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Proiectul de mobilități în domeniul educației școlare 

 ”O școală prietenoasă”  
Nr. de referință: 2017-1-RO01-KA101-035810 

 

             În perioada 1 septembrie 2017-31 decembrie 2018, 

Liceul ‖Ștefan Procopiu‖ implementează proiectul de 

mobilități în domeniul educației școlare (acțiunea K01) cu 

titlul  ‖O școală prietenoasă‖ care vizează participarea a 28 

de profesori la 5 cursuri de formare continuă.   

            

 

Propunător și realizator al proiectului: Croitoru Daniela  

Coordonator ul proiectului: Mazga Doina 

 

             Obiectivul general al proiectului: creșterea șanselor de reușită ale elevilor în plan personal, 

social și profesional  prin îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor profesorilor de la Liceul 

„Ștefan Procopiu‖ în domenii precum educația incluzivă, metode de predare-învățare centrate pe 

elevi, managementul clasei, dezvoltare personală. 

 

             Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

O1 - îmbunătățirea, pentru 16 dintre cadrele didactice ale școlii, participante la mobilități,  a 

cunoștinșelor și competențelor de proiectare și aplicare a demersurilor didactice adaptate nevoilor și 

particularităților elevilor până în decembrie 2018; 

O2 - îmbunătățirea, pentru 12 dintre cadrele didactice ale școlii, participante la mobilități,  a 

cunoștințelor și competențelor de management a clasei în scopul îmbunătățirii relațiilor dintre elevi, 

reducerii actelor de violență și creării unui climat pozitiv  în clasă și în școală, până în decembrie 

2018; 

O3 - conștientizarea, până în decembrie 2018,  de către cadre didactice a nevoii de adaptare a 

demersurilor didactice la disponibilitățile intelectuale, sociale și afective ale elevilor și de 

valorificare a acestora în scopul formării lor  în spiritul educației permanente; 

O4 - consolidarea culturii institușionale a liceului, până în decembrie 2018,  prin dezvoltarea  și 

integrarea unor practici și  resurse de predare-învățare-evaluare  accesibile tuturor profesorilor în 

vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și adaptate 

particularităților acestora. 

 

                   



                   Procopienii      Nr. 21/decembrie 2018 

 

 

 5 

      ISSN 2248–0692            

ISSN–L = 2248–0692  

 
Activitatile principale ale proiectului au fost: 

 

I. Activități de management al proiectului: management tehnic, monitorizare și evaluare, 

diseminare și publicitate, management financiar  

 

II. Activități de pregatire a  participantilor la stagiile de formare  în perioada ianuarie-mai 2018  

 

III. Activități de mobilitate (perioada iunie-august 2018) 

 

IV. Activități de diseminare și de aplicare a cunoștințelor și competențelor dobândite de către 

participanții la cursurile de formare continuă (august-decembrie 2018): elaborarea materialelor 

pentru cele 2 ghiduri, realizarea de activități curriculare și extracurriculare, implementarea planului 

de diseminare și valorizare a rezultatelor.     

 

În perioada iunie-august 2018, 28 de cadre didactice au participat la 5 cursuri de formare. 

 

FURNIZORII DE FORMARE 

 

 

 
 

 

 

1
• ESMOVIA din Valencia 

(Spania)

2
• ITC–International TEFL 

Certificate din Praga (Cehia)

3

• IDEC Training Centre din 
Atena (Grecia)

4
• EUROPASS Centro Studi 

Europeo din Florența (Italia)
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Flux 1 - ”Building team spirit in the classroom” organizat de ESMOVIA din Valencia în 

perioada 25-29 iunie 2018 (6 participanți) 
 

Participanții la acest curs și-au îmbunătățit cunoștințele despre dinamic grupurilor, munca în 

echipă, instrumente de  eficientizare a comunicării,  leadership, stimularea motivației în rândul 

elevilor și și-au dezvoltat competențele de a construi și de a menține o atmosferă constructivistă 

bazată pe relații de muncă sănătoase și productive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flux 2 - „Innovative Approaches to Teaching” organizat de ITC–International TEFL 

Certificate din Praga în perioada 9-13 iulie 2018 (5 participanți) 

 

Participanții la acest curs și-au îmbunătățit cunoștințele și competențele despre: Competențele 

secolului XX, Gândirea critică și creativă, Învățarea bazată pe cercetare și Învățarea bazată pe 

sarcini de lucru, Utilizarea instrumentelor TIC, „Gamifying‖ sala de clasă, Lucrul cu clasele 

multiculturale, Adaptarea materialelor didactice pentru a satisface nevoile claselor diferențiate, 

Metacogniția, Evaluare și autoevaluare. 
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Flux 3 - „Inclusive education: tackling with classroom diversity and early school leaving” 

organizat de IDEC Training Centre din Atena în perioada 23-27 iulie 2018 (5 participanți) 

 

Participanții la acest curs și-au îmbunătățit cunoștințele despre educația incluzivă, caracteristici ale 

bolilor copiilor cu dizabilități și anumite dificultăți de învățare, metode și strategii adaptate nevoilor 

și particularităților elevilor cu dificultăți de învățare. De asemenea, cadrele didactice beneficiare ale 

acestui curs și-au dezvoltat competențele de a identifica nevoile individuale ale elevilor cu 

dificultăți de învățare, de a elabora și aplica  demersuri didactice care să faciliteze crearea unei 

atmosfere pozitivă în clasă și învățarea, de a elabora planuri educaționale individualizate.  

 

 

 

Flux 4 - „Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention” organizat 

de EUROPASS Centro Studi Europeo din Florenta în perioada 23-28 iulie 2018 (6 

participanți), în Barcelona 

 

Beneficiarii acestui curs și-au îmbunătățit cunoștințele despre managementul conflictului și abilități 

de viață care trebuie dezvoltate pentru a facilita coeziunea la nivelul grupului și rezolvarea 

conflictelor. Astfel, beneficiarii și-au dezvoltat competențele de a utiliza diverse instrumente 

(inteligența emoțională, empatia, ascultarea activă) în scopul îmbunătățirii relațiilor dintre elevi și 

creării unui climat pozitiv în clasă.  
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Flux 5 - .„Student-centered Classroom: teachers as promoters of active learning” organizat 

de EUROPASS Centro Studi Europeo din Florența în perioada 6-11 august 2018 (6 

participanți) 

 

Cadrele didactice participante  și-au îmbunătățit cunoștințele despre metode și tehnici caracteristice 

unor abordări didactice centrate pe elevi, și-au dezvoltat competențe privind elaborarea unor 

activități didactice bazate pe dezvoltarea competențelor cheie și a competențelor transversale, și-au 

îmbunătățit abilitățile privind evaluarea elevilor în contextul aplicării acestor metode.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activități de diseminare și de aplicare a cunoștințelor și competențelor dobândite de către 

participanții la cursurile de formare continuă (august-decembrie 2018) 

 

Perioada august-decembrie 2018 a fost perioada de diseminare și valorizare a cunoștințelor și  

competențelor dezvoltate de profesorii participanți. În această perioadă, fiecare profesor participant 

a desfășurat activitățile pe care și le-au propus în  planul individual de diseminare și valorizare prin 

prezentări la ședințele de catedră, consfătuiri,  ședințe CP și CA, cercuri pedagogice, publicare 

articole, aplicarea proiectelor de lecții în cadrul activităților de la comisiile metodice, realizare 

pliante etc.   

 

Fiecare profesor a avut responsabilitatea de a elabora câte 2 proiecte de lecții și de a le aplica la 

clasă. Proiectele de lecție vor fi utilizate pentru realizarea a două ghiduri, aceastea numărându-se 

printre rezultatele tangibile ale proiectului.  

 

Rezultatele și impactul proiectului: 

 dezvoltarea cunoștințelor și competențelor profesorilor în domeniul educației incluzive: 

aplicarea de tehnici și metode adaptate nevoilor și particularităților elevilor, care contribuie 

la dezvoltarea unor competențe cheie precum gândirea critică și creativă, rezolvarea 

problemelor, dezvoltarea motivației;  

 dezvoltarea cunoștințelor și competențelor profesorilor de management al clasei de elevi în 

scopul îmbunătășirii relațiilor dintre elevi și creării unui climat pozitiv  în clasă și în școală;  

 dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză; 

 îmbunătățirea cunoștințelor despre cultura și civilizația țărilor furnizorilor de formare si 

dezvoltarea competențelor interculturale; 
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 conștientizarea nevoii de formare continuă în scopul adaptării la cerințele societății actuale; 

 autonomie și responsabilitate în actualizarea și diversificarea competențelor  cu privire la 

implementarea strategiilor educaționale adaptate nevoilor și caracteristicilor individuale ale 

elevilor  și aplicarea principiilor educației incluzive, la managementul clasei; 

 conduită creativ-inovativă în aplicarea cunoștințelor, transferul de cunoștințe și rezolvarea 

problemelor la clasă.  

 

Toți profesorii participanți și-au îmbunătățit competențele de comunicare în limba engleză, 

competențele sociale și interculturale, competențele digitale. Integrând aceste cunoștințe și 

competențe în activitatea didactică, profesorii vor promova educația incluzivă, vor aplica demersuri 

didactice orientate pe nevoile elevilor și adaptate particularităților de învățare ale acestora, vor 

contribui la consolidarea dimensiunii europene a Liceului ‖Ștefan Procopiu‖.  

 

Datorită implementării acestui proiect, Liceul ‖Ștefan Procopiu‖ Vaslui dispune acum de profesorii 

care au cunoștințele, competențele dar și disponibilitatea  de a depune eforturi care să genereze 

soluții eficiente și personalizate la problemele cu care se confruntă atunci când se află în fața unor 

elevi cu diverse profiluri de personalitate, cu stiluri diferite de învățare, cu îmbinări unice de puncte 

tari și slabe, cu tipuri comportamentale variate ce acoperă nevoi complexe.  

 

Acest proiect de mobilități  este în strânsă concordanță cu misiunea, viziunea și țintele strategice ale 

Liceului „Stefan Procopiu‖ propuse în planurile școlii.  De exemplu, Liceul ‖Ștefan Procopiu‖ are 

ca misiune crearea condițiilor pentru asigurarea egalității de șanse a tinerilor și a unei educații de 

calitate în scopul facilitării progresului școlar și formării unui absolvent  capabil de inserție socială 

și profesională, adaptabil și flexibil la realitățile contextului național și european.  

 

De asemenea, prin acest proiect de mobilități Liceul ‖Ștefan Procopiu‖ Vaslui a făcut  pași 

importanți către atingerea obiectivelor strategiei de internaționalizare 

a liceului pentru perioada 2017-2020: 

 

O1-îmbunătățirea, până în 2020, a competențelor transversale 

pentru 50% din profesorii liceului prin participarea la proiecte de 

mobilități și cooperare ERASMUS+  

 

O2-creșterea calității serviciilor educaționale și implicit a șanselor de 

reușită ale elevilor (în special a celor cu dificultăți de învățare, a celor 

proveniți din medii defavorizate) prin valorificarea de către profesori 

a rezultatelor proiectelor ERASMUS+  

 

O3--consolidarea dimensiunii europene a Liceului „Stefan 

Procopiu”  și creșterea vizibilității pe plan local, județean, 

național și european  
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În data de 13 octombrie 2018, 7 cadre didactice (Busuioc Ionela, Loghin Diana, Bărdiță Carmen, 

Croitoru Daniela, Luca Diana, Coșaru Georgiana, Palade Elena) au participat la Conferința 

județeană de diseminare și valorizare a rezultatelor proiectelor ERASMUS
+
 organizată de 

Inspectoratul Școlar Județean Vaslui în cadrul evenimentului #Erasmus
+
 Days 2018, eveniment ce 

beneficiază de înaltul patronaj al lui Antonio Tajani, președintele Parlamentului European. În prima 

parte a conferinței au fost prezentate 8 proiecte de mobilități ERASMUS
+
-KA1 în domeniile 

educație școlară, educația adulților, formare profesională VET implementate de unitățile de 

învățământ din orașul Vaslui. Proiectul de mobilități pentru educație școlară ”O școală 

prietenoasă” (nr. de referință: 2017-1-RO01-KA101-035810) implementat de Liceul ‖Ștefan 

Procopiu‖ în perioada 1 septembrie 2017-31 decembrie 2018 a fost prezentat de d-na Loghin Diana.  

 

Evenimentul Erasmus
+
 Days 2018 este la a doua ediție și se organizează în toate statele implicate în 

programul ERASMUS
+
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERASMUS
+
 DAYS 2018 
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Cursul a fost organizat de 

Esmovia – training and mobility 
C. Pintor Martínez Cubells, 2, pta. 6 - 46002 

Valencia ESPAÑA 

http://www.esmovia.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La acest curs au participat 12 profesori din România, Polonia, Lituania și Slovenia. De la Liceul 

„Ștefan Procopiu‖ Vaslui au participat 6 cadre didactice: Coșaru Georgiana, Ciulei Maria, Cucu 

Gelu Florin, Luca Diana, Mărăndescu Mihaela și Trifan Diana-Elena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUXUL 1: Building team spirit in the classroom 
 

Formator: Gabriele Zunino 
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Obiectivul general al cursului: 
 Dobȃndirea de cunoştinţe şi competenţe necesare în crearea unor echipe productive solide, 

depăşirea barierelor de comunicare şi stimularea creativităţii şi productivităţii fiecărui 

individ.  

 

Cursul s-a adresat profesorilor care doresc să dobȃndească abilităţi de a construi şi a menţine o 

atmosferă constructivă bazată pe relaţii de muncă sănătoase şi productive, propunȃnd metode activ-

participative şi stimulȃnd lucrul în echipă. 

 

Conţinuturi: 
 Înţelegerea procesului de creare a unei echipe şi a etapelor dezvoltării grupului.  

 Demonstrarea abilităților de comunicare eficiente  

  Identificarea rolului  liderului echipei în procesul de construire a spiritului de echipă  

  Dobândirea de instrumente de motivare eficiente  

  Explorarea punctelor forte și a potențialului unei echipe bine structurate și echilibrate în 

școli  

 

Tipuri de activități:  

 Sesiuni de învățare care au îmbinat prezentările teoretice cu discuții și activități practice 

(individuale, pereche și de grup). 

 Activități de evaluare (instrumente de evaluare utilizate: discuții, brainstorming, evaluarea 

în pereche, completarea de chestionare, interviuri de grup, 3-2-1 feedback). 

 Prezentări ale școlilor, discuții privind sistemele de educație din România, Polonia, Lituania 

și Slovenia jocuri de comunicare și relaționare. 

 Activități culturale. 

 

Sesiunea de lucru a debutat cu o scurtă prezentare a organizaţiei ESMOVIA, furnizorul cursului şi a 

oraşului Valencia. Cu ajutorul exerciţiilor de „spargere a gheţii‖ s-a stabilit o relație între 

participanți cu scopul de a crea o echipă. S-au abordat subiecte precum: obiectivele și etapele 

dezvoltării unui grup, structura acestuia, distribuirea rolurilor și modalitățile de management.  În 

încheiere, s-au evidențiat factorii de succes, limitele și obstacolele întâlnite în crearea unei echipe și 

aprecierea valorii individuale a fiecărui membru în contextul diversității.  
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A doua zi de curs a vizat  identificarea rolului de 

lider în vederea construirii spiritului de echipă, a  

avantajelor şi dezavantajelor diferitelor tipuri de 

lideri, atitudini şi competenţe cheie necesare în 

crearea şi conducerea unui grup. S-a evidențiat 

importanța comunicării asertive care se află la 

baza relațiilor dintre oameni, s-au identificat, prin 

intermediul jocului de rol, cele trei stiluri de 

comunicare: activă, pasivă, asertivă. S-a remarcat 

faptul că ascultarea activă este un proces complex 

și dificil. 

 

 

Discuția referitoare la motivația elevului a pornit 

de la un material video (Rita Pearson). Analizand 

filmul s-a ajuns la concluzia că elevii pot fi 

motivați prin aplicarea unor strategii axate pe 

sentimente și emoții care să le stârnească 

curiozitatea. S-au exemplificat modalitățile de 

stimulare a motivației și a progresului ca proces 

şi s-au identificat factorii și obstacolele care o 

influențează.  

 

 

 

Mobilitatea s-a încheiat cu vizita la  Colegio 

‖Helios‖- Fira, Valencia, unde participanţii au 

avut şansa de a descoperi aspecte din sistemul de 

învătamȃnt spaniol, structura acestuia, modul de 

organizarea a grupurilor de copii pe centre de 

interes  şi exemple de activităţi şcolare şi 

extraşcolare.  

 

Această experienţă a fost un prilej  de a relaţiona cu profesori din alte ţări, de a face schimb de idei 

şi de bune practici şi de a recunoaşte diferenţele culturale dintre cursanţi  (Romȃnia, Lituania, 

Slovenia şi Polonia).  
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Evaluarea a fost realizată prin diverse metode: discuții, peer evaluation, interviuri de grup, 

completare chestionare, analiza proiectelor de lecții elaborate, 3-2-1 feedback. 

 

Impactul participării la curs: 

 noi cunoștințe despre metode și tehnici caracteristice lucrului în echipă 

 competențe îmbunătățite privind elaborarea și aplicarea unor activități didactice bazate pe 

metode, privind evaluarea elevilor în contextul aplicării acestor metode de lucru în echipă, 

competențe de comunicare în limba engleză, competențe digitale, interculturale.  

 noi atitudini: motivație pentru aplicarea unor metode de lucru în echipă, motivație pentru 

implicare în proiecte ERASMUS
+
, atitudine pozitivă față de diversitatea culturală și 

lingvistică, atitudine pozitivă față de sine și față de ceilalți, o mai mare încredere în forțele 

proprii.  
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O lecție de dirigenție cu metode învățate 

 în cadrul Proiectului de mobilitate ERASMUS
+
 

”O școală prietenoasă” 

 

Prof. Mihaela MĂRĂNDESCU 
 

Formal şi informal, majoritatea dintre noi 

petrecem cel puţin o parte din timp  în echipe. 

Colaborând, suntem adesea mai operativi în rezolvarea 

problemelor şi în proiectarea unor noi idei. Prin lecţia 

Eficiența muncii în echipă și rolul 

liderului,desfășurată în cadrul Comisiei metodice la 

clasa a IX-a D, pe data de 23 octombrie 2018, mi-am 

propusconștientizarea de către elevi a importanței 

lucrului în echipă, analiza avantajelor și dezavantajelor 

acestui fel de activitate, identificarea factorilor de 

optimizare a muncii în echipă și realizarea importanței 

liderului. 

Scopul pe care l-am urmărit a constat în formarea 

de abilități și atitudini necesare elevilor pentru 

amenține o atmosferă  de lucru în echipă. 

Cu acest prilej, am aplicat câteva dintre metodele 

şi tehnicile activ-participative însuşite la cursul de 

formare intitulat “Building team spirit in the 

classroom”organizat de ESMOVIA, în Spania, în 

perioada 25 – 29 iunie 2018.  

Clasa a fost împărţită în trei grupe, iar în fruntea 

fiecăreia a fost numit un lider. 

Liderii desemnați din fiecare grupă au fost 

chemați separat pentru instructaj. Unul dintre cei trei 

elevi a fostliderul autoritar, un altul liderul democrat, 

iar cel de-al treilea  liderul laisser faire. 

