. 

 

 

ARGUMENTE PRO 

 

ARGUMENTE CONTRA 

Implementarea educației incluzive a provocat 

schimbări mai curând pozitive decât negative în 

școli: 

 îmbunătățirea calității și metodelor de 

predare; 

 schimbarea comportamentelor elevilor cu 

CES și a celor tipici; 

 crește gradul de pregătire al pedagogilor 

pentru a face față cerințelor școlii incluzive 

și ale învățământului individualizat; 

 profesorii încurajează toți copiii, inclusiv 

cei cu CES, să ia decizii, să pună întrebări și 

să exprime opinii;  

 elevii cu CES devin mai activi, mai 

comunicabili, își  dezvoltă comportamente 

de autodeservire, preiau comportamentele 

pozitive. 

 

 numărul redus de cadre didactice de sprijin 

și alți specialiști în domeniu, cum ar fi 

logoped, psihopedagog, psiholog; 

 neclarități cu privire la procedura de 

suspendare/ abordare  a anumitor disci-

pline.  

 rezistență din partea unor părinţi ai copiilor 

cu CES de a conlucra cu cadrele didactice. 

 unii părinți ai copiilor tipici și ai celor cu 

CES continuă să creadă că elevii cu CES nu 

se simt prea bine în școala din comunitate 

atât din cauza mediului nou la care trebuie 

să se adapteze, precum și din cauza că 

mediul de învățare necesită încă 

îmbunătățire 

 lipsa de responsabilitate a unor părinți ai 

copiilor cu CES.  

 cadrele didactice folosesc metode de 

evaluare diferențiate, adecvate vârstei și 

abilităților de învățare a copiilor;  

  instruirea frontală la instruirea indivi-

dualizată, cu implicarea mai activă a 

elevilor cu CES în proces; 

 elaborarea proiectelor lecțiilor de către 

cadrele didactice, adaptarea materialului 

pentru lecții în funcție de abilitățile copiilor; 

 colegii îi discriminează pe elevii cu CES,  

râd de ei, nu le acordă nici o atenție și chiar 

încurajează și alți copii să procedeze în 

același fel. 
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1.6. Rostiri neliterare în limbajul elevilor din ciclul primar 

 

Prof. înv. primar Tatu Mădălina 

Școala Profesională, comuna Bălțești 

„Grija esenţială, în procesul comunicării, a fiecăruia dintre noi este, pe cât posibil, evitarea greşelilor atât 

în exprimare, cât şi în scris.” 

Aproape la tot pasul întâlnim formulări incerte şi/sau discutabile sub raport gramatical şi lexical ce încalcă 

cu bună ştiinţă normele exprimării decente, civilizate, corecte. Unele dintre greşeli, fie ele de natură lexicală, fie de 

natură gramaticală, sunt greşeli curente, altele scot în evidenţă anumite preferinţe ale vorbitorilor, care sunt în 

contradicţie cu norma literară. 

Cunoaşterea normelor ortoepice şi prevenirea încălcării lor constituie un domeniu important al cultivării 

limbii române. 

 

1. Substantivul 

În cazul substantivului, abaterile de la norma literară sunt legate de gen, număr, caz şi pronunţie: 

a. Genul 

În cadrul genului vorbitorii au o reacţie de respingere a variantelor feminine, când este vorba de anumite 

profesii, funcţii sau titluri. Aceasta se manifestă în mod diferit în funcţie de mediul profesional, nivelul socio-

cultural, contextul lingvistic etc. 

„În limba română actuală există o puternică tendinţă de neglijare a distincţiei de gen (sex) între numele 

de persoane, ceea ce se oglindeşte în folosirea numelor de persoane cu anumite ocupaţii sau titluri în forma de 

masculin cu referire la femei, chiar atunci când există femininul corespunzător. Uneori, unul şi acelaşi substantiv 

masculin are corespondent feminin într-un sens şi în altul, nu: de la doctor ‹‹medic›› există derivatul feminin 

doctoriţă, dar de la doctor ‹‹persoană care are doctoratul›› nu s-a creat un feminin paralel, deşi sunt multe femei 

cu acest titlu”.1 

Acolo unde substantivele au numai formă de masculin este neliterară folosirea formei de feminin. 

Multe substantive neologice şi-au creat forme paralele de plural. 

b. Numărul 

Confuziile se întâlnesc la desinenţele de plural. 

Elevii confundă, la plural, substantivele terminate în –e cu cele terminate în –i (şi invers). De multe ori îi 

auzim spunând bări în loc de bare; căpşuni în loc de căpşune; coperţi în loc de coperte; îngheţăţi în loc de îngheţate; 

sacoşi în loc de sacoşe; coale în loc de coli; şăibi în loc de şaibe; plapume în loc de plăpumi etc. 

O altă confuzie o întâlnim în cazul substantivelor de genul neutru, în cazul cărora elevii folosesc desinenţa 

–e în locul desinenţei –uri: aerodroame în loc de aerodromuri; albuşe în loc de albuşuri; bazare în loc de bazaruri; 

chibrite în loc de chibrituri; coniace în loc de coniacuri; festivale în loc de festivaluri; furtune în loc de furtunuri; 

hotele în loc de hoteluri; macate în loc de macaturi etc. 

c. Cazul 

De multe ori elevii din învăţământul primar folosesc greşit formele de genitiv-dativ pentru unele 

substantive: bării în loc de barei; cazarmei în loc de cazărmii; ceţei în loc de ceţii; dezordinei în loc de dezordinii; 

gâştii în loc de gâştei; mătuşei în loc de mătuşii; oastei în loc de oştii; pieţii în loc de pieţei; soartei în loc de sorţii 

etc. 

 

2. Adjectivul 

Greşelile întâlnite la adjectiv sunt legate de acord şi de sensul unora dintre ele în anumite contexte. 

                                                             
1 Mioara Avram—Gramatica pentru toţi, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997, p.55 
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Adjectivele propriu-zise sau adjectivele provenite din participii trebuie să aibă acelaşi gen, număr şi caz cu 

substantivul pe care îl determină, iar în cazul unui grup, acordul se realizează cu întregul grup nu numai cu ultimul 

constituent al grupului. De asemenea, se manifestă  tendinţa de slăbire a acordului cazual al adjectivului.  

O altă greşeală este combinarea formei sintetice cu cea analitică a adjectivelor care arată cantitatea 

nedefinită sau folosirea gradelor de comparaţie la unele adjective al căror sens nu admite grade de comparaţie, 

deoarece indică o valoare absolută. 

Mulţi elevi folosesc unele adjective cu alt sens decât cel corect. 

 

3. Articolul 

În cazul articolului greşelile întâlnite sunt omiterea articolului, folosirea articolului hotărât proclitic ,,lui”  

la numele proprii de persoane feminine terminate în a, omiterea articolului hotărât -(u)l de la toponimele simple, 

omiterea articolului posesiv atunci când se coordonează mai multe genitive, începând cu al doilea, lipsa acordului 

în gen, număr şi caz a articolului demonstrativ cu substantivul determinat.  

Exemple: 

o Din punct de vedere al notelor, clasa noastră ocupă un loc fruntaş. (corect: Din punctul 

de vedere al notelor, clasa noastră ocupă un loc fruntaş) 

o Studierea limbii engleze a deschis şi mai mare orizont elevilor. (corect: Studierea limbii 

engleze a deschis un şi mai mare orizont elevilor.) 

o Lui Dana, lui Maria, lui Ioana în loc de Danei, Mariei, Ioanei 

o I-am acordat elevului cel mai bun premiul I. (corect: I-am acordat elevului celui mai bun 

premiul I.) 

o  

4. Numeralul 

Cu toate că numeralul are o flexiune mai săracă, ridică numeroase probleme în ceea ce priveşte folosirea 

corectă: tendinţa de generalizare a formei de masculin, chiar atunci când determinantul este un substantiv feminin, 

rostirea şi scrierea greşită a numeralelor cardinale, tendinţa de trecere de la numeralul ordinal la numeralul cardinal. 

Exemple: 

 E ora doisprezece. (corect: E ora douăsprezece.) 

 Anul are doisprezece luni. (corect: Anul are douăsprezece luni.) 

 Douăşdoi, patruşpatru, şapteşcinci, optisprezace în loc de douăzeci şi doi, patruzeci şi patru, 

şaptezeci şi cinci, optsprezece. 

 

5. Pronumele 

Flexiunea bogată şi varietatea formală a pronumelor, existenţa formelor neaccentuate alături de cele 

accentuate sau de anumite dezacorduri la diferite categorii de pronume creează dificultăţi în folosirea corectă a 

pronumelor. 

Exemple: 

 I-am cerut dânşii o carte despre animalele sălbatice. (corect: I-am cerut dânsei o carte despre 

animalele sălbatice.) 

 Tu însuşi, ei însuşi, ei însăşi în loc de tu însuţi/însăţi, ei înşişi, ei înseşi. 

 Exerciţiul care l-am rezolvat nu era corect. (corect: Exerciţiul pe care l-am rezolvat nu era 

corect.) 

 Sunt oameni care nu le place muzica clasică. (corect: Sunt oameni cărora  nu le place muzica 

clasică.) 

 Cine ştie nu-i e frică de examen. (corect: Cui ştie nu-i e frică de examen.) 

 Am oarece rezerve pentru cele afirmate. (corect: Am oarecare rezerve pentru cele afirmate.) 

 

6. Verbul 

Trecerea unor verbe de la o conjugare la alta, folosirea desinenţelor din paradigma conjugării, 

necunoaşterea modului de construcţie a unor verbe în combinaţie cu alte părţi de vorbire şi sensul anumitelor verbe 

dau naştere celor mai întâlnite greşeli legate de această parte de vorbire. 
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Exemple: 

 Mi-ar place să merg duminică la film. (corect: Mi-ar plăcea să merg duminică la film.) 

 Urmele nu vor dispare aşa de repede. (corect: Urmele nu vor dispărea aşa de repede.) 

 Profesorul îţi va scade nota pentru că ai scris urât. (corect: Profesorul îţi va scădea nota pentru 

că ai scris urât.) 

 Trebuie de verificat toată lucrarea. (corect: Trebuie verificată toată lucrarea.) 

 Uitaţi ce mi-a făcut! (corect: Uitaţi-vă ce mi-a făcut!) 

Se mai întâlneşte şi o greşeală numită cultism rezultată din înlocuirea unui cuvânt vechi, considerat „banal” 

printr-un neologism parţial sinonim cu acesta, înlocuire care presupune neglijarea diferenţelor existente între cele 

două sinonime şi al cărui rezultat îl constituie folosirea neologismului cu un sens mai larg decât cel care îi este 

propriu. 