Liderul autoritar va trebui să se impună în fața 

colegilor prin punctul său de vedere și le va cere 

elevilor să-i respecte ideile.  Prin acest stil se impune 

disciplina, sufocându-se în același timp creativitatea. 

Liderul democrat va discuta cu membrii echipei 

ideile fiecărui membru.Creativitatea individuală este 

stimulată, iar atmosfera de lucru este în sine un factor 

de motivație. 

Liderul laisser faire va lăsa situația să decurgă de 

la sine, fără să intervină, el va da doar impresia că este 

interesat de modul de desfășurare a activității și de 

succesul echipei.Stilul laissez-faire apare atunci când 

inerția proiectului depășește forța coordonatoare a 

manager-ului, fie datorită slăbiciunii acestuia, fie 

datorită unor factori obiectivi. 
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Echipele au realizat, sub îndrumarea fiecărui lider, timp de 15 minute un turn de hârtie de cel 

puțin un metru care să stea pe propriul fundament.  

 

După expirarea timpului de lucru sunt evaluate 

produsele obţinute. 

Se discută rezultatele evaluării. 

Se apreciază factorii care au determinat activitatea 

în fiecare grupă, felul în care au coordonat liderii 

activitatea, atmosfera din timpul activității. 

Se dezbate problema implicației acestei teme în 

viața școlii și la locul de muncă: „De ce eşuează atât de 

multe echipe?‖ Dacă reflectăm asupra aspectului pozitiv, 

ne punem întrebarea „Ce anume face eficientă o 

echipă?‖. 

Elevii au fost receptivi, s-au implicat și au 

respectat sarcina de lucru. Au realizat cât de importantă 

este atmosfera de colaborare, au înțeles motivele datorită 

cărora echipa lor a funcționat bine sau nu a funcționat și 

ce ar putea face diferit în viitor. Au învățat din această 

activitate cât de greu este uneori să lucrezi în echipă, să 

empatizezi cu toți membrii pentru a ajunge la un numitor 

comun și pentru a găsi soluția cea mai bună în vedera 

rezolvării într-un mod eficient a sarcinii de lucru. 
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Modelul Tuckman de dezvoltare al echipelor 
 

         Prof. Georgiana COȘARU 

 

Participarea la cursul Building Team Spirit in the Classroom organizat de Esmovia 

Training and Mobility ȋn cadrul proiectului ERASMUS+ - Acţiunea K1 intitulat O şcoală 

prietenoasă (nr. de referintă 2017-1-RO01-KA101-035810) implementat de Liceul„Ştefan 

Procopiu‖ mi-a oferit posibitatea de a descoperi noi abordǎri ale conceptului de echipǎ la nivelul 

colectivului de elevi. Cursul a pus accent pe modul de abordare, obiectivele şi etapele dezvoltării 

unei echipe, structura acesteia, distribuirea rolurilor şi modalităţile de management.  

 

În cadrul procesului educațional, lucrul în echipă este implementat ca tehnică de a 

eficientiza învățarea individuală. Sunt bine cunoscute beneficiile pe care le are echipa nu doar în 

stimularea progresului pe plan educațional, dar și în viață. 

În ceea ce privește procesul didactic, lucrul în cadrul echipei prezintă numeroase avantaje, 

printre care se pot aminti: 

 Stimularea spiritului competițional: elevii sunt încurajați să lucreze împreună, să se 

autodepășească, să dea randament mai bun; 

 Facilitarea schimbului de experiență și cunoștințe: fiecare elev va fi astfel mai conștient de 

propriul său comportament și stil de învățare; 

 Pregătirea pentru provocările din afara mediului educațional: elevii devin mai comunicativi, 

extrovertiți și pregătiți să pună în aplicare cele învățate în orice alt mediu; 

 Formarea unei imagini obiective privind propriile competențe: lucrul în cadrul unei echipe 

coordonată de un cadru didactic conduce la cunoașterea unor noi opinii, noi idei; 

 Familiarizarea cu mediul de lucru pe care îl vor întâlni atât în mediu academic cât și în cel 

profesional. 

 Dezvoltarea abilităților de comunicare; comunicarea deschisă cu restul colegilor și cu 

profesorul este foarte importantă pentru a se ajunge la performanță. 

 

Transformarea unui grup ȋntr-o echipǎ se realizeazǎ pe parcursul mai multor etape, așa cum 

bine evidențiazǎ Modelul Tuckman de dezvoltare al echipelor introdus de Bruce Tuckman ȋn 

anii 60. Acesta vorbește despre un sistem ȋn 5 etape:  

 

 
 

1.Forming (formarea echipei)  – Fiecare persoanǎ, ȋn procesul de cunoaștere a celorlați 

membri, ȋși cautǎ locul ȋn cadrul grupului. Oamenii ȋncearcǎ sǎ facǎ o impresie bunǎ celorlalți. 

Membrii trebuie sǎ ajungǎ la o ȋnțelegere comunǎ privind scopurile, identitatea, componența, durata 

de existențǎ, conducerea și procedurile de lucru ale grupului. În aceastǎ fazǎ avem de-a face cu un 

grup de lucru, nicidecum cu o echipǎ. 
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2.Storming (rǎbufnirea echipei) – a doua fazǎ a formǎrii grupului se caracterizeazǎ prin 

conflictele interpersonale. Interesele divergente ies la suprafațǎ ȋn timp ce membrii ȋncep sǎ ȋși 

expunǎ ideile și punctele de vedere, precum și sentimentele pentru ceilalți membri. Grupul trebuie 

sǎ stabileascǎ modul ȋn care puterea și autoritatea vor fi ȋmpǎrțite ȋntre membri. Aceasta etapǎ este 

importantǎ pentru formarea ȋncrederii reciproce și, dacǎ este coordonatǎ cu succes, poate duce la 

formularea unor obiective și proceduri mai realiste. De abia acum vorbim de existența unei echipe. 

 

3. Norming (normarea echipei) – Este etapa ȋn care ȋncep sǎ se stabileascǎ reguli, metode de 

lucru, valori, iar membrii echipei ȋncep sǎ aibǎ mai multǎ ȋncredere unii ȋn alții și ȋn leader. Acum 

leaderul se poate baza pe echipǎ și pe faptul cǎ va primi feedback ȋn momentul ȋn care face ceva 

greșit, ȋși permite sǎ delege și sǎ acorde ȋncredere și responsabilitate unui anumit membru sau 

anumitor mini-echipe formate. În aceastǎ fazǎ grupul devine mai coeziv. Începe sǎ se dezvolte 

spiritul de echipǎ. Indivizii devin mai sensibili la nevoile celorlalți și sunt mai dispuși sǎ 

ȋmpǎrtǎșeascǎ idei, informații și opinii. Cerintele sarcinii devin mai importante decȃt scopurile și 

grijile personale. Lucrul ȋn echipǎ ȋncepe sǎ dea rezultate, membrii echipei fac schimb de 

informații, ȋmpartǎșesc metode de lucru și devin mai motivați, cǎpǎtȃnd ȋncredere ȋn proiect. În 

aceasta fazǎ exista ȋnsǎ un risc care nu trebuie neglijat: dacǎ regulile stabilite sunt prea stricte, prea 

rigide, iar echipa nu participǎ activ la luarea deciziilor e posibil ca aceasta sǎ aibǎ de suferit la 

capitolul creativitate. Dacǎ regulile sunt ȋnsǎ prea ușor de ocolit, din nou, echipa va avea probleme. 

Aici intrǎ ȋn acțiune leader-ul care trebuie sǎ pǎstreze acest echilibru. 

 

4. Performing (funcționarea echipei) – este o fazǎ de interdependențǎ ȋntre membrii echipei. 

Grupul devine o adevaratǎ echipǎ. Odatǎ depǎșite problemele structurale și interpersonale, membrii 

lucreazǎ bine ȋmpreunǎ și ajung la un nivel ȋnalt de rezolvare a problemelor. În acest stadiu, grupul 

se caracterizeazǎ prin creativitate și loialitate a membrilor unul fațǎ de altul. Oamenii ȋmpartǎșesc 

aceeași viziune, lucreazǎ ca un tot unitar, știu exact ce au de fǎcut și sunt foarte motivați, ȋncercȃnd 

chiar sǎ obținǎ rezultate peste așteptǎrile leader-ului. Este punctul maxim la care poate ajunge o 

echipǎ. 

 

5. Adjourning  e o a 5-a etapă, adaugatǎ ulterior, și se referǎ la  momentul ȋn care echipa ȋși 

realizeazǎ obiectivul, iar proiectul ia sfȃrșit. 

 

Așadar, echipele de elevi sunt formate 

respectând unele principii definitorii pentru ca 

rezultatele să fie optime: nivelul de pregătire, 

caracteristicile de personalitate, stilul propriu 

de studiu. Capacitatea de a lucra împreună cu 

alte persoane, ca parte a unei echipe, nu este o 

abilitate solicitată neapărat în plan școlar, ci 

este o abilitate esențială în toate domeniile 

vieții. Educația oferă un mediu excelent 

pentru a cultiva munca în echipă, copiii 

culegând apoi beneficiile pe tot parcursul 

vieții lor.  
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                       Dezvoltarea spiritului de echipă în clasă 
 

Prof. Diana LUCA 
 

               Cursul la care am avut ocazia să particip ȋn perioada 25-29 iunie 2018 s-a desfășurat la 

Valencia, Spania, și s-a intitulat  Building Team Spirit in the Classroom. Este vorba despre prima 

mobilitate din cadrul proiectului ERASMUS+ - Acţiunea K1 intitulat O şcoală prietenoasă (nr. de 

referintă 2017-1-RO01-KA101-035810) implementat de Liceul „Ştefan Procopiu‖ Vaslui. La acest 

curs au participat 12 profesori atât din România cât și din alte ţări cum ar fi Polonia, Lituania și 

Slovenia. De la liceul nostru au participat un număr de șase cadre didactice. Acest curs a pus accent 

pe modul de abordare, obiectivele şi etapele dezvoltării unui grup, structura acestuia, distribuirea 

rolurilor şi modalităţile de management. Au fost abordate două subiecte esenţiale în crearea unei 

echipe de succes, comunicarea cu cele trei stiluri ale sale, importanţa comunicării verbale şi a 

comunicării nonverbale, ascultarea activă şi relevanţa feedback–ului şi motivaţia individuală şi în 

echipă, modalităţi de stimulare a motivaţiei şi a progresului ca proces, identificarea factorilor şi a 

obstacolelor care o influenţează. Acestea sunt temele pe care le-am abordat la clasa la care sunt 

dirigintă dar și la alte clase la care predau ȋn acest an școlar. 

              Prima activitate a fost la clasa a XII-a F, clasă la care sunt dirigintă. Titlul activităţii a fost: 

‖Comunică asertiv, nu agresiv!‖. Scopul acestei activităţi a fost: dezvoltarea abilităţii de 

comunicare asertivă. Dintre obiectivele activităţii am putea enumera: să descrie comportamente 

pasive, agresive și asertive; să numească aceste tipuri de comportamente ȋntr-o situaţie dată; să 

definească noţiunile prezentate. Ca metode și procedee am folosit conversaţia, explicaţia, 

dramatizarea, jocul de rol, chestionarul. Resursele materiale au fost: fișe de lucru, markere, foi A3, 

planșa ‖Balanţa‖. La sfârșitul lecţiei elevii au reușit să-și achiziţioneze cunoștinţe și să-și formeze 

competenţe utile ȋn dezvoltarea unui comportament asertiv. 

 

Câteva aspecte din timpul activităţii: 
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            Cea de-a doua activitate a fost susţinută la 

clasa a XI-a A cu tema ‖Ce mă motivează să 

ȋnvăţ?‖. Scopul lecţiei a fost: de a identifica și 

stimula componentele motivaţionale ale elevilor 

ȋntr-o manieră mai creativă și de a dezvolta 

ȋncrederea elevilor ȋn forţele proprii. Metodele și 

procedeele folosite au fost: lectura, chestionarul, 

vizionare (clip educaţional). Pe parcursul ȋntregii 

activităţi elevii au ȋmbinat armonios noţiunile 

teoretice cu cele practice ȋn perechi sau ȋn echipă, 

prin jocuri de rol sau chiar simulări. La sfârșitul 

orei elevii au fost capabili să definească conceptul 

de ȋnvăţare, să-și conștientizeze necesitatea 

motivaţiei interioare a ȋnvăţării și să-și dezvolte 

creativitatea. 
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A treia  activitate cu elevii a fost cea de la clasa la care sunt 

dirigintă. Tema lecţiei a fost: ‖Tehnica lucrului ȋn echipă-o 

metodă eficientă ȋn ȋnvăţare‖. Scopul activităţii a fost de 

informare și sensibilizare privind regulile pe care trebuie să 

le respecte elevul ȋn cadrul grupului. În cadrul activităţi s-a 

pus accent pe identificarea rolului de lider în vederea 

construirii spiritului de echipă, a avantajelor şi 

dezavantajelor diferitelor tipuri de lideri, atitudini şi 

competenţe cheie necesare în crearea şi conducerea unui 

grup. 

 

 

 

 

                 În concluzie pot afirma că ȋn cadrul acestui curs am avut  prilejul  de a relaţiona cu 

profesori din alte ţări, de a face schimb de idei şi de bune practici şi de a recunoaşte diferenţele 

culturale dintre cursanţi. Această mobilitate mi-a oferit posibilitatea de a descoperi totodată cultura 

şi civilizaţia spaniolă şi obiceiurile specifice locuitorilor din împrejurimile Valenciei. 
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PARALELA COMUNICĂRII 

- Comunicarea verbală și comunicarea nonverbală – 
 

Prof. Maria CIULEI 

                                

COMUNICARE VERBALA   
     Cea mai importanta distinctie privind actele de comunicare are drept criteriu natura 

semnelor utilizate. In acest sens, va fi considerata verbala acea forma de comunicare in care 

intervin exclusiv cuvinte - fie in varianta acustica, fie in varianta grafica - si nonverbala, 

comunicarea realizata cu ajutorul indicilor, iconilor sau simbolurilor. 

     Secventa verbala a oricarui proces de comunicare se realizeaza exclusiv prin intermediul 

cuvintelor si serveste, cu precadere, la formularea, stocarea si transmiterea cunostintelor. Evident, 

mesajele din comunicarea verbala pot sa se refere si la emotii, sentimente, dorinte, atitudini, 

intentii, angajamente etc. si se pot asocia cu multiple forme de influentare, desi, evident, 

componenta cognitiva este cea mai importanta. 

 

     Prin raportare la parametrii comunicarii, 

secventele comunicative verbale se 

individualizeaza prin urmatoarele 

caracteristici: 

       1. arta comunicarii verbale se insuseste, 

prin studiu sistematic; 

       2. facand abstractie de unele cazuri 

exceptionale (hipnoza, nebunie, betie, 

consum de droguri etc.), comunicatorii 

interactioneaza in mod voluntar; 

            3. mesajele verbale sunt, de cele mai 

multe ori, bine articulate; 

       4. codul folosit consta dintr-un tezaur de cuvinte - lexicul sau dictionarul - si din regulile 

gramaticale ce guverneaza combinatiile de cuvinte, astfel incat comunicatorii sa poata formula si 

recunoaste secventele verbale corecte; 

       5. situatiile la care se face referire prin intermediul mesajelor pot fi, in egala masura, 

concrete sau abstracte; 

       6. canalul de transmitere poate fi acustic sau vizual si, din aceasta pricina, prezinta 

numeroase obstacole. 

     La proprietatile de mai sus, sunt de adaugat cateva trasaturi care vizeaza actele realizate in mod 

necesar de emitent si receptor, oricare ar fi procesul de comunicare in care se implica: 

       1. autodezvaluirea verbala este relativ restransa si cuprinde informatii preponderent 

"neutre"; 

       2. angajandu-se intr-un act de comunicare verbala, comunicatorii isi asuma o apropiere de 

statut si intra intr-o relatie de respect reciproc; 

       3. informarea semantica (sau referirea) este remarcabil de bogata si poate viza toate 

domeniile realitatii; 

       4. influentarea prin mesaje verbale este eficace mai mult sub raport cognitiv sau sub raport 

comportamental si mai putin sub raport afectiv. 

     Comunicarea verbala se desfasoara fie sub forma orala, fie sub forma scrisa. Dupa estimarile 

unor cecetatori, vorbirii si ascultarii (prin care se realizeaza comunicarea orala) li se dedica mai 

mult timp si, implicit, mai multa importanta decat scrierii si citirii (prin care se realizeaza 

comunicarea scrisa). 
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COMUNICARE NONVERBALA   
Conform unei convingeri larg impartasite, ea predomina in raport cu toate celelalte forme de 

comunicare. In acest sens, dupa Albert Mehrabian, din totalul mesajelor antrenate in fluxul 

comunicarii (umane), doar sapte procente sunt verbale, restul de nouazeci si trei fiind nonverbale. 

     Contopita, indeobste, cu interpretarea comportamentelor expresive, comunicarea nonverbala 

este determinata prin cateva caracteristici remarcabile. 

     (i) Comunicarea nonverbala este legata cu precadere de dimensiunea afectiv-emotionala, desi 

poate sluji si la impartasirea cunostintelor. Fireste, fac exceptie aici, ideile care se situeaza la un 

nivel inalt de abstractizare. 

     (ii) In contrast cu actele de limbaj verbale, comunicarea nonverbala scapa (din fericire?) in 

foarte mare parte controlului mintii. 

     Explicatia este foarte simpla. Cuvintele, oricum mult mai reduse numeric decat semnele 

nonverbale, pot fi transmise numai in serie (unul cate unul), in timp ce indicii, iconii si simbolurile 

tolereaza o transmitere simultana. Or, este greu sa stapanesti in fiecare moment al comunicarii un 

set eterogen de semne nonverbale. Mai mult, in timp ce cuvintele sunt semne conventionale, legate 

arbitrar de un anumit referent, indicii - daca ar fi sa ne oprim doar la aceste semne nonverbale - 

chiar fac parte din referenti. Ca atare, ei sunt obiectivi, iesind cel putin partial de sub guvernarea 

vointei noastre. 

     Sa presupunem, de pilda, ca in cadrul unei discutii ma infurii teribil pe partenerul meu de dialog, 

care m-a jignit grav. Starea de furie ma copleseste, dar incerc din rasputeri s-o ascund. Chiar daca 

imi inghit imprecatiile care-mi stau pe limba si evit incruntarea sprancenelor, nu pot elimina toti 

indicii furiei mele. Un observator ceva mai atent ar putea baga de seama pumnii stransi, o anumita 

crispare, cresterea ritmului vorbirii etc. si ar fi in masura sa dispuna indicii observati in intregul din 

care fac parte: starea mea de furie. 

     (iii) Ar fi de mentionat, apoi, ca nu intalnim in cazul comunicarii nonverbale un sistem de reguli 

analog gramaticii, care guverneaza folosirea cuvintelor. "Codul bunelor maniere", regulile care 

stabilesc gesturile dezirabile in cadrul unui club exclusivist, regulile care definesc felul de a se 

purta al ostasului si alte asemenea clase de reglementari nu guverneaza decat o parte infima a 

comportamentelor nonverbale. Caracterul slab structurat al actelor de limbaj nonverbale se vadeste 

si prin faptul ca cele mai multe modalitati de comunicare nonverbala se dobandesc prin simpla 

imitatie, iar nu prin studiu sistematic. 