Exemple: 

 Am servit o friptură la grătar. (corect: Am mâncat o friptură la grătar.) 

 Am servit masa la restaurant. (corect: Am luat masa la restaurant) 

 Dimineaţa servesc un ceai. (corect: Dimineaţa beau un ceai.) 

 

7. Adverbul 

În cazul adverbului, se întâlnesc greşeli legate mai ales de tendinţa de adjectivizare, aşezarea adverbului 

mai înaintea formelor verbale compuse, omiterea repetării în faţa fiecărui element al unei enumerări. 

Exemple: 

 Copii noi-născuţi, colege noi-venite în loc de copii nou-născuţi, colege nou-venite. 

 Elevii slabi pregătiţi nu au promovat examenul de capacitate. (corect: Elevii slab pregătiţi nu 

au promovat examenul de capacitate.) 

 Mai a spus şi colegul meu. (corect: A mai spus şi colegul meu.) 

 Nu cam mi-a plăcut. (corect: Nu prea mi-a plăcut.) 

 Am fost decât noi la film. (corect: Nu am fost decât noi la film.) 

 

8. Prepoziţia 

Cele mai frecvente greşeli ale elevilor din ciclul primar legate de această parte de vorbire sunt înlocuirea 

sau confuzia unei prepoziţii cu alta. 

Exemple: 

 A căzut după scară. (corect: A căzut de pe scară.) 

 Te sun după telefonul unui prieten. (corect: Te sun de pe telefonul unui prieten.) 

 Problema a fost analizată de Mircea. (corect: Problema a fost analizată de către Mircea.) 

 Geantă de piele, masă de lemn, vază de cristal în loc de geantă din piele, masă din lemn, vază 

din cristal. 

 Câţiva colegi i-am ajutat la matematică. (corect: Pe câţiva dintre colegi i-am ajutat la 

matematică.) 

 Le-am dat la colegi temele. (corect: Le-am dat colegilor temele. 

 

9. Conjuncţia 

Şi în cazul conjuncţiei, cele mai multe greşeli apar atunci când se înlocuieşte o conjuncţie cu alta. 

Exemple: 

 Şi-a amintit căci mai citise cartea. (corect: Şi-a amintit că mai citise cartea.) 

 Este bine ca să le mai spunem. (corect: Este bine să le mai spunem.)  

 Mi-a spus ca să citesc lecţia de mai multe ori. (corect: Mi-a spus să citesc lecţia de mai multe 

ori.) 

 

10. Construcţii pleonastice 

„Pleonasmul este o greşeală de exprimare care constă în folosirea alăturată a unor cuvinte, construcţii 

sau propoziţii cu acelaşi înţeles. Este de fapt repetarea aceluiaşi semnificat prin semnificanţi diferiţi.” 
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Foarte des auzim la elevii din ciclul primar următoarele construcţii pleonastice: avansează înainte, coboară 

jos, urcă sus, continuă mai departe, geam de sticlă, icre de peşte, miere de albine, mujdei de usturoi, sumă de bani, 

undiţă de peşte, mai superior, cel mai principal, enorm de mult, cel mai formidabil, iarăşi din nou. 

„Greşelile, mai rare sau mai frecvente, mai grave sau mai puţin grave, pot reprezenta tendinţe de evoluţie, 

de modificare a structurii lingvistice în genral sau de schimbare a configuraţiei limbii literare. 

Norma limbii este stabilită de către specialişti pe baza legilor de evoluţie a limbii. Laxismul (nejustificat) 

nu trebuie încurajat, dar nu trebuie să se ajungă la încorsetarea de tip ‹‹purist››, care ar contraveni flagrant 

dezvoltării libere ‹‹naturale›› a limbii noastre. 

Şcolii îi revine misiunea de a asigura într-un cadru organizat sub forma unui proces dirijat, o pregătire 

corespunzătoare a elevilor în conformitate cu cerinţele normei literare.” 
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1.7. Proiect  O școală incluzivă pentru noi! 

 

  

Realizat de către Director al Școlii Profesionale, Comuna Bălțești, 

 Prof. Gheorghe Elena Daniela  

 

 Proiectul ce se desfășoară în școala noastră,  O școală incluzivă pentru noi!, este  finanțat prin 

Granturile SEE-Mecanismul financiar 2014-2021, proiect în domeniul incluziunii copiilor romi în școală în 

cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România.  

 

Proiectul este implementat  de consorțiul format din: Asociația ARES’EL, în calitate de coordonator 

consorțiu, și Liceul Tehnologic Mecanic, Municipiul  Câmpina, Școala Gimnazială Erou Sergent Grigore Ioan, 

Comuna Dumbrăvesti, Școala Gimnazială Mihai Viteazul, Oraș Boldești-Scăieni, Școala Profesională, Comuna 

Bălțești, Școala Gimnazială Podenii Noi, Comuna Podenii Noi,  în calitate de școli partenere. 

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității instituționale a unităților școlare partenere 

din județul Prahova pentru asigurarea incluziunii efective a copiilor romi prin formarea profesorilor, pregatirea 

părinților, elevilor, elaborarea de curricule și materiale didactice. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

Obiectiv 1: Îmbunătățirea competențelor  privind incluziunea copiilor romi prin formarea a 72 de profesori 

din unitățile școlare partenere din județul Prahova  în domenii referitoare la școala incluzivă și predarea într-un 

mediu multicultural, democrație și educație pentru cetățenie activă, drepturile omului/copilului, toleranță, 

antidiscriminare etc, în termen de 12 luni. 