     (iv) In sfarsit, se cuvine retinuta precizarea ca actele de comunicare nonverbala sunt marcate de 

ambiguitate. Nici un semn nonverbal nu poate fi interpretat corect decat in contextul celorlalte 

semne (verbale, ori nonverbale), al istoriei relatiilor cu partenerii de comunicare (prietenie, 

indiferenta, ostilitate etc.) si al starii noastre psihice (daca suferim de mania persecutiei vom vedea 

toate gesturile celorlalti ni se vor parea amenintatoare). 

     Semnele nonverbale trebuie judecate, de asemenea, numai in raport cu comunitatea culturala 

care le statorniceste. Daca semnele nonverbale intra in contradictie cu cele verbale, se convine, 

indeobste, sa se dea crezare celor dintai. 

     Elementele de comunicare nonverbala parcurse pana acum insotesc comunicarea orala sau, 

oricum, presupun un minim contact fizic intre interlocutori. Nu trebuie sa ignoram insa faptul ca 

exista semne nonverbale - ce e drept, mai reduse numeric si relativ greu de sistematizat - care intra 

in alcatuirea mesajelor scrise. 

 

Activitatea cu elevii 

Plecând de la premisa că realitatea ne confirmă faptul că multi dintre noi au tendința să 

perceapă diferit diverse situații de comunicare profesorul descrie cu exemplificări de comportament 

observate de-a lungul orei diverse situații de comunicare am decis sa realizam o lectie la dirigentie 

avand ca tema Am dreptul să spun/să arăt ce gândesc. 
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Profesorul prezintă și distribuie elevilor o fișa de lucru cu urmatorul conținut:  

 

Aminteşte-ţi o situaţie recentă în care ţi-a fost dificil să reacţionezi, să spui ceea ce doreşti 

tu... 

Ce anume ţi-a fost dificil? 

...................................................................................................................... 

Ce factori au contribuit în situaţia respectivă? 

...................................................................................................................... 

Ce ai fi vrut să se întâmple? Cum ţi-ai fi dorit să se termine acea situaţie? 

...................................................................................................................... 

Se expun și se discută răspunsurile la întrebările din fișă și se trag concluzii. 

 

Concluziile activității: 

La finalul activității majoritatea elevilor au exprimat faptul ca mai ușor pot spune 

următoarele: 

Am dreptul să… 

 mă respect pentru cine sunt şi pentru ceea ce fac. 

 le spun celorlalţi cum doresc să comunic cu ei 

 spun „NU‖, să refuz ceva atunci când ştiu că nu mi se potriveşte, fără să mă 

simt vinovat(ă). 

 fiu ascultat(ă) şi luat(ă) în serios. 

 fiu fericit(ă). 
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Un bun lider 
 

Prof. Gelu Florin CUCU 

 

                Participarea la cursul Building Team Spirit in the Classroom organizat de Esmovia 

Training and Mobilityȋn cadrul proiectului ERASMUS+ - Acţiunea K1 intitulat O şcoală 

prietenoasă (nr. de referintă 2017-1-RO01-KA101-035810) implementat de Liceul „Ştefan 

Procopiu‖ mi-a oferit posibilitatea de a descoperi noi abordǎri ale conceptului de lider de echipǎ la 

nivelul colectivului de elevi.  Cursul a pus accent și pe identificarea rolului de lider în vederea 

construirii spiritului de echipă, a  avantajelor şi dezavantajelor diferitelor tipuri de lideri, atitudini şi 

competenţe cheie necesare în crearea şi conducerea unui grup. 

 

ORIGINEA CONCEPTULUI 

              In 1939, psihologul Kurt Lewin a condus un studiu care a identificat trei stiluri principale 

de lider și a subliniat efectul pe care fiecare stil l-a avut asupra membrilor echipei. Cercetările sale 

au arătat că liderii obțin rezultate diferite atunci când conduc echipele lor în moduri diferite. 

Deși Lewin a realizat acest studiu cu multe decenii în urmă, constatările sale au influențat multe 

dintre teoriile de conducere aplicate în prezent, care ajută la formarea unui profil de lider de succes. 

Cele 3 stiluri de conducere de bază identificate sunt: 

 Leadership Autoritar (autocratic) 

 Leadership Participativ (democratic) 

 Leadership Delegativ (laissez-faire) 

             Este important să înțelegem avantajele și 

dezavantajele fiecărui stil, astfel încât să putem recunoaște 

care este propriul nostru stil de conducere și să ne adaptăm 

abordarea pentru a se potrivi situației noastre. 

 

STILURILE DE LEADERSHIP – DESCRIERE 

 

Leadership Autoritar (Autocratic) 
 Un lider conduce într-un mod autoritar atunci când ia decizii fără consultarea membrilor 

echipei sale, spunându-le ce să facă și cum să facă. 

 Beneficiul acestui stil de lider constă în faptul că este foarte eficient: puteți lua decizii 

rapide, iar membrilor echipei nu li se permite să se opună.  

 Dezavantajul este că un mediu de lucru autoritar este de multe ori demoralizator și 

demotivant pentru membrii echipei. De asemenea, există posibilitatea să nu mai beneficiați 

de informații de la aceștia, precum și de cunoștințele și experiența lor dacă utilizați această 

abordare, care poate limita sever inovația și performanța în echipa dumneavoastră. 

 În plus, în multe culturi, membrii unei organizații resping ceea ce nu înțeleg și opun 

rezistență conducerii autoritare. Aceasta poate provoca dezangajare și nefericire în echipă și 

chiar îi poate face pe membri să fie agresivi sau ostili.  

 Leadership-ul autoritar este adesea potrivit atunci când aveți nevoie să luați decizii rapide în 

timpul crizelor, dar este nociv în multe medii de afaceri moderne. 

 

Leadership Participativ (Democrat) 
 În cazul conducerii participative, liderul are ultimul cuvânt cu privire la decizii, dar implică 

membrii echipei în procesul de luare a deciziilor. Acest stil se bazează pe încredere și relații 
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bune la locul de muncă, precum și pe faptul că membrii echipei trebuie să se simtă 

responsabili și implicați în munca lor. 

 Dezavantajul stilului de conducere democrat este că poate încetini procesul de luare a 

deciziilor, ceea ce poate duce la ratarea unor oportunități. Acest lucru poate fi deosebit de 

dăunător în situații de urgență sau de criză. 

 

Leadership Delegativ (Laissez-faire) 
 Stilul de conducere delegativ sau laissez-faire este foarte liber și permisiv. Când utilizați 

acest stil, permiteți membrilor echipei să-și stabilească propriile obiective și termene, 

precum și în ce mod să le îndeplinească. 

 Leadership-ul delegativ este cel mai eficient atunci când membrii echipei sunt foarte 

motivați și cu înaltă calificare și atunci când aveți posibilitatea de a le oferi frecvent 

feedback pentru performanța și progresul lor. Este, de asemenea, eficient atunci când lucrați 

cu freelanceri sau consultanți. 

 Dezavantajul leadership-ului delegativ este că poate duce la o performanță slabă în echipele 

în care membrii au un nivel scăzut de calificare, motivație slabă sau cunoștințe limitate. 

 

CONCLUZII 

                Este important să înțelegem care este propriul stil de conducere care ne caracterizează în 

mod natural, astfel încât să putem adapta abordarea pentru a se potrivi situației noastre. Este, de 

asemenea, util să știm ce stil de conducere trebuie să evităm. Înțelegând ce stil n-i se potrivește ca 

profil de lider și se pretează rolului nostru în cadrul organizației, vom reuși să transmitem mai bine 

propria viziune celorlalți membri ai organizației. 
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Comunicarea asertivă - 

stil de comunicare benefic în școală și în viață 
 

Prof. Elena Diana TRIFAN 

 
Comunicarea asertiva presupune expunerea unui punct de 

vedere într-un mod clar și direct, respectându-i pe ceilalți. Este o 

modalitate eficientă de minimizare a conflictelor, de control a furiei, ce 

ajuta în același timp la îmbunătățirea relațiilor. 

 

Comunicarea asertivă  

 este abilitatea de a ne exprima sentimentele, gândurile, credinţele şi opiniile într-o manieră în care nu 

încalcă drepturile altora; 

 capacitatea de a ne autoafirma, de a ne exprima onest, direct şi clar cu privire la opiniile şi drepturile 

proprii fără agresivitate şi fără a-i leza pe ceilalţi; 

 capacitatea de a ne urmări propriile interese fără să încălcăm nevoile altora; 

 ştim să ascultăm şi suntem dispuşi să înţelegem, ştim să fim autentici (fără simulări şi jocuri de rol) şi să 

ne bazăm pe noi înşine; 

 este cea mai bună atitudine deoarece permite atingerea scopurilor propuse fără a provoca resentimente 

celorlalţi şi chiar câştigându-le simpatia. 

 

Pe măsură ce creştem, învăţăm să ne adaptăm comportamentul la 

ce se întâmplă în jurul nostru, la persoanele pe care le întâlnim. Dacă 

încrederea în noi înşine este diminuată prin ironie sau violenţă, atunci 

când vom fi adulţi vom avea tendinţa să reacţionămp asiv sau agresiv în 

situaţii similare. Deşi o persoană a învăţat să reacţioneze pasiv sau 

agresiv, se poate schimba şi poate învăţa să devină asertivă. Care sunt efectele comportamentulu ipasiv, 

agresiv, în comparaţie cu cel asertiv? 

 

Consecinţe ale comportamentelor asertive, pasive şi agresive 

Pasiv Asertiv Agresiv 

Problema este evitată Problema este discutată Problema este atacată 

Drepturiletalesunt ignorate Drepturiletalesunt susţinute Drepturiletalesunt susţinute 

fără aţine cont de drepturile 

celorlalţi 

Îi laşi peceilalţi să aleagăîn 

locul tău 

Îţi alegi tu activitatea Îţi alegiactivitateata şi pea 

celorlalţi 

Neîncredere Au încredereîn ei Ostili, blamează, acuză 

Vezi drepturile celorlalţi ca 

fiind mai importante 

Recunoşti şi drepturiletale şi 

ale celorlalţi 

Drepturiletalesunt mai 

importante decâtale celorlalţi 

Tehnici eficiente de comunicare asertivă 

 

Aserțiunea de bază înseamnă o afirmație care exprimă clar ceea ce vrem, ce avem nevoie, convingerile, 

opiniile sau sentimentele noastre. Acest tip de aserțiune poate fi folosit în fiecare zi ca să ne facem cunoscute 

nevoile. Afirmații tipice de bază folosesc formula ‖Eu‖ 

- exemplu de formulare: ”Eu sunt mulțumit de felul în care a fost rezolvată această problemă.” 

Poate fi folosită ca afirmație de bază și atunci când vrei să complimentezi sau lauzi pe cineva, când oferi 

informații sau vorbești de faptele sale 

- exemplu de formulare: ”Eu cred că referatul tău a fost foarte bun”; ”Eu nu m-am gândit la asta 

înainte, am nevoie de timp să mă gândesc la ideea ta” 
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Aserțiunea empatică – Empatia înseamnă că încercăm să înțelegem sentimentele, nevoile sau dorințele 

celeilalte persoane, deci acest tip de aserțiune conține un element de recunoaștere a sentimentelor, nevoilor 

și dorințelor interlocutorului. Acest tip de aserțiune se poate folosi când cealaltă persoană este implicată într-

o situație care nu se potrivește cu nevoile tale și vrei să-i arăți că ești conștient și sensibil la poziția sa.  

- exemplu de formulare: ”Știu că ești ocupat momentan, dar trebuie să-ți arăt ceva”; ”Sunt perfect 

conștient că nu-ti place noua procedură, însă până când este schimbată, aș vrea s-o aplici” 

 

Aserțiunea consecință -Este cea mai puternică formă de aserțiune și este folosită ca și comportament în 

ultimă instanță. Este folosită într-o situație în care cineva nu ia în considerare drepturile celorlalți și vrem ca 

el să-și schimbe comportamentul fără ca noi să devenim agresivi. 

- exemplu de formulare: ”Dacă vei continua să nu-mi dai informațiile, nu am altă opțiune decât să mă 

duc la directorul școlii. Și aș prefera să nu fac acest lucru.”; ”Dacă acest lucru se mai întâmplă, nu am 

de ales, decât să aplic o procedură disciplinară. Aș prefera să nu fac asta.” 

 

Aserțiunea discrepanță – Aserțiunea care prezintă o discrepanță se referă la indicarea discrepanței dintre ce 

a fost dinainte stabilit și ceea ce se întâmplă de fapt. Este utilă pentru a clarifica dacă este vorba de o 

neînțelegere sau o contradicție și când comportamentul unei persoane nu se potrivește cu acele cuvinte pe 

care le-a folosit. 

- exemplu de formulare: ”Ioan, pe de o parte spui că putem să îmbunătățim colaborarea între comisii, 

dar pe de altă parte faci afirmații despre noi care fac dificilă orice colaborare. Sunt de acord că putem 

să îmbunătățim situația, așa că aș vrea să vorbim despre asta. ” 

 

Aserțiunea care exprimă sentimente negative – este folosită când experimentezi sentimente negative 

legate de o persoană - mânie, durere, resentimente. Într-o manieră controlată și calmă atragi atenția asupra 

efectului pe care l-a avut comportamentul acestuia asupra ta. 

- exemplu de formulare: ”Atunci când amâni atât de mult scrierea acelui raport implică faptul că 

trebuie să lucrez mai mult în week-end și mă simt deranjat de acest lucru, astfel că, în viitor as vrea 

sa-l primesc la data și ora stabilită.” 

 

 

 

Pentru a folosi cu succes aceste tehnici este important să fii sigur că 

folosești o comunicare nonverbală asertivă, astfel trebuie să ai un ton calm, 

volumul vocii și ritmul normal, să menții contactul vizual cu celălalt și să încerci să reduci încordarea fizică.  

Fiecare copil, adolescent sau adult trebuie să conştientizeze drepturile assertive şi săfacă apel la ele 

de câte ori este necesar. Adultul, părintele sau profesorul trebuie să accepte că şi copii şi tinerii au aceleaşi 

drepturi asertiveca şi adulţii. 

Drepturi asertive: 

 Am dreptul să accept ceea ce-mi place 

 Am dreptul să refuz ce nu-mi place, ce nu-mi convine  

 Am dreptul să critic când cineva mă deranjează  

 Am dreptul să refuz criticile care nu mi se cuvin  

 Am dreptul de a face greşeli, de a mă răzgândi 

 Am dreptul să obţin ce este mai bun pentru mine 

 

 

Bibliografie: 

http://www.studentcrescendo.ro 

http://macro-training.ro 

psihologlilianabogos.wordpress.com 

http://www.consultanta-psihologica.com/tehnici-eficiente-in-comunicarea-asertiva/ 

Cristescu Maria Alice - Ghid de comunicare asertivă  

 

Aserțiunea ”moară stricată” – este o tehnică eficientă de a spune 

”nu”. Implică pregătirea a ceea ce vrei să spui și repetarea sa de 

cate ori este necesar, calm și relaxat. 

 

 

http://www.studentcrescendo.ro/
http://www.consultanta-psihologica.com/tehnici-eficiente-in-comunicarea-asertiva/
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Acest curs a fost organizat de  ITC–International TEFL Certificate  

 Františka Křížka 1, Prague 7, Czech Republic  +420 224 817 

530   info@itc-international.eu  

http:www.itc.itc-international.eu/about-itc   

PIC number: 94 93 64 512    

 

 

Formatorul: Smriti Vasistha, academic director 

smriti@itc-international.eu  

 

 

 

 

 

La acest curs au participat 17 profesori din România, Cipru, Turcia şi Spania.  De la Liceul ‖Ștefan 

Procopiu‖ Vaslui au participat 5 cadre didactice:  Bacoșcă-Bică Mariana, Cucoranu Ionel, Diaconu 

Areta, Dumitrașcu Leonaș,  Loghin Diana.  

 

TIPURI DE ACTIVITĂȚI: 
 Module de învățare prin care se încurajează dezvoltarea creativităţii, îmbunătăţirea calităţii 

şi eficienţei procesului educaţional la clasele de elevi prin utilizarea instrumentelor TIC 

pentru dezvoltarea gândirii creative.  

 Activități de învăţare prin joc, prin demonstraţii practice utilizând instrumente diverse în 

vederea satisfacerii nevoilor de învăţare diferenţiate la clasele de elevi (expunerea, 

demonstraţia, exerciţiul practic, brainstorming, lucru pe grupe, tehnici de dirijare a atenţiei 

elevilor).  

 Activităţi de evaluare prin: descoperirea de soluţii în rezolvarea diferitelor situaţii întâlnite 

la clasele de elevi, tehnici de evaluare de la egal la egal, autoevaluarea.  

 Activități culturale: istorie, cultură şi civilizaţie în Republica Cehă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUXUL 2: Innovative Approaches to Teaching 
 

mailto:info@itc-international.eu
mailto:smriti@itc-international.eu
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Modulul I: Competenţele secolului XXI 
Competenţele esenţiale ale secolului XXI pe care elevul le poate utiliza în rezolvarea situaţiilor 

practice de zi cu zi au în vedere dezvoltarea gândirii critice, a abilităţii de a găsi soluţii eficiente, de 

a comunica în echipă. Astfel printre competenţele care trebuie dezvoltate la elevi se enumeră: 

responsabilitate şi capacitate de adaptare; competenţe de comunicare; gândire critică şi gândire 

creativă; identificarea, formularea şi soluţionarea problemelor; accesul la informaţie prin analiză, 

cunoaşterea prin explorare. Un rol important îi revine profesorului care trebuie să înţeleagă şi să 

cunoască nevoile elevului acestui secol ce se află în continuă schimbare, pentru a dezvolta la elevi 

trăsături de caracter esenţiale pentru tranziţia de la şcoală la piaţa muncii.    

 

 

Modulul II: Gândirea critică şi 

creativă, cum poate fi dezvoltată  
Gândirea critică declanşează la elevi 

procese cognitive complexe, care încep 

cu acumularea de informaţii, analiză, 

interpretare, evaluare şi se termină cu 

luarea de decizii.  Gândirea creativă se 

referă la găsirea de soluţii, idei, 

probleme, metode, care conduc la 

dezvoltarea capacităţii elevilor de a găsi 

soluţii şi de a-şi adapta comportamentul 

la situaţii noi. 

Aplicaţie practică: Participanții au 

realizat o analiză comparativă prin 

identificarea caracteristicilor găndirii 

critice şi a gândirii creative.  

 

 

Modulul III: Învăţarea bazată pe cercetare, învăţarea bazată pe sarcini  
Învăţarea bazată pe cercetare şi sarcini de lucru vizează: simularea realităţii în clasa de elevi, 

explorarea realităţii şi analiza rezultatului activităţii.  În demersul didactic, elevii trebuie să 

găsească soluţii pe cont propriu pentru rezolvarea problemelor legate de conţinut, subiect ăi de 

organizare a activităţii lor. Astfel  elevii îşi vor forma abilităţi de: gestionare a timpului, planificare 

a activităţii, cooperare în echipe, obţinerea de 

materiale şi selectarea informaţiilor, găsirea 

şi utilizarea instrumentelor de lucru etc. 

Învăţarea bazată pe sarcini de lucru este 

flexibilă, deoarece elevii pot adapta sarcina 

de lucru la abilităţile lor. 

Sarcina de lucru: Scrierea unui articol 

despre  o poveste reală pe baza unor cuvinte 

şi expresii  selectate din articolul original. S-a 

lucrat pe  grupe, construindu-se astfel 4 

poveăti diferite  care au evidenţiat stimularea 

gândirii critice şi creative.  
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Modulul IV: Gamizarea sălii de clasă  
Metoda gamificării a apărut din nevoia unei schimbări şi a unei conectări mai rapide cu elevii, de 

care şcoala românească are nevoie. Această metodă poate revoluţiona învătământul deoarece 

funcţionează pe două direcţii: îmbunătăţește performanţele şi schimbă comportamente negative. Se 

poate aplica atât pentru copii buni în sensul că vrem să devină şi mai buni dar şi pentru copii-

problemă cărora dorim să le schimbăm atitudinea faţă de educaţia şcolară. 

Aplicaţie practică: învăţare prin joc, accesând aplicaţia playbrighter.com  

 

 

Modulul V: Utilizarea instrumentelor TIC pentru evaluare  
Evaluarea cunoştinţelor achiziţionate de elevi la disciplinele de învăţământ studiate poate fi 

realizată prin aplicarea instrumentelor TIC. 

Cu ajutorul resurselor digitale elevii îşi 

dezvoltă aptitudinile şi capacitatea de a 

crea teste de evaluare aplicabile pentru 

diferite teme din curriculum studiat. 

Această metodă conduce la dezvoltarea 

gândirii critice şi creative stimulând 

initiativa şi dorinţa de aprofundare prin joc 

a cunoştinţelor acumulate. 

Aplicaţie practică: realizarea unui test de 

minim şase întrebări cu câte 4 variante de 

răspuns utilizând aplicaţia Edpuzzle.com.  

 

 

 

Modulul VI: Lucru cu clase multiculturale  
Organizarea claselor multiculturale de elevi este un process educaţional care: 

 include ideea că toţi elevii, fără deosebire de apartenenţa etnică sau culturală, trebuie să 

beneficieze de oportunităţi egale de învăţare;  

 este o mişcare de reformă capabilă să producă schimbări majore în şcoală;  

 este un proces în permanentă derulare, care include idei ca echitatea şi preocuparea continuă 

pentru stimularea realizărilor şcolare.  

Aplicaţie practică: jocuri interactive în perechi, cu întrebări şi răspunsuri cu temă impusă în timp 

limitat; jocuri de intercunoaştere pe baza unor propuse de formator (hobby-uri).  
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Modulul VII: Adaptarea materialelor didactice pentru a satisfice nevoile diferenţiate  
Necesitatea realizării unor materiale didactice care să satisfacă 

nevoile diferenţiate de învăţare a elevilor rezidă din faptul că 

aceştia au stiluri şi nevoi de învăţare diferite. Este necesară 

adaptarea instrumentelor de lucru astfel încât acestea să 

permită eficientizarea învăţării. Adaptarea materialelor se 

realizează:  

 prin teoria lui Gardner (pentru a se potrivi cât 

mai multor intelingenţe diferite) 

 prin taxonomia lui Bloom (pentru a oferi sarcini 

care necesită o gândire cognitivă mai mică sau 

mai mare) 

Aplicaţie practică:  

a)lucru pe grupe în funcţie de stilurile de  învăţare (auditiv, 

visual, mimică şi  bdramatizare) - joc de rol pe tema ―Circuitul  

apei în natură‖  

b)construirea unei poveşti pe baza unor propoziţii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulul VIII: Metacogniţie-învăţând elevii să înveţe  
Metacogniţia (învăţând elevii să înveţe): „cunoaştere peste‖, „deasupra cunoaşterii‖, conştientizarea 

propriului proces de învăţare prin activităţile de autocontrol, autoapreciere şi autoperfecţionare. 

Metagogniţia presupune:  
 ‖Creierul devine o cameră video‖ 

 Să-ți ,,creezi‖ gândirea  

 Vizualizare 

 A face conexiuni 

 Evaluare 

 Sintetizare 

 Sumarizare  

 A-ți pune întrebări  

Aplicaţie practică: Ce te face să-ți schimbi modul în care gândești? 

Răspunsuri: Vârsta, Nevoile diferite, Statutul marital, Cititul, Întâlnirea cu alți oameni etc. 

Aplicatia popplet.com-cum să-ţi organizezi ideile?  
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Modulul IX: TIC ca instrument de dezvoltare a creativităţii şi gândirii critice  
Stimularea creativităţii elevilor se poate realiza prin crearea în clasă a unei atmosfere care să 

favorizeze comunicarea în activitatea de învăţare, stimularea iniţiativei de muncă individuală şi în 

echipe, dezvoltarea spiritului de observaţie, a gândirii şi imaginaţiei, receptivitatea faţă de nou, a 

spiritului critic ştiinţific dezvoltarea aptitudinilor de utilizare a tehnicilor moderne în TIC.  

Aplicaţie practică: Editare cod QR pentru un set de întrebări şi citirea codurilor cu aplicaţia I-

nigma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulul X: Formativ versus Sumativ: rubricile, listele de verificare, evaluarea de la egal la 

egal şi autoevaluarea  
Evaluarea sumativă este realizată la sfârsitul 

unei unităţi de invățare.  Exemple de evaluări 

sumative: examene/teste intermediare, proiecte.  

Evaluarea formativă oferă elevilor feedback 

continuu ce permite îmbunătăţirea activităţii 

didactice atât pentru cadre didactice cât şi 

pentru elevi. Exemple de evaluări formative: 

teste, fişe de lucru, lucrări practice.  

Aplicaţie practică: identificarea instrumentelor 

de evaluare formativ vs. sumativ: rubrici, liste 

de verificare, autoevaluare, proiecte, portofolii, 

activitatea la clasă, feedback-ul elevului.  
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Activități de evaluare  
Evaluarea a fost organizată sub forma unui 

concurs antrenant pe trei echipe. Fiecare 

echipă a trebuit să pună în aplicare exerciţiile 

şi tehnicile învăţate pe parcursul modulelor 

de formare: dezlegare de coduri, rezolvare de 

teste prin utilizarea codurilor QR şi a 

aplicaţiei I-nigma, construirea de puzzle-uri, 

descoperirea de imagini, ajungând în final la 

un cifru cu care să se deschidă un lacăt de la 

o casetă în care se aflau ―premii‖.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impactul participării la curs  
Cursul ―Abordări inovative privind predarea‖ prin obiectivele şi activităţile de învăţăre propuse a 

contribuit la îmbunătățirea calităţii şi eficienţei procesului educaţional în clasele de elevi.   

Rezultatele învăţării: 
 utilizarea de metode şi tehnici bazate pe sarcini de lucru;  

 dezvoltarea gândirii critice şi creative la elevi;  

  identificarea nevoilor de formare ale elevilor din secolul XXI;  

 îmbunătăţirea abilităţilor şi tehnicilor de utilizare a resurselor digitate.  

 încurajarea creativităţii, organizarea de proiecte, integrarea elevilor minoritari, utilizarea 

instrumentelor TIC pentru dezvoltarea gândirii critice şi creative la clase diferenţiate 

reprezintă modalităţi de extindere a potenţialului de predare şi motivare a elevilor.  

Prin activităţile desfăşurate, cursul a reprezentat şi posibilitatea îmbunătăţirii competenţelor 

lingvistice prin comunicare interculturală între cursanţi proveniţi din ţări europene: Spania, Turcia, 

Cipru.  
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Competenţele secolului XXI 

Modalități de identificarea acestora în urma proceselor de gândire, soluții 

pentru rezolvarea problemelor secolului XXI 
 

Prof. Mariana BACOȘCĂ-BICĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locul de desfășurare: Laborator de mecatronică 

Clasade elevi: a-IX-a H/Tehnician mecatronist 

Obiectivele activității:  

 elevii să cunoască rolul și importanța formării la elevi a abilităților secolului XXI 

necesare tranziției de la școală la piața muncii pentru a reuși la locul de muncă și în 

viața; 

 să realizeze o paralelă  între competentele anului 2018 și cele ale anului 2020; 

 să realizeze o comparație între gândirea critică și gândirea creativă; 

 elevii să identifice în urma proceselor de gândire soluții pentru rezolvarea 

problemelor secolului XXI; 

 să fie capabili de autoevaluare, monitorizare şi înţelegere a propriilor nevoi, să ştie 

să localizeze resursele corespunzătoare şi să transfere aptitudinile. 

Mijloace: calculator, video proiector, prezentare PPT, flip-chart. 

Rezultate aşteptate:  

 lista competenţelor necesare în secolul XXI în comparație cu competențele anului 

2018; 

 notarea pe hârtia de flipchart a abilităților identificate de elevi privind reușita lor la 

locul de muncă și în viață. 

 

              Competențele esențiale ale secolului XXI pe care elevul le poate utiliza în rezolvarea 

situaţiilor practice de zi cu zi au în vedere dezvoltarea gândirii critice, a abilităţii de a găsi soluţii 

eficiente, de a comunica în echipă. Astfel printre competențele care trebuie dezvoltate la elevi se 

enumeră:  

 responsabilitate și capacitate de adaptare;  

 competențe de comunicare; 

 gândire critică şi gândire creativă;  

 identificarea, formularea şi soluţionarea problemelor; 

 accesul la informaţie prin analiză, cunoaşterea prin explorare. 
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             Rolul și importanța formării la elevi a abilităților secolului XXI necesare tranziției de la 

școală la piața muncii pentru a reuși la locul de muncă și în viața reprezintă o componentă esențială 

a procesul instructiv educativ. 

 

                   Comparație între competențele anului 2018 și cele ale anului 2020: 

 

Nr.crt. Competențele anului 2018 Competențele anului 2020 Obs. 

 

1.  rezolvarea problemelor complexe  rezolvarea problemelor complexe  

2.  colaborarea cu ceilalți  gândirea critică, creativitatea  

3.  managementul resurselor umane managementul resurselor umane  

4.  negocierea, controlul calității coordonarea cu ceilalți colegi  

5.  judecarea și luarea deciziilor inteligența emoțională  

6.  orientarea socio-profesională Judecarea și luarea deciziilor  

7.  ascultarea activă  orientarea socio-profesională  

8.  creativitatea negocierea și flexibilitatea cognitivă.  

 

                Se poate observa faptul că creativitatea crește cel mai mult în importanță. Astăzi aceasta 

determină dezvoltarea la elevi a inteligenței emoționale, aceștia fiind antrenați să identifice  abiliăți-

cheie în dezvoltarea lor profesională. 

 

Concluzie 
           În loc să schimbăm complet modul în care predăm 

sau conținutul lecțiilor noastre, trebuie să reevaluăm ceea 

ce facem deja în lumina gândirii mai conștiente a 

aptitudinilor din secolul al XXI-lea. Trebuie să reliefăm și 

să dezvoltăm aceste abilități elementare, astfel încât elevii 

noștri să devină conștienți și să poată începe să-și fixeze 

abilitățile de care au nevoie pentru a reuși în lumea 

modernă. 

             În viitor, educația va fi o trăsătură constantă în 

viața noastră, ceea ce va conduce la o perfecționare profesională mai intenționată, cu posibilitatea 

unor turnuri și reprofilări de trasee profesionale, pe măsură ce oamenii se recalifică proporțional cu 

descoperirea unor interese și vocații inovatoare. 
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Încurajarea gândirii creative 
 

Prof. Diana LOGHIN 

 

I.Delimitări conceptuale: creativ, creativitate, gândire creativă 

 

Ce este creativitatea? 

Creativitatea este deseori descrisă ca o abilitate 

esențială care poate și ar trebui să fie încurajată (Wegerif & 

Dawes, 2004).  

Termen introdus în anul 1938 de psihologul american 

Gordon Allport (1897-1967), creativitatea desemnează, 

potrivit dexonline, capacitate de a crea, de a produce 

valori, iar prin a fi creativ înțelegema produce ceva nou 

(original, neașteptat). 

Alte accepțiuni ale termenului de creativitate:             

,,Persistența memoriei”, Salvator Dali 

,,Creativitatea este un complex de însușiri și aptitudini psihice care, în condiții favorabile, 

generează produse noi și de valoare pentru societate‖ (Al. Roșea, 1981). 

,,Creativitatea înseamnă a lua elemente cunoscute și a le asambla în moduri unice‖ (Jacque 

Fresco) 

"Creativitatea este actul de transformare a ideilor noi și imaginative în realitate. Creativitatea se 

caracterizează prin abilitatea de a percepe lumea în moduri noi, de a găsi modele ascunse, de a face 

legături între fenomene aparent necunoscute și de a genera soluții. Creativitatea implică două 

procese: gândirea, apoi producerea. Dacă aveți idei, dar nu le acționați, sunteți imaginativi, dar nu 

creativi.‖ (http://www.creativityatwork.com/2014/02/17/what-is-creativity/) 

Creativitatea este definită ca "trăsătură complexă a personalității umane, constând în capacitatea 

de a realiza ceva nou, original" (Dicționarul enciclopedic, 1993)  

‖Creativitatea este un proces de învățare aparte, la care elevul și profesorul sunt unași aceeași 

persoană‖ (Arthur Koestler) 

"Creativitate înseamnă să capturezi momentele care fac ca viața să merite trăită" (Mihaly 

Csikszentmihalyi) 

 

Poate creativitatea să fie învățată? 

"Orice artist a fost mai întâi un amator."Ralph Waldo Emerson 

Un studiu realizat de omul de știință George Land în anul 1968, studiu 

utilizat ulterior de NASA în vederea selectăriicelor mai buni oameni de 

știință,arată că suntem natural creativi și, pe măsură ce creștem, învățăm să 

fim creativi. Astfel, în cazul a 1600 de copiitestați în anul 1968, copii cu 

vârsta cuprinsă între trei și cinci ani, s-a descoperit că 98% dintre aceștia 

sunt foarte creativi. După cinci ani, procentul a scăzut la 30%, iar după încă 

cinci, la 12%. 

"Fiecare copil este un artist - spunea și Pablo Picasso. Problema este cum să rămână artist și 

după ce crește."George Land, Ph.D. 

 

Există instrumente și metode de măsurare a creativității? 

Deși este dificil de evaluat creativitatea, există mai multe instrumente și evaluări care au fost 

concepute pentru a măsura creativitatea în domenii specifice, cum ar fi rezolvarea problemelor și 

proiectarea. 



                   Procopienii      Nr. 21/decembrie 2018 

 

 

 38 

      ISSN 2248–0692            

ISSN–L = 2248–0692  

 
            Alex Faickney Osborn (1888-1966), autorul a mai multor cărți despre gândirea 

creativă, prezintă în 1942 tehnica numită ,,brainstorming‖ ce încurajează originalitatea și se vrea a 

conduce la înlăturarea temerii de a fi ridicol. Astăzi aceasta reprezintă instrumentul cel mai utilizat 

pentru stimularea creativității și este perceput ca fiind de cea mai mare valoare. Printre celelalte 

instrumente, amintim: metoda 6-3-5, metoda Phillips 6-6(blitz-brainstorming), sinectica și discuția-

panel. 

 

II.Încurajarea gândirii creative: aplicații 

            Dezvoltarea gândirii critice și a celei creative a reprezentat una dintre cele zece temepe care 

le-am aprofundat la cursul de formare „Innovative Approaches to Teaching” organizat de ITC 

din Praga, Republica Cehă, în vara acestui an.  

        În perioada de valorizare a experienței dobândite în urma participării la acest curs din 

cadrul proiectului de mobilități ERASMUS
+
 ‖O școală prietenoasă‖ implementat de Liceul ‖Ștefan 

Procopiu‖, prin lecția ,,Stilul meu de învățare‖,desfășurată în cadrul orei de Consiliere și orientare 

cu elevii clasei a XI-a G, am urmărit dezvoltarea creativitățiiacestora prin îmbinarea în cadrul 

activităţii a mai multor cunoştinţe şi deprinderi aplicate pe stilurile de învăţare: vizual, auditiv, 

kinestezic. 

     Competenţele generale urmărite au fost reprezentate deutilizarea adecvată a informațiilor, în 

propria activitate, pentru obținereasuccesului, în timp ce competențele specifice au vizatcompararea 

resurselor de obținere a informațiilor referitoare la opțiunile educaționale, la muncă și carieră, din 

perspectiva relevanței acestora, precum și analizarea relației dintre performanțele școlare și reușita 

în viața personală și profesională. 

     Strategii didactice au fost bine gândite, metodele și procedeele precum conversația euristică, 

expunerea, problematizarea, brainstorming-ul, explicația, metoda cadranelor, turul galeriei, 

îmbinându-se cu mijloace de învățământ precum laptop, fișe de lucru, pliante, tabla și chestionare. 

Activitatea a fost organizată atât frontal, cât și individual, precum și pe grupe. 

     După momentul organizatoric (1-2 min), a urmat sensibilizarea pentru activitate (2-3 min): 

motivaţia şi interesul elevilor pentru subiectul noii lecţii au fost stimulate prin citirea cu glas tare a 

câtorva citate celebre despre învățare: 

,,O imagine valorează mai mult decât zeci de mii de cuvinte‖ - Confucius 

„Cu cât un copil a văzut și a înțeles mai mult, cu atât vrea el să vadă și să înțeleagă mai mult.‖ 

— Jean Piaget 

 „Dă unui om un peşte și îl hrăneşti o zi. Învață-l să pescuiască și îl hrăneşti pentru toată viaţa.‖ 

— Andrew Carnegie 

„Nu ne e de nici un folos să ascultăm învăţăturile dacă nu le trăim.‖ — Sfântul Augustin 

 „De la un om mare ai întotdeauna de învățat, chiar și când tace.‖ — Seneca 

„Adevărata ignoranţă nu este absenţa 

cunoaşterii, ci refuzul de a o dobândi.‖ — Karl 

Popper 

După omunicarea subiectului lecţiei: Stilul 

meu de învățare, obiectivele operaționale au fost 

prezentate elevilor într-o formă accesibilă în 

vederea motivării și cointeresării lor pe 

parcursul lecției. S-a dorit ca, la 

sfârșitulactivității, toți elevii să fie capabili: 

 Să numească stilurile de învățare; 

 Să cunoască propriul stil de învățare;  

 Să enumere punctele tari ale fiecărui stil 

de învățare; 

 Să susțină cu argumente punctele de 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Brainstorming
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/jean-piaget/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/andrew-carnegie/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/sfantul-augustin/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/seneca/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/karl-popper/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/karl-popper/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/karl-popper/
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vedere personale; 

 Să folosească în mod activ și eficient materialul necesar: note, fișe, texte; 

În ceea ce privește transmiterea noilor cunoştinţe, elevii au fost invitați să completeze un 

chestionar referitor la stilurile de învățare (ANEXA 2), chestionar ce îi va ajuta să descopere modul 

prin care pot învăța cel mai bine. Au avut posibilitatea să-și exprime părerea și să noteze 

concluziile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesorul împarte elevilor pliante (ANEXA 3) în care aceștia au regăsit informații despre 

stilurile de învățare – definiții, tipuri de stiluri de învățare, puncte tari ale fiecărui stil, beneficiile 

identificării și dezvoltării stilurilor, strategii de învățare eficientă. 

 
Elevii ascultă ceea ce li se comunică și solicită explicaţii suplimentare. 

Întrucât activitatea și-a propus să îmbine cunoştinţele şi deprinderile elevilor în funcţie de 

stilurile de învăţare, aceştia au fost împărţiţi în trei grupe: elevi cu dominantă vizuală, auditivă şi 

kinestezică.  