Obiectiv 2: Asigurarea calității formării privind incluziunea socială prin  elaborarea de către unitățile 

școlare partenere din județul Prahova a 3 curricule și 3 materiale didactice referitoare la un mediu incluziv și 

multicultural în termen de 8 luni. 

Obiectiv 3: Creșterea gradului de conștientizare privind incluziunea socială și anti-discriminarea în rândul 

a 120 de părinți (romi și neromi) din unitățile școlare partenere din judetul Prahova prin organizarea de sesiuni 

comune de educație parentală pe o perioada de 12 luni. 
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Obiectiv 4: Asigurarea accesului la activități comune de conștientizare și dezvoltare de abilități  privind 

incluziunea socială pentru 240 de elevi (romi și neromi) din unitățile școlare partenere din județul Prahova prin 

participarea la ateliere de incluziune și dezvoltare a abilităților sociale pe o perioada de 12 luni.  

Grupurile țintă ale proiectului sunt formate din: 

-72 de profesori (persoane distincte) din unitățile școlare partenere din județul Prahova care lucrează cu 

copii romi; 

-120 de părinți (romi și neromi) ai elevilor din unitățile școlare partenere din județul Prahova; 

-240 de elevi (romi și neromi) din unitățile școlare partenere din județul Prahova; 

Rezultatele așteptate ale proiectului propus sunt: 

-5 unități școlare implicate în cadrul proiectului în calitate de școli partenere; 

-72 de profesori formați pe teme legate de predarea centrată pe elev, școala inclusivă și predarea într-un mediu 

multicultural, democrație și educație pentru cetațenie activă, drepturile omului/ copilului, discriminare etc; 

-3 curricule și 3 materiale didactice elaborate referitoare la incluziune și mediul multicultural; 

-120 de părinți romi și neromi participanți la activități comune de conștientizare privind educația parentală și 

discriminarea; 

-240 de elevi romi și neromi participanți la activități extracurriculare comune privind incluziunea și dezvoltarea 

abilităților sociale; 

-9 0 % creștere a procentului de profesori din unitățile școlare partenere din județul Prahova care declară abilități / 

competențe dezvoltate sau îmbunătățite referitoare la incluziunea copiilor romi; 

-15% reducere a procentului de elevi romi din unitățile școlare partenere din județul Prahova  care se simt 

discriminați de profesori și colegi; 

-9 0 % creștere a ratei de satisfacție a copiilor care participă la activitățile comune privind incluziunea și dezvoltarea 

abilităților sociale; 

-5 planuri de dezvoltare școlară; 

-5 seminarii de incluziune socială; 

-5 expoziții Photovoice; 
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-5 excursii tematice; 

-5 planuri de acțiune privind susținerea reciprocă între școală-elevi-părinți-comunitate. 

Rezultatele așteptate pe termen lung sunt: 

-creșterea capacității instituționale a școlilor partenere de a asigura incluziunea efectivă a copiilor romi; 

-îmbunătățirea competențelor profesorilor pentru includerea copiilor romi; 

-reducerea fenomenului de discriminare în rândul elevilor și părinților; 

-reducerea stereotipurilor, a prejudecăților, a rasismului în rândul elevilor din unitățile școlare partenere; 

-crearea unui cadru armonios de dezvoltare emoțională pentru toți copiii; 

-reducerea abandonului școlar în rândul elevilor romi prin incluzine socială; 

-optimizarea parteneriatului școală-părinți-comunitate prin proiectarea, derularea și evaluarea programelor 

educative destinate bunăstării emoționale a elevului; 

-creșterea gradului de accesare a materialelor specifice domeniului incluziunii; 

-îmbunătățirea relațiilor între școală-părinți-comunitate; 

-asigurarea unui mediu multicultural în unitățile școlare partenere; 

-îmbunătățirea rezultatelor școlare în rândul elevilor școlilor partenere; 

-creșterea gradului de implicare al  elevilor în  activitățile extracurriculare etc. 

 

1. Grupul țintă al proiectului 

În cadrul proiectului ,,O școală incluzivă pentru noi”, grupul țintă este format din : 

-72 de profesori (persoane distincte) din unitățile școlare partenere din județul Prahova care lucrează cu copiii romi; 

-120 de părinți (romi și neromi) ai elevilor din unitățile școlare partenere din județul Prahova; 

-240 de elevi (romi și neromi) din unitățile școlare partenere din județul Prahova. 
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2. Procesul de selecție 

În cadrului proiectului, selecţia grupului țintă  va fi realizată de către fiecare unitate școlară parteneră. 

Astfel, la nivelul fiecărei unități școlare partenere va fi  desemnată o comisie de selecție formată din cel puțin 3 

persoane (de ex: responsabil școală și doi profesori desemnați de acesta) care se va ocupa de selecția grupului țintă. 