 Fiecare grupă a primit câte o sarcină de lucru: 

- Elevii cu dominantă vizuală au primit câte o foaie de 

pe care au citit în gând ,,Povestea olarului leneș  și  a  

înțeleptului  mut‖. Au completat, apoi, utilizând 

metoda cadranelor, o fișă de lucru (ANEXA 4) 

- Unul dintre elevii cu dominantă auditivă s-a oferit să 

citească povestea ,,Băiețelul cu aripă de fluture‖, de 

Ioana Chicet Macoveiciuc. Elevii au propus un 

rezumat al textului audiat şi l-au redactat, realizând 

totodată un desen.  
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- Elevii cu dominantă kinestezică au fost rugați să construiască un puzzle. 

Câte un reprezentant al fiecărei grupe a prezentat succint ceea ce s-a realizat. 

La final, am formulat aprecieri generale şi individuale cu privire la participarea elevilor la 

lecţie, am făcut observaţii şi recomandări.  

 

III.Concluzii 

  

În concluzie, să reținem: creativitatea este o abilitate care poate fi dezvoltată și un proces care 

poate fi gestionat. Învățăm să fim creativi experimentând, explorând, interogând ipoteze, folosind 

imaginația și sintetizând informațiile. Este nevoie, bineînțeles, de încurajarea părinților și a cadrelor 

didactice, de sute de ore de pregătire temeinică, de motivație, de deschiderea spre nou, de 

oportunități și de perseverență. 

 

 

IV.Bibliografie: 

 Popescu-Neveanu, Paul, (1978), Dicţionar de psihologie, Editura Albatros,  Bucureşti 

 Mânzat, Ion, (2007), Istoria psihologiei universale, Editura Univers Enciclopedic, București 

 https://dexonline.ro/definitie/creativitate 

 https://www.diane.ro/2014/07/arta-citate-aforisme-maxime.html 

 https://www.creativityatwork.com/2014/02/17/what-is-creativity/ 

 https://psyexcelsior.files.wordpress.com/2016/03/tema-6-creativitatea.pdf 

 https://www.creativityatwork.com/2012/03/23/can-creativity-be-taught/ 

 https://adevarul.ro/life-style/stil-de-viata/nasa-nastem-genii-sistemul-educatie-neblocheaza-

creativitatea-1_5a6f352ddf52022f75f835d0/index.html 

 

V.Anexe 

ANEXA 1 - FIȘĂ CU CITATE 

 

„De la un om mare ai întotdeauna de învățat, chiar și când tace.‖ — Seneca 

,,O imagine valorează mai mult decât zeci de mii de cuvinte‖ - Confucius 

„Cu cât un copil a văzut și a înțeles mai mult, cu atât vrea el să vadă și să înțeleagă mai mult.‖ —

 Jean Piaget 

 „Dă unui om un peşte și îl hrăneşti o zi. Învață-l să pescuiască și îl hrăneşti pentru toată viaţa.‖ —

 Andrew Carnegie 

,,Spune-mi şi voi uita, arată-mi şi poate îmi voi aduce aminte, implică-mă şi voi înţelege!‖ –

 Confucius 

 

 

http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/seneca/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/jean-piaget/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/andrew-carnegie/
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ANEXA 2 

CHESTIONAR REFERITOR LA STILURILE DE ÎNVĂŢARE 

 

 

NUME______________________________________Data_______________ 
Acest chestionar vă va ajuta să găsiţi modul prin care puteţi învăţa cel mai bine. 

Nu există răspunsuri corecte sau greşite 

 Pentru completarea chestionarului aveţi la dispoziţie aproximativ 10-20 minute. 

 Răspundeţi la toate întrebările pentru a obţine cele mai bune rezultate, sinceritatea este foarte 

importantă pentru completarea acestui chestionar 

 Răspundeţi la întrebări prin DA sau NU. 

 Încercuiţi doar un singur răspuns la fiecare întrebare 

 

1 
Când descrieţi o vacanţă/ o petrecere unui prieten, vorbiţi în detaliu despre 

muzica, sunetele şi zgomotele le-ai ascultat acolo? 
DA NU ■ 

2 
Vă folosiţi de gestica mâinilor când vorbiţi ? 

 
DA NU □ 

3 
În locul ziarelor, preferaţi radioul sau televizorul pentru a vă ţine la curent cu 

ultimele noutăţi sau ştiri sportive? 
DA NU ■ 

4 
La utilizarea unui calculator consideraţi că imaginile vizuale sunt utile, de 

exemplu icoanele, imaginile din bara de meniuri, sublinierile colorate, etc.? 
DA NU ♦ 

5 
Când notaţi anumite informaţii preferaţi să nu luaţi notiţe, ci să desenaţi 

diagrame, imagini reprezentative? 
DA NU □ 

6 
Când jucaţi „X şi 0‖sau dame puteţi să vă imaginaţi semnele „X‖ sau „0‖ în 

diferite poziţii? 
DA NU ♦ 

7 
Vă place să desfaceţi în părţi componente anumite obiecte şi să reparaţi 

anumite lucruri? De exemplu: bicicleta dvs., motorul maşinii dvs.,etc.. 
DA NU □ 

8 

Când încercaţi să vă amintiţi ortografia unui cuvânt, aveţi tendinţa de a scrie 

cuvântul respectiv de câteva ori pe o bucată de hârtie până când găsiţi o 

ortografie care arată corect? 

DA NU ♦ 

9 
Când învăţaţi ceva nou, vă plac instrucţiunile citite cu voce tare, discuţiile 

sau / şi cursurile orale? 
DA NU ■ 

10 Vă place să asamblaţi diferite lucruri? DA NU □ 

11 

La utilizarea calculatorului consideraţi că este util ca sunetele emise să 

avertizeze utilizatorul asupra unei greşeli făcute sau asupra terminării unui 

moment de lucru? 

DA NU ■ 

12 
Când recapitulaţi / studiaţi sau învăţaţi ceva nu vă place să utilizaţi diagrame 

şi / sau imagini? 
DA NU ♦ 

13 Aveţi rapiditate şi eficienţă la copierea pe hârtie a unor informaţii? DA NU ♦ 

14 
Dacă vi se spune ceva, vă amintiţi ce vi s-a spus, fără necesitatea repetării 

acelei informaţii ? 
DA NU ■ 

15 
Vă place să efectuaţi activităţi fizice în timpul liber? De exemplu: sport,  

grădinărit, plimbări,  etc. 
DA NU □ 

16 Vă place să ascultaţi muzică când aveţi timp liber? DA NU ■ 

17 
Când vizitaţi o galerie sau o expoziţie, sau când vă uitaţi la vitrinele 

magazinelor, vă place să priviţi singur (ă), în linişte? 
DA NU ♦ 

18 Găsiţi că vă este mai uşor să vă amintiţi numele oamenilor decât feţele lor? DA NU ■ 

19 Când fotografiaţi un cuvânt, scrieţi cuvântul pe hârtie înainte? DA NU □ 

20 Vă place să vă mişcaţi în voie când lucraţi? DA NU □ 

21 Învăţaţi să ortografiaţi un cuvânt prin pronunţarea acestuia? DA NU ■ 

22 
Când descrieţi o vacanţă/ o petrecere unui prieten, vorbiţi despre cum arătau 

oamenii, despre hainele lor şi despre culorile acestora? 
DA NU ♦ 

23 
Când începeţi o sarcină nouă, vă place să începeţi imediat şi să rezolvaţi ceva 

atunci, pe loc? 
DA NU □ 
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24 
Învăţaţi mai bine dacă asistaţi la demonstrarea practică a unei abilităţi  

anume ? 
DA NU ♦ 

25 Găsiţi că vă este mai uşor să vă amintiţi feţele oamenilor decât numele lor? DA NU ♦ 

26 Pronunţarea cu voce tare a unor lucruri vă ajută să învăţaţi mai bine ? DA NU ■ 

27 Vă place să demonstraţi şi să arătaţi altora diverse lucruri? DA NU □ 

28 Vă plac discuţiile şi vă place să ascultaţi opiniile celorlalţi? DA NU ■ 

29 La îndeplinirea unor sarcini urmaţi anumite diagrame ? DA NU ♦ 

30 Vă place să jucaţi diverse roluri? DA NU □ 

31 
Preferaţi să mergeţi „pe teren‖ şi să aflaţi singuri informaţii, decât să vă 

petreceţi timpul singură  într-o bibliotecă? 
DA NU □ 

32 

Când vizitaţi o galerie sau o expoziţie, sau când vă uitaţi la vitrinele 

magazinelor, vă place să vorbiţi despre articolele expuse şi să ascultaţi 

comentariile celorlalţi? 

DA NU ■ 

33 Urmăriţi uşor un drum pe hartă? DA NU ♦ 

34 
Credeţi că unul dintre cele mai bune moduri de apreciere a unui exponat sau 

a unei sculpturi este să îl / o atingeţi? 
DA NU □ 

35 
Când citiţi o poveste sau un articol dintr-o revistă, vă imaginaţi scenele 

descrise în text? 
DA NU ♦ 

36 
Când îndepliniţi diferite sarcini, aveţi tendinţa de a fredona în surdină un 

cântec sau de a vorbi cu dvs. înşivă? 
DA NU ■ 

37 Vă uitaţi la imaginile dintr-o revistă înainte de a vă decide ce să îmbrăcaţi? DA NU ♦ 

38 
Când planificaţi o călătorie nouă, vă place să vă sfătuiţi cu cineva în legătură 

cu locul destinaţiei? 
DA NU ■ 

39 
Va fost întotdeauna dificil să staţi liniştit mult timp, şi preferaţi să fiţi activi 

aproape tot timpul? 
DA NU □ 

 

Aflaţi care este stilul dvs de învăţare: 

 

Încercuiţi numai numărul întrebărilor 

la care aţi răspuns cu DA 

Acum marcaţi pe grafic numărul total pentru 

fiecare stil de învăţare, după care uniţi cele 3 

puncte 

♦ 

4,    6,     

8,  

12,13,    

17, 

22, 24,   

25, 29,  

33,  35, 37 

■ 

1,   3,    9, 

11, 14,  

16, 

18,  21, 

26, 28,  

32,  36, 

38 

□ 

2,      5,    7, 

10,  15,  19,  

20  , 23, 27, 

30,   31, 34, 

39 

 

13_____________________________________  

13 

12______________________________________

12 

11______________________________________

11 

10______________________________________
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Total 

întrebări 

încercuite 

________ 

VIZUAL 

 

Total 

întrebări 

încercuite 

________ 

AUDITIV 

 

Total 

întrebări 

încercuite 

_________ 

PRACTIC 

10 

 

9_______________________________________ 

9 

 

8_______________________________________ 

8 

 

7_______________________________________ 

7 

 

6_______________________________________ 

6  

 

5_______________________________________ 

5 

 

4_______________________________________ 

4 

 

3_______________________________________ 

3 

 

2_______________________________________ 

2   

 

1_______________________________________ 

1 

 

0_______________________________________ 

0 

   VIZUAL            AUDITIV             PRACTIC 

 
 

Obs. Cea mai înaltă curbă de pe grafic arată stilul dvs. de învăţare preferat. Dacă curba are o 

evoluţie aproximativ egală înseamnă că vă place să utilizaţi toate stilurile de învăţare. 
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ANEXA 3 - PLIANT 

 

 
ANEXA 4 
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TEXT - POVESTEA OLARULUI LENEȘ  ȘI  A  ÎNȚELEPTULUI  MUT 

 

A fost odată un olar care trăia într-un sat uitat de lume. Visul lui era să ajungă în marea 

Cetate, unde să poată avea propria prăvălie de: vase, oale şi obiecte ceramice. Dar şansele lui erau 

mici, pentru că olarul era foarte leneş şi muncea doar pentru a-şi asigura traiul zilnic. Într-o zi olarul 

întâlni un călător care îi spuse că într-un sat vecin trăieşte într-o colibă un înţelept care poate să-ţi 

ofere orice răspuns. Ce era ciudat la el era că nu ieşea niciodată din colibă şi nici măcar nu vorbea. 

Cel care dorea să-i pună o întrebare trebuia să bată la uşă apoi să deschidă un oblon îngust prin care 

se vedeau în semi-întunericul dinăuntru doar ochii înţeleptului mut. Apoi trebuia să-i pună o 

întrebare, iar înţeleptul îi răspundea din ochi, omul putând citi răspunsul în expresia acestora. 

Auzind asta, olarul alergă imediat în satul vecin, la coliba cu pricina. Ciocăni uşor, apoi trase 

oblonul de pe uşă. Prin fanta îngustă, văzu cu greu nişte ochi ce îl priveau din întuneric. Îi puse pe 

nerăsuflate întrebarea: ―Cum pot să ajung să prosper în marea Cetate?‖ apoi se uită cu atenţie la 

expresia celui dinăuntru. Şi văzu nişte ochi plictisiţi…nepăsători, total indiferenţi. În acel moment 

realiză că aşa a fost şi el faţă de meseria lui, leneş şi nepăsător! Îşi spuse: ―Până acum am stat şi am 

aşteptat şansa ideală, să mă lovească din senin. Dar răspunsul e foarte simplu, trebuie să muncesc 

eu mai mult pentru a mă apropia de ţelul meu!‖, ―Oare câţi oameni fac aceeaşi greşeală?‖ se mai 

întrebă el. ―Peste tot văd oameni care se plâng de lipsa de şansă în loc să pună mâna şi să facă 

ceva.‖ În următoarele luni începu să modeleze oale şi ulcioare zi de zi, pe care le vindea în satele 

apropiate, şi rezultatele nu întârziară să apară. Deja câştiga bine, iar o mare parte din bani îi punea 

deoparte pentru a-şi permite să se mute în Cetate. Cu toate astea, îşi dădea seama că nu era suficient 

şi în acest ritm i-ar fi trebuit ani întregi. Şi pe deasupra, la sfârşitul zilei nu se simţea împlinit de 

munca lui.  

            Aşa că porni iar spre coliba înţeleptului mut, gândindu-se cu nerăbdare la reîntâlnire. Coliba 

arăta la fel, în paragină, puteai să juri că nu locuieşte nimeni acolo. Bătu în uşă după obicei, apoi 

trase oblonul şi puse întrebarea cu ardoare: ―Cum pot să vând mai mult pentru a-mi permite să plec 

în marea Cetate?‖ Ochii dinăuntru erau trişti, obosiţi, lipsiţi de lumină. ―Privirea unui om 

singuratic, izolat de lume‖, gândi el. Şi atunci îşi aminti de propria singurătate, de faptul că nu avea 

prieteni şi îşi evita mereu rudele, pentru că îi era frică să nu îi ceară bani sau alt ajutor. A doua zi 

plecă în târg cu un singur gând: să vândă atât de multe oale încât să-şi poată ajuta toate rudele, 

vechii prieteni şi chiar vecinii cu care nu se înţelegea foarte bine. Toţi cunoscuţii lui erau oameni 

sărmani care abia se descurcau de pe o zi pe alta. După o lună, vindea şi câştiga aproape de două ori 

mai mult şi nu numai că ajutase mulţi oameni cu bani şi mâncare, dar îi rămânea şi lui o sumă 

impresionantă. Câştiga atât de bine încât peste puţin timp reuşi să-şi ia o căsuţă în marea Cetate, 

unde visase mereu să ajungă. Târgul era mult mai mare în Cetate. Pe aici treceau călători care 

veneau de peste mări şi ţări şi care aveau pungile doldora de bani. Olarului îi mergea foarte bine şi 

îşi făcuse mulţi prieteni, căci îşi păstrase obiceiul de a ajuta oameni aflaţi la nevoie. Dar încă era 

departe de ţelul lui. Pentru a-şi deschide prăvălia pe care o visase, unde să aibă ucenici şi vânzători 

care să lucreze pentru el, avea nevoie de mult mai mult. Şi deja muncea de dimineaţa pînă seara şi 

vindea aproape tot ce producea.  

             De data asta abia aştepta să ajungă din nou la coliba înţeleptului. Şi avea încredere deplină 

că îşi va primi răspunsul, ca şi în celelalte dăţi. Ajuns în faţa colibei, fu cuprins de un sentiment 

ciudat. Era şi mai dărăpănată, arăta de-a dreptul părăsită. ―Oare o fi murit?‖ se întrebă el şi îl trecu 

un fior. Ciocăni în uşă cu mâini tremurânde şi deschise oblonul îngust. Un sentiment de 

recunoştinţă îi cuprinse inima când văzu din nou ochii în întuneric. ―Muncesc de dimineaţa până 

seara şi vând tot ce produc. Dar tot nu e suficient pentru a-mi permite să deschid prăvălia mea. Ce 

aş putea face diferit pentru a câştiga mai mult?‖ şi se uită cu atenţie în ochii înţeleptului mut. 

Privirea din întuneric era de această dată vie, îndârjită. Olarul putea citi în ea determinare, dar şi 

disperarea unui om pe cale să-şi piardă speranţa. Apoi se gândi la viaţa lui din ultimul timp. Pe de-o 

parte era foarte mulţumit că se mutase în Cetate şi că prospera, dar pe de altă parte muncea atât de 

mult încât nu se mai putea relaxa şi bucura de viaţă. În următoarea dimineaţă se trezi mult mai 
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odihnit, parcă era mai uşor. Îşi savură micul dejun la umbra copacilor din grădină, gândindu-se cât 

de recunoscător este pentru viaţa lui. Abia acum îşi dădea seama cât de bine este să te şi opreşti din 

când în când să te bucuri de lucrurile mărunte, cum ar fi aroma ceaiului sau mirosul florilor 

sălbatice. Apoi făcu ceva ce nu făcuse de foarte mult timp: plecă direct spre târg, fără să modeleze 

nici o oală. De obicei, începea ziua muncind din greu, apoi fugea repede după-amiază să-şi vândă 

creaţiile. Luă doar câteva ulcioare făcute de el mai demult. Erau cele mai frumoase, le păstra în 

locuinţa lui pentru a-i încânta ochii. Dimineaţa, lumea din târg era diferită. Erau alţi muşterii, 

călători veniţi din alte părţi. Printre ei, olarul remarcă un personaj aparte, îmbrăcat în haine scumpe.                  

Avea trăsături nobile şi din mersul lui se vedea că era un om puternic şi hotărât. Omul se opri chiar 

în faţa olarului şi începu să studieze cu atenţie ulcioarele lucrate cu migală. ―Nu am mai văzut 

nicăieri asemenea îndemânare‖, spuse el. ―Ce ai zice să lucrezi ceramică pentru Curtea Regală? Ai 

fi plătit de cinci ori mai mult faţă de cât câştigă un olar de rând.‖ Olarul nostru nu-şi mai încăpea în 

piele de bucurie…să producă pentru feţele regale! Cu banii câştigaţi ar putea să-şi deschidă prăvălia 

în câteva luni! Şi toate astea doar pentru că a decis în acea zi să se relaxeze şi să fie deschis la ceva 

nou!  

                 Primul lucru la care s-a gândit după această întâmplare a fost să-i mulţumească 

înţeleptului mut. Îl ajutase aşa de mult şi nici măcar nu apucase să îl vadă complet la faţă! Vroia să-

l strângă în braţe şi să-i spună cât de mult au contat întâlnirile lor. Ajuns la colibă, bătu la uşă iar 

apoi deschise oblonul. Ochii dinăuntru străluceau de bucurie ca niciodată. ‖Mare înţelept, ştiu că 

eşti mai retras de felul tău, dar vreau să-ţi mulţumesc din suflet şi să-ţi povestesc cât de mult m-ai 

ajutat!‖, spuse olarul. Apoi deschise uşa şi rămase înmărmurit. Înăuntru, dincolo de uşă, era doar o 

oglindă. 

 

ANEXA 5 

FIȘĂ DE LUCRU - Metoda cadranelor 

 
I 

Enumeră personaje întâlnite în poveste 

............................................ 

........................................... 

............................................ 

II 

Cum este? 

 

 Olarul 

 

III 

Desen 

 

 

 

IV 

Găsește un alt titlu poveștii 

................................................. 

 

 

 

ANEXA  6 - ATELIERUL DE POVESTIRE 

Elevii propun un rezumat al textului audiat şi îl vor redacta, realizând totodată un desen. 
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Cursul a fost organizat de  

IDEC Lifelong Learning Centre  

http://www.idec.gr/  

 

 

 

 

 

 

 

Trainer: Betty Aggeletaki, psiholog  

 

 

 

 

 

 

 

Cursul a avut loc în Glyfada, Atena, Grecia, între 23 și 27 Iulie 2018. La curs au participat 20 de 

profesori din România (Iași, Vaslui, Pașcani), Spania, Letonia și Portugalia. Cinci profesori de la 

Liceul ‖Ștefan Procopiu‖ din Vaslui, România au beneficiat de grantul ERASMUS+ cu sprijinul 

Comisiei Europene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUXUL 3: Inclusive education: tackling with 

classroom diversity and early school leaving 

http://www.idec.gr/
http://www.idec.gr/
http://www.idec.gr/
http://www.idec.gr/
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Obiectivul principal al cursului a fost de a îmbunătați cunoștințele profesorilor și abilitățile de 

gestionare a diversității în clasă, ajutarea tuturor elevilor  cu planuri individuale de educație, pentru 

prevenirea abandonului școlar timpuriu.  

 

Tipuri de activități:  
 Sesiuni de instruire care combinau prezentările 

teoretice cu discuțiile și activitățile practice 

(individuale, în pereche și activități de grup), 

exemple și studii de caz, jucarea unor roluri, 

ateliere și exerciții facilitate de trainer.  

 Evaluarea activităților (metode de evaluare 

folosite: discuția, evaluarea perechilor, interviuri 

pe grupuri, chestionare, analiza IEP dezvoltată în 

timpul practicării activităților).  

 Prezentarea școlilor, discuții despre sistemul de 

educație, inclusiv despre educația din Spania, 

Letonia, Portugalia și România, comunicări și 

jocuri relaționale care facilitează interacțiunea 

între participanții cursului.  

 Activități culturale (Acropole, Partenonul, muzee, turul orașului).  
 

 

În timpul sesiunilor de lucru au fost studiate următoarele teme:  
 Diversitatea în clase:susținerea și educația inclusivă;  

 Înțelegerea diversității și identificarea elevilor cu dificultăți de învățare;  

 Planificarea curriculumului și a programei pentru susținerea tuturor elevilor;  

 Planuri individuale de educație;  

 Predarea și invățarea efectivă: sustinerea tuturor elevilor; 

 Monitorizarea, înregistrarea și raportarea  învățării; 

 Colaborarea cu familiile, comunitatea școlară și aliații profesionali; 

 Strategii pentru abordarea abandonului școlar și profilul celui care abandonează. 
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Profesorii participanți au făcut un real progres în ceea ce privește :  

 Cunoștințele despre metode și tehnici privind educația inclusivă, strategii specifice pentru 

învățarea elevilor cu dizabilități de învățare, tipuri de dizabilități de învățare, semne și 

simptome pentru orice fel de dizabilitate  de învățare, teorii de învățare, păreri, pași pentru 

dezvoltarea unui IEPpentru un elev, factori care influențeaza abandonul școlar, noi metode 

pentru a ajutaabordarea abandonului școlar, strategii de invățare pentru toți elevii, noi 

metode de a ajuta elevii să participe în clasă: Genius Hour, The Flipped classroom, Tapping, 

KWL, gândește-pereche-împarte, creează harta, jocul emoțiilor, punctul forte al cărților.  

 Competențele  în crearea și aplicarea de metode de învățare centrate pe elevii cu dizabilități 

de învățare și cei care renunță la școală, abilitățile de comunicare în Engleză, învățatul de a 

învăța, conștientizarea culturală și expresia, sentimentul de inițiativă, competențele sociale 

și civice.  

 Atitudinile: motivația pentru susținerea tuturor elevilor și integrarea copiilor cu nevoi 

speciale în școlile normale, motivația pentru implicarea în proiectele ERASMUS+, atitudine 

pozitivă, toleranță și egalitate.  
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Dificultățile de învățare 

 (Learning difficulties) 

 

Prof. Elena CALU 

 
1. Conceptul de “dificultăţi de învăţare” 

 În literatura de specialitate, începând cu anii ‘60 au existat mai multe încercări de a defini 

dificultăţile de învăţare, unele definiții nereușind să acopere în totalitate diversitatea de manifestare a 

fenomenului. Dificultățile în învățarea școlară reprezintă manifestări ale dereglării procesului de învățare, ale 

căror cauze sunt de ordin personal, școlar, familial și social. 

Dificultăţile de învăţare nu trebuie înţelese ca fiind o consecinţă directă a unor deficienţe mintale, 

senzoriale, emoţionale, comportamentale sau a unor tulburări de atenţie, a unor influenţe sociale sau de 

mediu nefavorabile, chiar dacă şi aceste condiţii şi influenţe generează la rândul lor probleme de învăţare. 

Prin urmare, este foarte important să aflăm dacă un elev are o anumită dificultate de învățare sau dacă 

dificultățile sunt asociate altor afecțiuni. 

 

2. Factorii (etiologia), tipurile și modurile de manifestare ale dificultăţilor de învăţare în 

învățarea școlară. Cauzele care determină apariţia dificultăţilor de învăţare la elevi pot fi grupate în patru 

mari grupe:  

a) biologice și fiziologice: 

 nașteri premature; 

 nașteri cu travaliu prelungit; 

 boli cronice sau contagioase care presupun o absență îndelungată de la școală; 

 probleme hormonale și perturbarea proceselor biochimice la nivel neuronal; 

 probleme metabolice și deficit de vitamine, calciu, magneziu, etc.; 

 leziuni și disfuncții cerebrale minime; 

 dismetrii funcționale în raport cu emisferele cerebrale specializate; 

 tulburari funcționale ale sistemului limbic. 

b) psihologice: 

 nivelul intelectual situat în zona intelectului de limită; 

 tulburări afective care induc elevului reacții de opoziție, de refuz, de izolare, ușoare 

dezechilibre emoționale; 

 tulburări de limbaj și tulburări de schemă corporală, lateralitate, orientare, 

organizare  și structurare spatio-temporală; 

 probleme de percepție discrete și greu de sesizat; 

 ritm lent și inegal al dezvoltării psihice; 

 imaturitate psihică generală cu tendințe de infantilism prelungit; 

 carențe motivaționale și prezența complexelor de inferioritate; 

 timiditate excesivă, fobie școlară. 

c) ambientale/de mediu 

 cauze care provin din mediul școlar: 

 organizarea deficitară a activităților de învățare și supradimensionarea conținuturilor; 

 supraîncărcarea claselor  și afectarea comunicării optime între elevi și profesori; 

 schimbarea frecventă a unității școlare sau a profesorilor. 

 cauze care provin din mediul familial: 

 condiții materiale precare 

 familii dezorganizate sau climat familial tensionat; 

 exemple/modele negative din partea părinților/fraților mai mari; 

 dezinteres din partea părinților pentru pregătirea școlară a copilului; 

 suprasolicitarea copilului la treburile gospodărești. 

d) necunoscute 
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3. Clasificarea dificultăţilor de învăţare - în literatura de specialitate întâlnim o clasificare 

sintetică, care include: dificultăţile de învăţare induse (intrinseci și extrinseci) și  dificultăţile de învăţare 

propriu-zise. 

 

4. Simptomatologia și principalele manifestări exterioare ale dificultăţilor de învăţare întâlnite 

la elevi. 

În ciuda faptului că dificultăţile de învăţare sunt asociate cu şcoala, ele apar încă din copilăria 

timpurie şi se manifestă pe parcursul întregii vieţi. 

In simptomatologia dificultăților de învățare vom întâlni: deficienţa de atenţie, deficienţa de 

motricitate generală şi fină, dificultăţi în procesarea informaţiilor de origine vizual-auditivă, carenţe în 

dezvoltarea unor strategii proprii de învăţare, deficienţe în înţelegerea şi exprimarea vorbirii, în însuşirea 

limbajului matematic şi a noţiunilor spaţiale şi temporale specifice și tulburări de comportament. 

 

5. Specificul intervenţiei specializate în dificultăţile de învăţare 
       În activitatea de corectare şi recuperare a dificultăţilor de învăţare se desfășoară o serie de activități 

precum: diferenţiere prin individualizare şi personalizare, instrucţie şi remediere, corectare, intervenţie 

specifică sau specializată, intervenţie individualizată sau personalizată. 

 

          6. Evaluarea complexa a elevilor cu CES 

Evaluarea trebuie să fie complexă şi să evite formalismul. Evaluarea complexă corelează numeroase 

date obţinute prin anamneză, diagnostic medical, diagnostic psihopedagogic, cunoaşterea factorilor de mediu 

şi personali. Evaluarea elevilor cu dizabilităţi se realizează pe patru direcţii importante: medicală, 

psihologică, educațională, socială. 

 

 7. Proiectarea intervenţiei de sprijin specializat în dificultăţile de învăţare. Planul de 

intervenție personalizat 

Proiectarea intervenţiei de sprijin specializat în dificultăţile de învăţare este o acţiune ce se 

desfăşoară la nivel individual şi social, fiind planificată, structurată şi organizată dinamic.  

Intervenţia face parte dintr-un plan întocmit pentru a răspunde problemelor speciale apărute la un 

moment dat în dezvoltarea copilului, ce se constituie într-un instrument de organizare, o schiţă a activităţilor 

ce trebuie desfăşurate în vederea rezolvării problemelor de învăţare a elevului. Acest plan împleteşte 

elemente de psihologie, pedagogie şi sociologie, urmărind eficienţa acţiunilor îndreptate în remediere, 

compensare şi corectare, identifică problemele, cauzele, orientează intervenţia, concepe instrumentele 

specifice de predare, evaluare, corectare, recuperare, remediere. 

        Structura programului de intervenţie personalizat nu este una standardizată, existând numeroase 

modele, însă elementele comune ale tuturor planurilor de intervenţie personalizate sunt:  

 stabilirea unor obiective pe termen scurt ; 

 precizarea duratei în care ne propunem să atingem obiectivele ; 

 stabilirea metodelor necesare pentru desfăşurarea intervenţiei ; 

 exemplificarea mijloacelor care vor fi folosite în activitate ; 

 selectarea altor factori implicaţi în atingerea obiectivelor propuse (părinţi, alţi elevi, întreaga clasă) ; 

 stabilirea mijloacelor de evaluare a rezultatelor.  

 

8.   Educația incluzivă. Modele și forme de integrare a copiilor cu CES în școala publică 

 Educaţia (învăţământ) integrat (ă) - reprezintă o modalitate instituţionalizată de şcolarizare a 

copiilor cu dizabilităţi, în şcoli şi clase obişnuite, sau în structuri şcolare cât mai apropiate de cele obişnuite, 

şi se desfăşoară pe mai multe dimensiuni: legislativă şi administrativă, legată preponderent de politicile 

educaţionale, pedagogică si socială 

 Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având ca 

scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea la 

procesul de învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi. 

 Analiza posibilităților de aplicare a strategiilor de integrare școlară a copiilor cu CES a permis 

evidențierea unor modele generale utilizate la nivel mondial: modelul cooperării școlii 

obișnuite cu școala specială, modelul bazat pe organizarea unei clase speciale în școala 
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obișnuită, modelul itinerant, modelul comun, modelul în cascadă, modelul Kaufmann, modelul 

IGE, modelul analizei de sarcină si modelul temporal al lui Hundert.  

Instruirea diferențiată – semnifică personalizarea sau individualizarea demersului instructiv-

educativ în raport cu setul de observații și examinarea cerințelor individuale (specifice fiecărui copil), 

constituind un mijloc de ameliorare a educației în general, prin reconsiderarea particularităților evoluției și 

dezvoltării fiecărui copil în parte. Instruirea diferențiată are în vedere următoarele elemente: structura 

învătământului, conținutul învățământului, organizarea colectivității școlare și a activității didactice, 

metodologia didactică și relația pedagogică dintre educator și educat.   

 

9. Strategii pentru eficientizarea predării la clasele cu elevi cu dificultăți de învățare - cadrele 

didactice trebuie să cunoască şi să utilizeze o gamă diversificată de strategii didactice care să sprijine 

rezolvarea dificultăţilor de învăţare în clasă. 

 

10. Recomandări şi sugestii de ordin general pentru profesorii de la clasă şi pentru părinţi. Se 

recomandă atât profesorilor, cât şi părinţilor: 

 să identifice punctele forte şi talentele elevului, să îl încurajeze, să şi le dezvolte; 

 antrenarea elevului în strategii care să ofere succesul unor activităţi la care acesta are probleme; 

 sprijinirea permanentă a elevului către progres, realizare; 

 acordarea ajutorului la efectuarea temelor/aplicatiilor; 

 acordarea prin propriul comportament, a unui model, când elevul citeşte sau scrie; 

 stabilirea unor scopuri precise, a unor aşteptări realiste; 

 colaborarea cu specialiştii; 

 ascultarea elevului când doreşte să vorbească; 

 sprijinirea elevului în identificarea propriilor nevoi şi argumentarea rezolvării acestora; 

 aprecierea elevului pentru unicitatea sa, calităţile sale speciale şi contribuţiile personale la activităţi  

  

Fiecare copil este înțeles ca un participant activ la învățare și predare pentru că fiecare aduce cu sine 

în procesul complex al învățarii și dezvoltării, o experiență, un stil de învățare, un model social, o 

interacțiune specifică, un ritm personal, un mod de abordare, un context cultural căruia îi aparține. 
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Cursul „Educația incluzivă: Abordarea diversității la clasă și  

părăsirea timpurie a școlii” 

 
Prof. Gabriela Plăcintă,  Prof. Mazga Doina 

 
   În perioada 23-27 august 2018, în Glyfada, Grecia, 5 cadre didactice de la Liceul Ștefan 

Procopiu au participat la cursul “INCLUSIVE EDUCATION: Tackling with classroom 

diversity and early school leaving” din cadrul proiectului „O școală prietenoasă” (Nr. de 

referință: 2017-1-RO01-KA101-035810), Programul ERASMUS+ KA1, Proiect de mobilități în 

domeniul educației școlare, finanțat de Comisia Europeană prin ANPCDEFP București. Furnizorul 

de formare a fost IDEC Lifelong Learning Centre http://www.idec.gr/, iar programul cursului se 

găsește accesând http://www.trainingcentre.gr/training-courses/38-inclusive-education-tackling-

with-classroom-diversity-and-early-school-leaving. 

 

Prima zi a debutat cu prezentarea instituției care furnizează cursul, IDEC SA, programele și 

proiectele desfășurate, aspecte generale privind organizare cursului și activităților culturale, aspecte 

administrative legate de documente si respectarea termenilor contractuali.  A urmat prezentarea 

cursanților din Romania (Pascani, Iasi, Vaslui), Letonia, Portugalia și Spania printr-o reprezentare 

grafică „Flag presentation‖ care cuprindea numele, locația și școala de proveniența, specializarea, 

motto-ul, familie, hobbiuri și abilități. 

 

Formatoarea cursului, Betty Aggeletaki,  a prezentat programul cursului și a solicitat 

participanților să își exprime punctul de vedere prinvind așteptările care le au în urma participării la 

curs. Printr-o poveste de viață adevărată s-a făcut introducerea către ceea ce înseamnă educație 

inclusiva și nevoia integrării copiilor cu nevoi speciale în școlile publice de masă. Istoria și 

legislația privind Educația inclusivă, urmate de descrierea diferitelor tipuri de disabilități, au dus la 

dezbateri, schimburi de opinii între participanții din diferite țări europene Aspecte teoretice au fost 

urmate de exemple practice, jocuri, comparații între state privind legislația specifică, exerciții care 

definesc disabilități de învățare (probleme de poziție, scriere, citire, vizuale, auditive, de numărare, 

deficit de atenție, Dyslexia, Asperger, ADHD), cât și modele de operare a Agenției Europene 

pentru educație inclusivă și nevoi speciale din țări ca: Grecia, Franța sau Germania. Ziua s-a 

încheiat cu prezentarea beneficiilor educației inclusive, dificultățile de învățare, așteptările 

profesorilor, teorii de învățare, evaluare si curriculum pentru elevii cu nevoi speciale. 

 

 

http://www.idec.gr/
http://www.trainingcentre.gr/training-courses/38-inclusive-education-tackling-with-classroom-diversity-and-early-school-leaving
http://www.trainingcentre.gr/training-courses/38-inclusive-education-tackling-with-classroom-diversity-and-early-school-leaving
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Ziua a doua a fost dedicată învățării și aplicării Planului individual de intervenție (PIP/IEP): 

caracteristici, pașii în elaborarea acestuia, echipa care il creează, ținte, sugestii, strategii. Au fost 

prezentate rolurile care le au profesorii clasei, dirigintele, părinții, întreaga echipă. S-a lucrat pe 

grupe, s-au dezbătut doua studii de caz și s-a 

realizat planul de intervenție personalizat. S-a 

continuat cu prezentarea provocărilor pentru 

profesorii care lucreaza cu copii cu nevoi speciale, 

cu elementele critice de învățare: metode, materiale 

instrucționale, mediu, conținut, colaborarea și 

evaluarea învățări, caracteristicile elevilor cu 

dificultăți de învățare, metode de învățare (strategii 

si tehnici), materiale de susținere.  

 

MEDIUL INCLUZIV înseamnă acel mediu 

în care sunt bineveniţi, protejaţi şi educaţi TOŢI 

copiii, indiferent de gen, caracteristici fizice, 

intelectuale, economice, lingvistice sau alte 

caracteristici (UNESCO). Rezumând, incluziunea 

în educaţie înseamnă respect pentru diversitate, beneficii pentru toţi elevii, nu orientarea doar către 

cei excluşi, și asigurarea accesului egal la educaţie sau stablirea unor măsuri pentru anumiţi copii 

fără ca aceştia să fie separaţi sau excluşi.  

 
Portofoliul primit de fiecare participant, noțiunile teoretice expuse, exercițiile practice, 

exemplele concrete și video, jocurile de rol, mimarea emoțiilor, schimbul de idei între participanți, 

metode aplicate practic (tehnica tapping, Know-Wonder-Learn, think-pair-share, mind map) au 

completat tabloul zilei fând-o interactivă și atractivă. 