Printre principalele responsabilități ale membrilor comisiei de selecție se regăsesc:  

- diseminarea informațiilor privind procedura de selecție a grupului țintă-elevi; 

- sprijinirea elevilor/  părinților/ cadrelor didactice în vederea întocmirii dosarelor de înscriere;  

- evaluarea dosarelor de înscriere;  

-respectarea proporționalității privind procentajul elevilor/ părinților (se va respecta principiul 

proporționalității etnice, respectiv cel puțin  40% elevi/ părinți romi înscriși pentru fiecare activitate, iar restul de 

60% elevi/ părinți neromi); 

- întocmirea procesului verbal al selecției;  

- centralizarea rezultatelor evaluării și afișarea rezultatelor selecției; 

Selecţia persoanelor  din grupul ţintă se va face cu respectarea principiului egalităţii de şanse şi 

nediscriminării.  
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2. Proiecte. Activități extracurriculare 

 

2.1. APROAPE DE EMINESCU,15 IANUARIE 2022-ZIUA CULTURII ROMÂNE 

 

 

 

 

ACTIVITATE DESFĂȘURATĂ ÎN COLABORARE CU CASA DE CULTURĂ „ION LUCA CARAGIALE” A 

MUNICIPIULUI PLOIEȘTI 

 

 

COORDONATORI:  

                                  prof. înv. primar Roșu Corina 

                                 prof. înv. primar Săraru Claudia 

Motto: 

„Şi apa unde-au fost căzut 

 În cercuri se roteşte, 

 Şi din adânc necunoscut 

 Un mândru tânăr creşte.”       

                       „Luceafărul” (1883) 
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DENUMIREA ACTIVITĂȚII EXTRACURRICULARE: 

,,APROAPE DE EMINESCU, 15 IANUARIE-ZIUA CULTURII NAȚIONALE” 

ARGUMENT:       

Eminescu este mereu actual, căci iubirea trăieşte atâta timp cât omenirea încă este sensibilă la frumos.     

Într-o lume în care se pare că nonvalorile tind să ocupe locul câştigat de valorile naţionale în conştiinţa publică, e 

nevoie ca elevilor să li se aducă în atenţie adevăratele personalităţi care fac cinste neamului românesc. 

,,Cel mai mare scriitor român pe care l-a ivit până acum timpul, Eminescu a fost o personalitate copleşitoare, 

care i-a impresionat pe contemporani prin inteligenţă, memorie, curiozitate intelectuală, cultura de nivel european 

şi farmecul limbajului. Scrisul era viaţa lui: omul cel mai silitor, veşnic citind, meditând, scriind … poet în toată 

puterea cuvântului.” (Titu Maiorescu)  

 

SCOPUL PROIECTULUI 

Dezvoltarea sentimentelor de dragoste şi preţuire pentru valorile naţionale; 

Sărbătorirea zilei poetului național Mihai Eminescu, celebrarea aniversării prin diferite activități în scop de 

prețuire pentru opera sa, pe care a dăruit-o pentru eternitate; 

Dezvoltarea limbajului şi a expresivităţii acestuia prin recitarea poeziilor eminesciene;  

Stimularea şi afirmarea potenţialului literar, artistic şi creativ al elevilor; 

Stimularea creativităţii, a curiozităţii intelectuale, a comunicării şi deschiderii culturale ca elemente 

constitutive ale personalităţii tânărului european contemporan. 

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

 

-GENERALE: Afirmarea și promovarea operei poetului nostru național Mihai Eminescu 

 

-SPECIFICE: 

 

 Conștinentizarea și responsabilizarea elevilor cu privire la importanța personalității marcante a 

poetului național român, a operei eminesciene, în general, și a zilei de 15 ianuarie, în special; 

 Trezirea interesului față de carte și de cultura românească, prin cultivarea sentimentelor de respect 

față de reprezentanții literaturii noastre; 

 Participarea efectivă a elevilor la activități în echipă. 
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GRUPUL ŢINTĂ: elevii claselor a II-a și a IV-a 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de clasă 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 10 -14 ianuarie 2022 

DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT: 

 Limba şi literatura română 

 Educație civică 

 Muzică şi mişcare 

 Arte vizuale şi abilităţi practice 

RESURSE: 

Resurse umane: 

-elevii claselor a II-a și  a IV-a 

-cadre didactice 

 

Resurse materiale: laptop, videoproiector 

coli de desen, creioane colorate, volume de poezii, portret, fişa 

biografică, lucrări ale elevilor, panouri pentru expoziție, carioci, 

flipchart 

 

 

DESCRIEREA  ACTIVITĂŢII: 

 

- Anunțarea directă a elevilor și a părinților despre tipul de activitate ce se dorește a fi implementat la nivelul 

claselor a II-a și a IV-a; 

- Stabilirea inventarului de resurse: umane şi materiale; 

- Punerea la dispozitie a materialului didactic specific temei abordate 

- Organizarea şi desfăşurarea activităţilor: 

 Selectarea informațiilor importante cu privire la biografia și activitatea literară a lui M. Eminescu 

și memorarea unei poezii eminesciene de către fiecare elev din clasă  în perioada 10-14 ianuarie 2022; 

 Citirea/ lecturarea a diverse tipuri de texte din opera eminesciană; 
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 ”Să ne amintim de Eminescu!” –studiu de caz: prezentarea de material PPT, descoperirea de 

informații despre viața și activitatea poetului;  

 ”Dor de Eminescu”: concurs de recitări, realizarea unor compoziții/ colaje care să oglindească viața 

și opera lui M. Eminescu; 

 Audierea unor cântece pe versuri eminesciene; 

 Expoziție cu lucrările elevilor; 

 

- Monitorizarea şi evaluarea activităţi; 

- Captarea și implicarea tuturor factorilor (interni – externi) ce sunt interesați  de educarea elevilor. 