 

 A treia zi a continuat cu fixarea strategiilor de învățare pentru diferite nevoi speciale, semne 

și caracteristici ale bolilor copiilor cu nevoi speciale, stiluri de învățare, nevoia creării unei 

atmosfere pozitive în clasă și tipuri de colaborare pentru realizarea învățării: One teach-one 

support, Parallel teaching,, Alternative teaching, Station Teaching, Team și co-teaching, avantajele 

si dezavantajele acestora. Apoi s-au aplicat teste despre îngrijorările profesorilor în diferite etape 

ale carierei lor.    
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Părăsirea timpurie a școlii- o problema actuală în Uniunea Europeană, a fost introdusă prin 

prezentarea sistemelor de învățământ din fiecare țară de participanții la curs, definiția fenomenului 

și angajamentul Uniunii Europene cu privire la părăsirea timpurie a școlii, de ce produce costuri 

duble și are consecițte negative serioase. Cursanții au prezentat care sunt urmările individuale, cele 

privind societatea, factorii care influențează părăsirea școlii: familia, migrația, problemele social-

economice, sistemul de învățământ și mediul școlar, repetenția, violența în școala etc. Strategiile 

privind abordarea părăsirii timpurie a școlii adoptate de Consiliul Uniunii Europene, 28 iulie 2011, 

se refera la măsuri de prevenție, intervenție și compensație și au fost prezentate pentru fiecare țară 

strategii implementate, proiecte, programe specifice, soluții. 

 

 
  

               Ziua a patra a început cu un chestionar privind implicarea și rolul școlii în identificarea și 

îmbunătățirea serviciilor școlii împotriva abandonului scolar. Dupa parcurgerea aspectelor teoretice 

legate de părăsirea timpurie a școlii: definiție, importanță, cauze și factori determinanți, strategii și 

atitudini, s-a lucrat în 5 echipe pe tema „Probleme la școala‖. Participanții au jucat roluri diferite și 

și-au argumentat pozițiile jucate de mamă, tată, director, profesor, președintele consiliului 

părinților, consilier pentru a aduce argumente și a explica strategii și programe de sprijin pentru a 

combate părăsirea timpurie a școlii și de creare a unei atmosfere armonioase, inclusive și pozitive 

în clasă. Un alt exercițiu a fost mimarea unor stări emoționale pentru a evidenția cum profesorii pot 

crește stima de sine a elevilor, cum îi pot sprijini să-și recunoască propriile atuuri și să reușească la 

clasă, dar și ulterior în comunitate. Participanții au lucrat și în perechi doi câte doi, în rol de elev și 

profesor, pentru a se crea un parteneriat și o apropiere a elevului de școala, punându-se accentul pe 

rolul profesorului de a identifica dificultățile elevilor, pe atitudinea profesorului care trebuie sa fie 

una colaborativă, de încredere, democratică, etică, creativă și inovatoare. 
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            În ultima zi s-a pus accentul pe îmbunătățirea stimei de sine la elevi, spijinirea elevilor 

pentru rezistență și perseverență în atingerea obiectivelor, pentru disciplină, dezvoltare morală și 

motivație „Sky is the limit!‖ . Au fost dezbătute principiile Academiei Internaționala a Educației, s-

a lucrat în grupe pentru a sublinia nevoia colaborării în echipă și în clasă, s-au punctat obstacolele 

în comunicare și strategii pentru colaborarea cu parinții în vederea unei educații incluzive, 

însemnand faptul că TOŢI COPIII au acces la educație de calitate într-un mediu incluziv. 

 

La finalul activitaților și a cursului a avut loc feedback-ul și aplicarea unui chestionar de 

evaluare finala, apoi înmânarea certificatelor într-o atmosferă festivă cu prezentări ale țărilor 

participante și a conducerii instituției IDEC din Atena. Concluzia constă în parcurgerea unui curs 

unde a învata și comunica cu oameni pozitivi și deschisi și de a împărtăși cunostințe si experiențe a 

creat o săptămână minunată în Glyfada, Atena. 

 
  
           Cunostințele învățate și aplicate, schimbul de bune practici, activitatea deosebită a 

mentorului, buna organizarea a curslui, alături de vizita culturală la Acropole asigură furnizorului 

de formare, IDEC Lifelong Learning Center din Atena, un profesionalism de înaltă calitate. Astfel 

sunt îndeplinite obiectivele propuse pentru cursanți și are loc o învățare eficientă pentru cei 20 de 

participanți din patru țări europene, din care cinci profesori de la Liceul „Stefan Procopiu‖ Vaslui. 

Beneficiarii cursului „Educația incluzivă: Abordarea diversității la clasă și părăsirea timpurie a 

școlii‖ din Glyfada, Atena, 23-27 iulie 2018 au fost profesorii Mazga Doina, Plăcintă Gabriela, 

Palade Elena, Liteanu Mihaela și Donosă Ciprian. 
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Părăsire timpurie a școlii - aplicații 

 

                 În perioada de valorizare a experienței dobândite în urma participării la cursul „Educația 

incluzivă: Abordarea diversitații la clasa și părăsirea timpurie a școlii‖ am realizat la clasa a IX F 

un joc de rol cu tema „Probleme la școala‖ în care elevii au comunicat în grupe de câte 5 elevi și au 

jucat roluri de diriginte, părinte, președintele Consiliului părinților, director și consilier școlar în 

vederea soluționării cazului unei eleve cu risc de abandon scolar din clasa, Ioana. Fiecare și-a 

pregătit profilul: temperament, studii, experiență profesională, hobby-uri, familie și și-au prezentat 

poziția cu privire la Ioana, au expus cauzele părăsirii școlii, au prezentat argumente și au căutat 

soluții și mșsuri de sprijin. Fiecare grupa a identificat câte o cauză diferită a abandonului școlar, 

astfel: probleme financiare și familie dezorganizată, elevă de etnie romă care se simte discriminată, 

sarcină nedorită și respingerea de către familie, copil a carui parinți sunt plecați în străinătate, elevă 

timidă și afectată de fenomenul bulling, elevă cu abateri disciplinare și implicată în activităţi la 

limita legii consumând alcool excesiv.  

                 Elevii din cele 6 echipe și-au jucat rolurile pe rând și au reușit să colaboreze astfel încât 

elevul cu risc de abandon să reușească să continue școala. Sentimentele și emoțiile transmise de 

elevi în rolul jucat au demonstrat că le pasă, iar adulții/comunitatea, cei care pot lua atiudine pot  

face demersuri atât prin valorificarea resurselor existente la nivelul școlii, cât și prin dezvoltarea 

unor rețele de comunicare și colaborare la nivel comunitar: monitorizarea absenţelor demersuri de 

contactare a familiei, telefonic sau prin adrese de înştiinţare a părinţilor, întâlniri cu părinţii, vizite 

la domiciliul copilului, consilierea copilului şi a familiei, discuții cu reprezentanții legali și cu 

asistentul social de la primărie, strategii de abordare diferenţiat  în procesul de predare-învăţare, 

stimularea motivaţiei şi interesului pentru învăţare, implicarea elevilor în activităţi extracuriculare, 

intervenţie specializată prin mediatori şcolari, profesori consilieri şcolari, acordarea de sprijin 

financiar prin burse de studii și tabere gratuite.  

            Acestea sunt doar câteva din ideile elevilor, alături de crearea unei atmosfere armonioase și 

atractive în sala de clasă și la școala. Prin vot liber a fost desemnată echipa câstigătoare! 
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ABSENTEISMUL ȘCOLAR 

 
Prof. Mihaela LITEANU 

 

 Absenteismul școlar poate fi definit ca o problemă socială explicată drept o caracteristică 

socio-culturală a mediului de proveniență a elevului. Este prezent mai frecvent în mediul rural decât 

urban, în cadrul familiilor sărace. Absenteismul mai poate fi înțeles și ca un tip de conduită 

evazionistă stabilă, ce reflectă o atitudine lipsită de respect, interes, motivație și încredere în 

educația școlară. Absenteismul este identificat drept unul dintre semnalele timpurii de avertizare 

pentru elevii care mai târziu vor înregistra eşec educaţional ca urmare a exmatriculărilor, eliminării, 

abandonului şcolar, ori chiar a implicării în activităţi de natură infracţională. Demersul didactic nu 

are succes decât dacă toţi factorii se implică în mod egal şi constant în educaţia copilului, a fost 

demonstrată. Elevii ştiu ce vor în cadrul şcolii, ce metode îi atrage în demersul didactic, profesorii 

ştiu ce metode le plac elevilor şi le aplică la clasă, elevii conştientizează ce probleme au în familie 

şi faptul că sunt grave, îi afectează la şcoală. În acelaşi timp, implicarea şcolii în combaterea 

absenteismului nu este suficientă, aceasta trebuind să fie sprijinită în demersul de combatere a 

absenteismului şi de alţi parteneri din interiorul şi din afara şcolii (psihologul şcolar, serviciile de 

asistenţă socială, poliţia de proximitate) în strânsă cooperare cu părinţii, ori tutorii legali ai copiilor 

respectivi.  

Combaterea absenteismului este mult mai dificilă deoarece profesorii se confruntă cu 

diverse motive care duc la absenţele motivate/nemotivate, uneori chiar absenţe care sunt cu acordul 

părinţilor (de la plecarea în vacanţă cu o săptămână-două înainte de încheierea anului şcolar, la 

absenţele pentru că părinţii doresc ajutorul copiilor în casă (fraţi mai mici, curăţenie, ori chiar 

muncă la ţară), ori fără ştiinţa părinţilor dar care, atunci când află de ele, încearcă să le acopere şi să 

le scuze (sub o formă sau alta). De aceea, în privinţa acestui subiect, şcoala trebuie să dispună de 

strategii, planuri de acţiune şi tactici prin care: 

(a)să se asigure de cooperarea părinţilor; 

(b)să se acopere de cooperarea partenerilor interni şi externi (profesori voluntari care să se 

ocupe de elevii care au o tendinţă vizibilă de a absenta (‖chiulul tradiţional‖), psihologul şcolar, 

asistenţa socială, chiar de cooperarea organizaţiilor patronale şi sindicale, a societăţilor  publice şi 

private care, în mesajele transmise către angajaţi ar putea include un mesaj în care să-i îndemne să-

şi trimită copilul la şcoală şi să fie atent la prezenţa acestuia la şcoală etc.) 

Încurajarea atitudinii active, consistente de prezenţă şi ataşament faţă de valorile şcolii ale 

elevilor încă din prima zi de şcoală. Sprijinirea elevilor în dobândirea unor comportamente 

adecvate reprezintă suportul pentru dezvoltarea umană potrivit valorilor sociale şi morale  

considerate adecvate în societate (de exemplu, prezenţa activă la şcoală, implicarea în viaţa şi 

activităţile curente, iniţiativă în promovarea valorilor sociale şi morale adecvate vârstei şi mediului 

educaţional în care se află, atitudine activă faţă de învăţare şi auto-educare, promovarea exemplului 

propriu asupra colegilor, atitudine constructivă faţă de viaţa activă şi muncă). Consolidarea 

prezenţei active la ore şi la activităţile extracurriculare a elevilor împreună cu părinţii, dar şi a altor 

reprezentanţi din partea sistemelor-suport aflate la dispoziţia şcolii şi atragerea susţinerii societăţii 

civile, în general. 

Există activități specifice ce reclamă o implicare susţinută şi constantă din partea 

profesorilor şcolii, care trebuie să se informeze şi să cunoască pe cât posibil mai bine principalele 

cauze de natură obiectivă şi subiectivă ce pot duce la absenteism, dar şi să manifeste o cât mai mare 

deschidere faţă de elevi şi părinţii acestora şi spirit de iniţiativă în  atragerea sprijinului din partea 

serviciilor de asistenţă socială, a ONG, a societăţii civile, pe scurt, a tuturor celor care pot contribui 

la construirea unei atitudini pozitive de participare şi implicare în viaţa şcolii, dar şi la succesul în 
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scăderea ratei absenteismului. Activitățile se desfăşoară pe următoarele coordonate principale: 

convenţii/acorduri (încheiate cu părinţii, sistemele-suport, actori interesaţi atraşi din societatea 

civilă) comunicare (cu elevii, părinţii, alţi actori interesaţi atraşi, chiar media); cooperare (cu elevii, 

părinţii, alţi parteneri etc.); tactici de creştere a interesului şi participării la activităţile curriculare şi 

extracurriculare ale şcolii pentru elevi şi, ori de câte ori este posibil, a părinţilor acestora); sisteme 

de recompensare/sancţiune pentru elevi. Deşi unii părinţi consideră important să se intereseze de 

propriul copil la şcoală, cunosc profesorii şi prietenii copilului lor, există un procent destul de 

numeros de părinţi care se confruntă cu probleme financiare şi dezechilibru familial, fapt ce se 

repercutează asupra performanţelor elevilor/copiilor lor. 

Profesorii şcolii vor avea în vedere construirea unei imagini clare asupra absenteismului, 

procesul fiind iniţiat prin identificarea cauzelor şi factorilor ce contribuie la  apariţia absenteismului 

şi căutând formularea unor răspunsuri cât mai potrivite la întrebarea ‖Ce poate face şcoala în acest 

sens?‖ Pentru aceasta, profesorii vor avea ţine seama în permanenţă de un ‖tablou‖ al factorilor 

subiectivi şi obiectivi, individuali şi sociali (colectivi). 

Măsuri practice pentru prevenirea absenteismului şi creşterea ratei de prezenţă la şcoală: 

 Se va conveni asupra unui sistem de verificare inopinată bine stabilit şi comunicat la 

nivelul şcolii, iar acolo unde este posibil se va recurge la înregistrarea electronică a 

absenţelor. 

 Asiguraţi-vă că şi în cazul în care elevii trebuie să schimbe clasa între ore, catalogul 

rămâne accesibil pentru profesorii clasei respective. 

 Formaţi legături bune de cooperare cu comunitatea, în special cu patronii de 

magazine, patiserii, baruri etc. din zonă. 

 Acordaţi chiar dumneavoastră, ocazional, unui elev un ‖permis de liberă trecere‖ ca 

recompensă. 

 Lansaţi un concurs pe tema recordului de prezenţă la ore la nivelul şcolii, ori a 

claselor din acelaşi an şcolar. Asiguraţi-vă că toţi elevii pot participa la acest gen de 

concurs şi că pot primi un certificat de recunoaştere a meritelor. 

 Creaţi un ‖Club select al celor 100% prezenţi‖ în care elevii pot beneficia de 

‖servicii speciale‖(de exemplu, ei pot fi membrii unui consiliu consultativ al şcolii, 

format din profesori, părinţi, membrii ai comunităţii şi pot face sugestii pentru 

îmbunătăţirea confortului în şcoală, oferindu-şi opinia asupra posibililor, factori care 

încurajează/descurajează prezenţa la şcoală etc.). 
 Un astfel de club poate fi un vârf de lance şi sprijin şi pentru elevii care au probleme medicale 

cronice, ori se recuperează de pe urma unui accident şi sunt încurajaţi să vină la şcoală după o 

perioadă minimă de absenţă pe motive medicale.  
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Prof. Nicoleta AMANCEI 
 

 

Acest curs a fost organizat de 

Europass Centro Studi Europeo 

(https://www.teacheracademy.eu/en/) 

 

Teacher trainer   Marta Mandolini  

Locul de desfășurare a cursului: Barcino School  

www.barcinoschool.com 

 

 

 La acest curs au participat 10 profesori din 

România,  Bulgaria si Portugalia.  De la 

Liceul ‖Ștefan Procopiu‖ Vaslui au 

participat 6 cadre didactice: Nicoleta 

Amancei, Cristi Ciulei, Crăița Ganea, 

Mihaela Irina, Isabela Mititelu, Ina Vlad.   

 

 

 

Participarea la curs a avut drept scop formarea unor noi competente si abilitati, precum si 

intelegerea dinamicii grupurilor de elevi. Competentele achizitionate in cadrul cursului au facut 

referire la diferitele tipuri de conflict, inteligenta emotionala, si activitatile de prevenire a 

fenomenului de bullying. Intalnirea a debutat cu prezentarea aspectelor organizatorice ale cursului, 

prezentarea activitatii, a proiectelor derulate de formatoare, in cadrul institutiei de formare 

Europass. in cadrul Scolii Barcino din Barcelona, Spania.  

 

Prima zi a cursului a început cu prezentarea 

formatoarei Marta Mandolini, a programului 

și a aspectelor generale de derulare a cursului. 

A urmat prezentarea tuturor participantilor, 

unde s-a evidentiat si motivatia alegerii 

cursului de formare. Fiecare participant fiind 

interesat in dezvoltarea cunostintelor si 

imbunatatirea abilitatilor despre conflict, 

inteligenta emotionala si prevenirea  bulliyng-

ului in scoli. Apoi s-a facut prezentarea 

scolilor de la care vin profesorii participant 

evidentiindu-se activitatile deosibite ce se 

deruleaza in fiecare scoala. Partea a doua a 

activității primei zile a continuat cu realizarea personală a unei analize SWOT cu privire la statutul 

individual al fiecărui cadru didactic în unitatea școlară din care provine.  

FLUXUL 4: Conflict Management, Emotional 

Intelligence and Bullying Prevention 

https://www.teacheracademy.eu/en/
http://www.barcinoschool.com/
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A doua zi de studiu printr-o activitate de brainstorming, am reusit sa definim conflictul si sa 

identificam  toate partile sale si modul de influenta asupra elevilor. Identificarea partilor pozitive 

ale unui conflict am realizat-o prin exemple concrete si activitati interactive de grup. Cunostintele 

teoretice prezentate precum si activitatile practice realizate pe echipe m-au ajutat sa transform 

diferitele forme ale unui conflict in parti pozitive. Momentul Promoting a positive school 

environment .a fost realizat prin exemple pozitive de bune practici ale colegilor din diferitele tari.  