REZULTATE OBŢINUTE:  

 Cunoașterea semnificației zilei de 15 Ianuarie; 

 Familiarizarea prin lectură cu lirica eminesciană; 

 Îmbogățirea cunoștințelor despre marele poet, despre opera și despre viața sa; 

 Crearea unor compoziții plastice având ca suport textele poetului; 

 Transpunerea în cântec, în imagini, în culoare a operei eminesciene. 

 Dezvoltarea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale elevilor; 

 Realizarea unei expoziții cu lucrări ale elevilor „presărate” cu imagini și pliante specifice; 

 

Modalităţi de evaluare:  

Expoziție cu lucrările elevilor: - copacul/ coroana lui Eminescu; prin aprecieri verbale, aplauze, încurajări; 

realizarea unei expoziţii cu fotografii din timpul activităţii; mediatizarea activităţii în revista şcolii și pe pagina de 

socializare a școlii; 
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3. Activități extracurriculare 

 

Activități extracurriculare-clasa a IV-a Bălțești (coord. prof. Roșu Corina)-Semestrul al II-lea 

APROAPE DE EMINESCU, 15 IANUARIE 2022-ZIUA CULTURII ROMÂNE 

 

           

   

 

HAI SĂ DĂM MÂNĂ CU MÂNĂ! 

                

UNIȚI ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI! 

   

PROIECT TEMATIC „O CARTE CITITĂ, O COMOARĂ DESCOPERITĂ!”, 1-21 februarie 2022 
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PROIECT „O, MAMĂ, DULCE MAMĂ!”, 1-8 Martie 2022 

                                                          
                                                                                                                                                       

HRISTOS A ÎNVIAT! 

          

 

 

    

 

1 IUNIE-ZIUA TUTUROR COPIILOR 

 

 

LA REVEDERE, CLASA a IV-a! 
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ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE 

CURS Egalitate de șanse și Antidiscriminare (ARES´EL) 

 

 

 

 

 

  

 

Invitați speciali – Teatrul Ancuța 

 

 

 

 

     

Excursie Curtea de Argeș-Vidraru  

 

 

 

 

   

Excursie București 
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Excursie Brașov-Râșnov 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate susținută de elevii clasei pregătitoare, Școala Bălțești, cu ocazia Sărbătorilor Pascale, prof. înv. 

primar Badea Gabriela 

             

Activitate susținută de elevii clasei pregătitoare, Școala Podenii Vechi, cu ocazia Sărbătorilor Pascale, prof. 

înv. primar Oprea Raluca 
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Activitate susținută de elevii clasei a III-a, Școala Podenii Vechi, prof. Bîndac Emilia: 

 

   

Activitate susținută de grupa mare, Grădinița Bălțești, educatoare Cismaru Adina 

 

           

 

Activitate susținută de elevii claselor a VII-a și a VIII-a, prof. Petrean Tatiana, Ivan Cristian 
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Activitate susținută de preșcolarii de la Grădinița Podenii Vechi, educatoare Petrean Tatiana: 

 

 

 

Activitate de amenajare a rondurilor de flori, clasele V-VIII, profesori: Predoiu Cristina, Pîrvan Valentin, Gherghe 

Mariana, Gheorghe Elena Daniela 

  

 

Activitate de educație religioasă desfășurată de elevii clasei pregătitoare, Școala Podenii Vechi, la Mănăstirea 

Ianculești, prof. Gheorghe Elena Daniela, Oprea Raluca 
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Ziua Poliției Române, 25 martie 2022, elevii Școlii Profesionale Bălțești și elevii Școlii Gimnaziale Podenii 

Vechi, prof. Gheorghe Elena Daniela, Ioniță Andreea, Petrean Tatiana, Săraru Claudia: 

     

 

Ziua Mondială a Apei, 22 martie 2022 

      

 

Ziua Națională a lecturii 
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Săptămâna Județeană a Nonviolenței 
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24 ianuarie 1859-Unirea Principatelor Române 
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Proiect Transnațional „Pe urmele lui Al. I. Cuza”, „Salutul Virtual” – elevii Școlii Profesionale Bălțești și elevii 

I.P.L.T. „Dragoș-Vodă”, Stăuceni, Chișinău (coord. prof. Gheorghe Elena Daniela și prof. Tessa Ina

     

„10 mai prin ochi de copil”, prof. coord. Gheorghe Elena Daniela 
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Activități susținute cu ocazia zilei de 1 Iunie 

Clasele V-VIII, prof. diriginți: Predoiu Cristina, Bodeanu Claudia, Pârvan Valentin, Gherghe Mariana 

            

Clasa a III-a, prof. Tatu Mădălina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa pregătitoare, prof. Oprea Raluca 

                                    

Clasa a II-a, prof. Săraru Claudia 
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Clasa a III-a, prof. Bîndac Emilia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grădinița Bălțești 

 

 

 

 

 

Grădinița Podenii Vechi 
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Banchet  

Clasa a VIII-a, Bălțești, prof. Predoiu Cristina 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa a VIII-a, Podenii Vechi, prof. Icu Beatrice 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa a IV-a, Podenii Vechi, prof. Ioniță Andreea 
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     Festivitatea de premiere, prof. diriginți și învățători: Badea Gabriela, Vasiloiu Iulia, Săraru Claudia, Tatu 

Mădălina, Roșu Corina, Bodeanu Claudia, Pârvan Valentin, Gherghe Mariana, Predoiu Cristina 
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    Festivitatea de premiere Școala Podenii Vechi, prof. diriginți și învățători: Oprea Raluca, Anton Steluța, Stan 

Camelia, Bîndac Emilia, Ioniță Andreea, Neacșu Violeta, Dumitrescu Gabriel, Icu Beatrice 

 

  

 

 

 

 

 

 

   Serbare de sfârșit de an școlar, Grădinița Bălțești și Grădinița Podenii Vechi, educatoare: Cismaru Adina, 

Petrean Tatiana 
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Înălțarea/Ziua Eroilor 

 

 

 

 

 

 

 

 ”Meseria e brățară de aur”, Grădinița Podenii Vechi, educatoare Petrean Tatiana 
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3.1. Concursuri școlare 

  Premii câștigate 

An școlar 2021-2022-Școala Profesională, comuna Bălțești 

 

CLASA PREGĂTITOARE, Prof. înv. primar Badea Gabriela 

Hai și tu pe tărâmul cunoașterii! (1 premiu I , 1 premiu II, 2 premii III, 1 mențiune) 

Comper-etapa a II-a 

CLR (8 premii I, 4 premii II) 

MEM( 4 premii I, 6 premii II, 1 mențiune) 

Etapa Naționala  

CLR - 3 premii I 

MEM - 5 premii I, 1 premiu III 

 

Clasa I, înv. Vasiloiu Iulia 

Concursuri: Comper, Etapa Naționala,  

Premiu  I- Sandu Delia. 

Sa ne întrecem in cunoștințe! : 

Premiul  I- Sandu Delia  

Premiul  II- Petrescu Filip   

Premiul    III- Stan Anastasia  

Hai pe tărâmul cunoașterii : 

Premiul  III- Sandu Delia  

CLASA A II-A, Prof. Înv. Primar Săraru Claudia 

Concursuri: 

Comper, Etapa a II-a 

Comunicare în limba română 

Premii: 
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Premiul I-Constantin Eliza Ana-Maria-95 puncte 

Premiul al II-lea: Chiroiu Amalia Florentina-85 puncte,Ene Maria –Cosmina-85 puncte, Ioniță Mihai Robert-85 

puncte, Vasiloiu Anastasia-90 puncte, 

Premiul al III-lea:Constanda Ana-Maria-Georgeta-80 puncte, Grigore Andra –Elena-80 puncte, Buzoiu Rareș-

Alexandru-75 puncte  

Comper, Etapa a II-a, Matematică 

Premiul I: Chiroiu Amalia Florentina-90 puncte, Ioniță Mihai Robert-95 puncte,Vasiloiu Anastasia-95 puncte 

Premiul al II-lea: Constantin Eliza-Ana-Maria-90 puncte 

Premiul al III-lea:Buzoiu Rareș-Alexandru-75 puncte 

Mențiune:Grigore Andra-Elena-70 puncte, Ene-Maria-Cosmina-65 puncte, Mărgean Elena- Alexandra-70 puncte 

Hai cu noi pe tărâmul cunoașterii! 

Punctaj: Vasiloiu Anastasia-81,25 puncte, Chiroiu Amalia-Florentina-77,50 puncte,Ioniță Mihai-Robert-

73,75puncte, Grigore Andra-Elena-70 puncte 

Concurs  mișcarea SETS- „Și eu trăiesc sănătos!”   

Premii SETS: Buzoiu Rareș-Alexandru, Chiroiu Amalia-Florentina, Constanda Ana-Maria-Georgeta, Constantin 

Eliza-Ana-Maria,  Danca Narcisa-Maria, Duță Andra-Ioana,Ene –Maria –Cosmina, Grigore Andra-Elena, Husar 

Teodora-ANA-maria, Ioniță Mihai Robert, Lepădatu Sara-Andreea, Mărgean Elena-Alexandra, Tănase Sergiu-

Georgian, Vasiloiu Anastasia    

 

CLASA A III-A, Prof. înv. primar Tatu Madalina 

Concursuri și premii obținute: 

 

- Comper- etapa I (lb. romana si matematica)-5 mențiuni,1premiu III, 1 premiu II, 1 premiu I; 

- Comper- etapa a II-a ( lb.romana și matematica)- o mențiune, 6 premii III; 

- Hai și tu pe tărâmul cunoașterii!-  

Premii: 1 elev 100 puncte, 2 elevi 92,5 puncte , 4 elevi 88,75 puncte. 
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1. Concursul național Eurojunior, clasa a IV-a Bălțești, etapa a II-a,  

An școlar 2021-2022-semestrul II, sub coordonarea Prof. Roșu Corina 

 

 Nr. crt. Numele și prenumele PREMIU 

1. Cincan Denis Mihai III 

2. Constantin Denisa Ioana II 

3. Danca Estera Flavia III 

4. Danca Rebeca Crina MENȚIUNE 

5. Lepuș Sergiu Mihail III 

6. Danca Alice Maria MENTIUNE 

7. Marin Ștefan II 

8. Rusu Pedro III 

9. Vasiloiu Sofia I 

10. Velicu Maria I 

11. Tudoran Arun MENȚIUNE 

 

 

1. Concursul școlar național Comper Limba română,  

Etapa I 

 Nr. crt. Numele și prenumele PREMIU 

1. Constantin Denisa MENȚIUNE 

2. Danca Alice MENȚIUNE 

3. Vasiloiu Sofia III 

4. Velicu Maria II 
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ETAPA a II-a 

 Nr. crt. Numele și prenumele PREMIU 

1 Danca Alice Maria III 

2 Vasiloiu Sofia I 

3 Velicu Maria II 

4 Mușat Massimo III 

 

2. Concursul școlar național Comper matematică 

      ETAPA I 

 

 Nr. crt. Numele și prenumele PREMIU 

1 Cincan Denis MENȚIUNE 

2 Marin Ștefan MENȚIUNE 

3 Vasiloiu Sofia I 

4 Velicu Maria II 

5 Iordan Sara MENȚIUNE 

 

ETAPA a II-a 

 Nr. crt. Numele și prenumele PREMIU 

1 Mușat Massimo I 

2 Vasiloiu Sofia II 

3 Velicu Maria III 

4 Constantin Denisa III 
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3. CONCURS JUDEȚEAN INTERDISCIPLINAR „HAI ȘI TU PE TĂRÂMUL CUNOAȘTERII!” 

NR. CRT. NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI PUNCTAJ 

1. Danca Andrei Alexandru 93,25 

2. Vasiloiu Sofia 92,50 

3. Velicu Iulia Maria 91 

4. Constantin Denisa Ioana 76,75 

5. Danca Rebeca Crina 73,75 

6. Cincan Denis Mihai 72,25 

7. Danca Alice Maria 68,50 

8. Marin Ștefan Adrian 61,75 

9. Tudoran Adelina Maria 53,50 

 

4. Concurs  mișcarea SETS- „Și eu trăiesc sănătos”        

 

NR. CRT. NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI 

1. Căpraru Valentin 

2. Vasiloiu Sofia 

3. Velicu Iulia Maria 

4. Constantin Denisa Ioana 

5. Danca Rebeca Crina 

6. Cincan Denis Mihai 

7. Tudoran Adelina Maria 

8. Lepuș Mihai 

9. Mușat Massimo 

10. Tudoran Arun  

11. Rusu Pedro 

 

 

Velicu Maria, clasa a IV-a 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ PODENII VECHI 

 

CLASA I- Prof. înv. Primar ANTON  STELUŢA  

Semestrul II –  an şcolar 2021-2022 

   •Rezultate la concursul internaţional ,,Discovery” ( martie 2022) : 

Premiul I : Ghinea  Daria-Cristiana, Moise  Maia-Maria, Marin Fabrizio-Raul, Purcel  Antonia-Maria, Sperlea  

Eduard-Mihai, Stângă Ianis-Cosmin-Andrei, Toader  Andrei-Chrystian; 

Premiul II : Purcel  Matei-Leonard, Pavel Timeia-Maria ; 

Premiul III : Cioc Narcis-Andrei 

 

•Rezultate la concursul ,,Să ne întrecem în … cunoştinţe” (mai 2022): 

Premiul I : Ghinea  Daria-Cristiana, Purcel  Antonia-Maria ; 

Premiul II : Moise  Maia-Maria , Purcel  Matei-Leonard, Sperlea  Eduard-Mihai, Stângă Ianis-Cosmin-Andrei 

 

•Rezultate la concursul interdisciplinar ,,Hai şi tu pe tărâmul cunoaşterii !” ( mai 2022): 

Premiul I : Ghinea  Daria-Cristiana; 

Premiul II : Purcel  Antonia-Maria ; 

Premiul III : Moise  Maia-Maria , Sperlea  Eduard-Mihai  

Menţiune : Stângă Ianis-Cosmin-Andrei 

 

Concursuri  școlare-CLASA A III-A-Prof. înv. primar Bîndac Emilia –Daniela 

1. Proiectul educațional „Caragiale între trecut, prezent și .... viitor” 

           Premiul  I : Jercălău Adina  

           Premiul  al III-lea: Andronache Nicolas 

2. Concurs interdisciplinar județean ,,Hai și tu pe tărâmul cunoașterii!- organizat de școala profesională 

, Bălțești 
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           Premiul  I (100 p.): Cioc Lavinia  

3. Concurs interdisciplinar judetean,, Să ne întrecem în cunoștințe!” 

-organizat de Școala Gimnazială Podenii-Noi 

Premiul  al III-lea: Cioc Lavinia  

 

4. Concursul international Discovery 

             Premiul  al III –lea: Cioc Lavinia  

 

CLASA A IV-A, Prof. înv.primar Ioniță Andreea  

CONCURSURI:  

Concurs interdisciplinar judetean,, Să ne întrecem în cunoștințe!” 

 

-organizat de Școala Gimnazială Podenii-Noi 

     PREMIUL I:     Iordache Mihai- Alexandru   

                               Vitioreanu Marius- Nicolae 

     PREMIUL AL II –LEA: Diaconu Iulian- Ionut 

                                              Balea Larisa- Elena 

     MENTIUNE: Simion Daria- Nicoleta 

                              Premii   SETS: Iordache Mihai- Alexandru , Simion Daria- Nicoleta, Craciun Rebeca-Maria, 

Dumitrescu Bogdan- Marian, Giurea Laurentiu- Gabriel, Sandu Daniela- Gabriela, Marin Bianca- Elena. 
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