Modul in care am impartasit experientele din scolile noastre, ideile indraznete, inovative, exemplele 

de buna practica, a fost un bun prilej pentru cunoasterea oportunitatilor elevilor si dezvoltarea lor 

personala precum si de rezolvare a conflictelor  

 

Ziua de miercuri a fost dedicata notiunilor despre managementul conflictului si inteligentei 

emotionale. Astfel pentru managementul conflictului am discutat despre perceptii, moduri de 

comunicare, context, stereotipuri, empatie, prejudecati in activitatea didactica.  Informatiile despre 

subiect au fost elemente de noutate  pentru echipa din Romania. Am definit conceptual de  

inteligenta emotionala, modul de influenta  din diverse perspective precum: cunoasterea de sine, 

limitele, nevoile, managementul situatiilor proprii, balanta emotionala, adaptabilitate, viziunea 

pozitiva. Conceptele de ‖peer mediator‖ si ‖angel for a day‖ au fost appreciate si de dorit a fi cat 

mai curand implementate in cadrul scolii.  Am realizat o activitate practica unde fiecare trebuia sa 

prezinte transformarea intr-o modalitate cat mai pozitiva a unui conflict in care am fost implicati in 

activitatea didactica.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joi a fost ziua in care am discutat despre universul emotional, unde prin diverse forme de 

prezentare am delimitat conceptual componentele emotiilor exprimate prin componente cognitive, 

componente psihologice  componente comportamentale. Partea 

aplicativ practica a fost realizata prin jocuri de rol in care  ne-am  

exprimat  nonverbal emotiiele si sentimentele. Un alt exercitiu 

aplicativ l-am realizat de asemenea pe echipe din diferite tari unde a 

trebuit sa transformam un episod de gandire negative intr-o varianta 

pozitiva prin utilizarea conceptului  ‖mind fullness‖. Toate 

activitatile interactive aveau menirea de a descoperi cat mai multe 

elemente despre modul cum putem interveni si rezolva probleme in 

grupurile de elevi.  
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Ziua de vineri a inceput cu un 

exercitiu de energizare a 

echipei si a continuat cu 

elemente despre modul in care 

putem preveni si identifica  

bullying-ul in colectivele de 

elevi. Definirea termenului, 

exercitii prin care putem 

identifica solutii de rezolvare 

precum interventia imediata,  

separarea protagonistilor, 

discutii cu psihologul si 

asigurarea unui support medical. Preventia se poate realiza prin educatie personalizata, implicare a 

personalului din scolar didactic si auxiliary, implicarea parintilor, comunitatii si forurilor 

decizionale. Un alt subiect a vizat ‖life skills‖ unde am discutat si exemplificat  concept precum 

gandirea critica, gandirea creativa, luarea deciziilor, rezolvarea problemelor, comunicarea eficienta 

precum si  importanta reletiilor interpersonale. Partea practica a avut drept subiect realizarea unui 

proiect in echipa, prin care cream un cadru cat mai sigur pentru elevii nostri. L-am denumit ,,Safe at 

school,, si am creeat activitati pentru reducerea numarului de conflicte din scoala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sambata a fost ziua in care am realizat o recapitulare a tuturor notiunilor invatate si o retrospectiva 

a activitatilor practice realizate impreuna.  Feed-back-ul primit de fiecare participant a consemnat  

ca obiectivele proiectului ‖O scoala prietenoasa‖ au fost atinse prin participarea profesorilor de la 

Liceul,,Stefan Procopiu‖ Vaslui. Am primit certificatele de participare si ne-am impartasit 

emotiiele despartirii de colegii din Portugalia ,Bulgaria si de  entuziasta noastra formatoare Marta.  
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Managementul conflictelor în cadrul grupurilor de elevi 
 

Prof. Isabela Luminița MITITELU 

 

Gestionarea conflictelor: aspecte teoretice 

 Una din temele dezbătute la cursul de formare  "Conflict Management, Emotional 

Intelligence and Bullying Prevention" organizat de Europass în cadrul proiectului de mobilități 

Erasmus+ pentru educație școlară "O școală prietenoasă" a fost managementul conflictelor. 

 Parcursul teoretic legat de conflict și, în mod deosebit, de gestionarea lui vizează anumite 

aspecte cum ar fi: definirea conceptului, identificarea surselor de generare ale conflictului, 

evidențierea aspectelor pozitive ale unui conflict și modalitățile în care un conflict poate fi anihilat 

sau transformat într-o conjunctură pozitivă. 

 Conflictul reprezintă o stare de tensiune care apare atunci când două părți (persoane, 

grupuri) interacționează pentru a îndeplini o anumită sarcină, a lua o decizie sau de a rezolva o 

problemă apărută. 

  Conflicul este un fenomen psihosocial care implică activ trei componente:  

 cognitivă: gândirea, percepția asupra situației apărute 

 afectivă: emoțiile, sentimentele 

 comportamentală: comunicarea, acțiunea. 

 

Cele mai frecvente situații conflictuale apărute într-o instituție școlară sunt conflictele de tip 

elev-elev. Sursele conflictelor pot fi diverse pentru că pot proveni de la incompatibilități sociale 

dintre elevi, medii diferite de proveniență a acestora, nevoi și interese diferite, lipsa unei bune 

comunicări, stima de sine (sau prea scăzută sau prea mare), valorile pe care le are fiecare elev în 

parte, comportamente neadecvate cultivate și promovate de elevi. 

Având în vedere caracterul în formare al elevilor dar și cele trei aspecte pe care  le atinge o 

situație conflictuală, gestionarea conflictelor apărute devine o problemă delicată. Însă, cred că ceea 

ce ar fi cu adevărat incorect ar fi evitarea constantă a conflictelor sau, mai rău nerecunoașterea 

începerii unui conflict.  Schematic,  rezolvarea unui conflict ar pute fi etapizat astfel: 

 

 

conflictul

identificarea 
surselor

identificarea 
părților

identificarea 
nevoilor

soluționarea 
conflictului
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Gestionarea conflictelor: aspecte practice 

 Un aspect practic în rezolvarea unui conflict ar fi constituirea la nivelul școlii a unei  echipe 

de peer-mediator, adică a unei echipe formată din elevi care au un statut moral bun, în care ceilalți 

elevi au încredere și care ar putea să rezolve o situație conflictuală "de la egal la egal" până la 

escaladarea incorectă a conflictului sau până la ajungerea situației conflictuale la profesorul 

diriginte, director, părinți. Elevii din această echipă ar trebui să fie neutri față  de conflictul apărut, 

să intermedieze o întâlnire între părțile intrate în conflict, să înțeleagă corect cauzele care au 

contribuit la generarea acestuia și să emită soluții de împăcare a părților, de rezolvare a conflictului.  

Fiecare mediere s-ar putea realiza în  6 etape: persoanele care mediază să fie de acord cu acest 

lucru, peer - mediator-ul să colecteze corect informațiile care au condus la generarea conflictului, să 

se focuseze asupra problemei, să creeze soluții de tip câștig-câștig, să evalueze toate opțiunile 

posibile, să se întâlnească într-un spațiu special amenajat cu părțile intrate în conflict și să semneze 

împreună cu acestea un acord (proces verbal) care să convină ambelor părți prin care sunt stipulate 

condițiile de împăcare a părților.. Un asemenea stil de abordare a conflictului de la egal la egal, prin 

intermediul colegilor lor ar putea conduce la un bun model de educație, care implică activ elevii în 

toate problemele școlii și care ar putea scoate în evidență soluții de rezolvare mult mai corecte și 

realizabile. 

În loc de concluzii 

Dacă avem în vedere că tot progresul s-a realizat pe baza orgoliilor putem trage o concluzie: 

conflictele într-un grup sunt inevitabile însă, gestionarea lor ar putea transforma un conflict într-o 

problemă cu efecte pozitive. O gestionare corectă a unui conflict ar putea scoate la suprafață idei 

noi, ar putea stimula creativitatea elevilor și ar putea contribui la coeziunea unui grup. 
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Bullyingul și efectele sale 
 

Cristi CIULEI 

 

Motto: Fiecare elev are dreptul de a se simti in siguranta, respectat si acceptat. 

 

Bullying-ul este definit ca fiind un comportament ostil, de excludere și de luare în derâdere a 

cuiva, de umilire. Atunci când un copil este etichetat, tachinat, batjocorit în cercul său de cunoștințe 

sau de către colegi, fără ca acesta să aibă posibilitatea să se apere sau să poată raspunde pe măsură.  

Acest efect de bullying are nevoie de cel puțin o victimă și cel puțin un agresor, aceste tachinări 

ajung de cele mai multe ori să se transformă în îmbrânceli sau chiar, în unele cazuri, în atacuri 

fizice. 

Bullying-ul face referire la acele situatii in care cineva este 

incoltit si devine tinta rautatilor de tipul: 

 este supus tachinarilor si batjocorit; 

  se fac glume proaste pe seama sa si se raspandesc 

comentarii jignitoare; 

 este poreclit, etichetat si denigrat; 

 sunt imprastiate barfe si zvonuri despre el/ea; 

 este izolat sau exclus dintr-un grup/ cerc / activitate; 

 este intimidat sau amenintat; 

 este tratat ca un obiect si nu ca o persoana (chiar in 

prezenta sa); 

 se vorbeste despre el/ea ca si cum nu ar fi de fata; 

 este lovit, imbrancit, impins, inghiontit, batut; 

 ii sunt distruse sau confiscate lucrurile personale; 

 este hartuit prin intermediul retelelor de socializare, al internetului – trimitandu-se mesaje 

amenintatoare sau false, imagini ofensatoare (cyber-bullying); 

 este atacat prin intermediul telefonului cu mesaje sau apeluri rautacioase. 

Bullying-ul este atitudinea ostila, violenta  emotionala si/ sau fizica ce se  caracterizeaza prin trei 

elemente definitorii: 

 caracterul intentionat, deliberat (un bully (en) = bataus sau mai multi ataca, intimideaza, 

agreseaza in mod voit, sub o forma sau alta, o alta persoana, numita victima); 

 caracterul repetitiv – in situatiile de bullying agresiunea nu este una izolata, ci, in mod 

sistematic persoanei i se fac rautati; 

 implica un dezechilibru de putere – victima nu se poate apara, fie pentru ca este singura si 

impotriva sa sunt coalizate mai multe persoane, fie pentru ca agresorul are un ascendent de 

varsta sau de un alt tip. 

Bullying-ul este o problema foarte serioasa si nu trebuie nicio clipa sa ne gandim ca pur si 

simplu face parte din viata noastra si sa ne resemnam cu acest lucru. Este distructiv si complet 

gresit si inacceptabil! 

Victima bullying-ului se simte: confuza, tematoare, bolnava, trista, nefericita, nu mai stie in cine sa 

aiba incredere, ajunge sa se auto-izoleze si chiar sa isi doreasca sa paraseasca definitiv scoala. 

In functie de cat de puternic este bullying-ul, efectele pot fi unele dintre cele mai distrugatoare 

pentru o fiinta umana: 

 isi doreste sa renunte la scoala pentru ca nu mai suporta sa ajunga in situatii in care sa i se faca 

rau (abandonul scolar), 

 in urma conflictelor cu agresorii poate suferi urmari fizice grave astfel incat sa necesite 

spitalizare (vatamarea fizica), 
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 isi poate dori sa se sinucida sau sa ia viata celui care i-a facut rau (suicid sau omucidere), 

 poate experimenta o teama foarte puternica, extrem de intensa si cosmaruri repetate, devine 

amortita emotional, nu poate dormi, nu se poate concentra (trauma psihica). 

Fiecare dintre noi, fie ca suntem elev-coleg, parinte al unui copil-elev, profesor, adult care are 

in prejama sa elevi sau oricare alt rol posibil, sa incercam sa nu evitam sa ne implicam in aceste 

cazuri si sa facem ce putem mai bine din rolul nostru astfel incat sa preintampinam propagarea 

bullying-ului sau sa contribuim la a solutiona cazurile de bullying existente. 

O persoana hartuita, singura, nu poate opri un bully. Dar ajutata, acest lucru va deveni posibil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aceea, am decis sa realizam o lectie la dirigentie avand ca tema   bullyingul. 

 

Utilizarea unui filmulet didactic pentru a ilustra fenomenul de bullying (cyberbulling)   

               

Elevii vizualizează filmulețul, îl analizează, identifică agresorul/agresorii  și victima, discută cu 

dirigintele și între ei despre comportamentele lor, despre cauzele acestor comportamente, despre 

sentimentele celor implicați și își exprimă opiniile (pro sau contra), oferind argumente în acest sens. 

Dirigintele modereaza discuția și orientează elevii  prin întrebări  spre  materializarea   

discuțiilor în   judecăți de valoare  precum și atingerea   obiectivelor. 

Profesorul organizează elevii în grupuri și cere fiecărui grup să adapteze și să reinterpreteze, în 

versiune proprie, situația descrisă în filmulet, ei trebuind să ia în considerare ce au învățat despre 

fenomenul de bullying și să-și imagineze că victimele aparțin colectivului de elevi ai clasei sau 

grupului de prieteni. Elevii vor face schimb de roluri (agresorul va deveni victimă și invers) și vor 

împărtăși colegilor propriile sentimente față de fiecare situație, evidențiind de ce fenomenul de 

bullying este greșit sau trebuie oprit. 

 

 Se descriu posibilele cauze ale bullying-ului, se dau exemple de bullying, se explica 

sentimentele persoanelor implicate în fenomenul de bullying, toleranța, empatia,etc… care  

sunt aplicate intr-un tablou dinamic   pe   un flip-chart sau   pe tabla din clasa. 
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BULLYINGUL - de la teorie la practică 

Prof. Crăița Ganea 

 
                 Dacă familia, ca factor fundamental al deprinderii de la cele mai mici vârste a unui comportament 

adecvat, nonviolent şi civilizat de către copii, işi declină această responsabilitate, refuzând să se implice 

activ în educaţia lor, atunci şcolii îi revine dificila misiune de a corecta ceea ce li s-a inoculat greşit multor 

elevi- lipsa de respect, desconsiderarea nevoilor şi drepturilor celorlalţi, indolenţa, violenţa verbală şi chiar 

fizică pentru rezolvarea oricărui tip de conflict, gradul scăzut de empatie, lipsa dorinţei de autoperfecţionare. 

                 Ca educatori, ca persoane însărcinate să modeleze caractere, temperamente, să corecteze atitudini 

şi comportamente greşite, să influenţeze pozitiv dezvoltarea personală a fiecărui elev avem datoria de a ne 

îmbunătăţi zi de zi metodele la care apelăm pentru a instrui tinerii,  pentru a-i ajuta să înţeleagă  problemele 

cu care se confruntă şi pentru a găsi împreună soluţii care să le permită să trăiască în armonie şi să 

înregistreze progrese pe toate panurile. 

 Cursul intitulat “Conflict Management,Emotional Intelligence and Bullying Prevention “  care a 

avut loc la Barcelona în perioada 30 iulie-4 august 2018 din cadrul Proiectului European “O Şcoală 

Prietenoasă” a constituit o remarcabilă oportunitate de a înţelege holistic fenomenul bullyingului în şcolile 

din Europa, dar şi de a împărtăşi tactici de contracarare şi prevenire a acestui fenomen. Graţie unui trainer cu 

o charismă extraordinară, Marta Mandolini, de la Europass Teacher Academy, toţi cei 10 profesori 

participanţi la acest flux, din România , Bulgaria şi Portugalia au avut ocazia să descopere noi tehnici de 

abordare a unei probleme comportamentale ce afectează din ce în ce mai mulţi elevi şi care tinde să capete 

proporţii , fiind greu controlabilă. Într-o atmosferă lucrativă, în care  s-a valorificat la maximum experienţa 

profesională a fiecăruia, profesorii au analizat din toate perspectivele bullyingul, de la context social la cauze 

de natură psihologică, de la forme de manifestare la metode eficiente de evitare a conflictelor din mediul 

şcolar, precum realizarea unui Conflict Corner  într-un mic spaţiu din fiecare şcoală, unde atât elevii care 

obişnuiesc să agreseze verbal pe toţi cei cu care intră în conflict, cât şi victimele bullyingului se pot 

detensiona, cu sprijinul unor mediatori, special instruiţi din rândul elevilor – Peer Mediator. S-a constatat 

că această metodă are un real succes, mediatorii de aceeaşi vârstă având şi credibilitate şi autoritate în rândul 

colegilor, evident dacă sunt bine aleşi, dovedind aptitudini de consiliere psihologică. Un alt exemplu de bune 

practici a fost implementarea conceptului Angel for a day, prin care să se încurajeze comportamentul 

protector, implicarea activă a elevilor în stabilirea unor relaţii benefice şi armonioase.  

 Prin analiza a două teorii ce se circumscriu domeniului în discuţie – Bronfenbrenner‘ Ecological 

Syistem Theory şi Pema Model of Well-Being am identificat mai multe tipuri de comportamente şi de 

atitudini faţă de ceilalţi, în funcţie de care trebuie adaptată intervenţia profesorului în cazul conflictelor 

dintre elevi. Foarte importantă în rezolvarea oricăror diferende este inteligenţa emoţională, ce implică o bună 

cunoaştere de sine, managementul situaţiilor proprii, balanţa emoţională, adaptabilitatea, viziunea pozitivă, 

identificarea limitelor şi nevoilor personale. 

 Gândirea critică, gândirea creativă, comunicarea eficientă sunt alte atuuri care vin în sprijinul 

educatorilor ce trebuie să găsească soluţii rapide şi cu acţiune pe termen lung în evitarea conflictelor şcolare. 

Prin jocuri de rol, participanţii la curs au avut sarcina de a transforma diverse episoade de gândire negativă 

în altele de gândire pozitivă. 

 Finalitatea practică a cursului a vizat realizarea unui proiect intitulat Safe at School prin care fiecare 

grup de reprezentanţi ai unei ţări să compună un set de reguli, de proceduri, de metode eficiente care să fie 

aplicate pentru rezolvarea oricărui tip de conflict ce apare în şcoala lor. 

 Experienţa obţinută în urma acestui curs ne-a repoziţionat pe toţi în faţa acestui fenomen – 

bullyingul-făcându-ne să renunţăm la prejudecăţi, la tratarea cu superficialitate a unor probleme de 

comportament şi atitudine specifice elevilor, care trebuie înţelese şi rezolvate cu delicateţe şi cu discreţie 

astfel încât să nu lezeze demninitatea şi respectul de sine a nimănui. 
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Perspectivă didactică asupra legăturii dintre inteligența emoțională și 

gestionarea conflictelor
1
 

 

Prof. Mihaela IRINA 

 

Prevenirea și rezolvarea conflictelor interpersonale este o preocupare constantă în școala 

românească de astăzi. În lipsa unei intervenții la nivelul curriculei prin includerea în trunchiul 

comun a unor lecții de dezvoltare personală prin care să se realizeze o cunoaștere a dinamicii 

propriilor emoții, fundamentul dezvoltării personalității umane și al progresului școlar, implicarea 

inteligenței emoționale în rezolvarea conflictelor rămâne o chestiune abordată diferențiat, în funcție 

de competențele agenților de mediere care sunt, cel mai adesea, învățătorii, profesorii de diferite 

discipline, de la cele tehnice până la cele umaniste și diriginții. 

Una dintre cele mai eficiente soluţii în prevenirea şi rezolvarea conflictelor în colectivul de 

elevi este „alfabetizarea emoţională‖
2
. Din punct de vedere al înţelegerii şi definirii propriilor 

emoţii, capacitatea de a interveni a actorilor implicați în actul educațional în școala românească este 

limitată. Programele special întocmite în acest sens sunt puține, nu sunt aplicate unitar sau în mod 

constant în toate ciclurile de școlarizare, iar de la ciclul primar până la cel liceal acest aspect cade 

exclusiv în sarcina cadrului didactic (învăţător, diriginte, profesor), care nu este antrenat prin 

programe speciale să facă acest lucru, prin urmare o poate face ca urmare a unei alegeri personale, 

în funcţie de nivelul său de înţelegere şi de instruirea care îi permite şi selecţia instrumentelor de 

intervenţie, sau nu o face. Nu toate cadrele didactice sunt interesate de crearea abilităţilor 

emoţionale care presupun să ştii ceea ce simţi sau cum să-ţi stăpâneşti impulsurile ori 

supărarea,factori esenţiali în prevenirea şi în calmarea furiei generatoare de situaţii conflictuale. Cu 

atât mai puţin elevii sunt iniţiaţi de şcoală în recunoaşterea unui spectru mai larg de sentimente şi în 

capacitarea de a le da un nume acestora sau de a le trata cu empatie atunci când le înregistrează la 

alţii. Exerciţii simple de recunoaştere a emoţiilor fundamentale prin jocuri de rol care să antreneze 

capacitatea de a empatiza pot fi făcute exclusiv în cadrul orelor de dirigenţie în ciclul gimnazial sau 

în ciclul liceal, în cadrul componentei educative care vizează comunicarea şi abilităţile sociale. În 

lipsa acestor intervenţii în şcoală sau în familie, colectivele de elevi sunt adeseori victimele unui fel 

de analfabetism emoţional generator de conflicte. Printre consecințele ‖alfabetizării emoționale‖, pe 

lângă conștientizarea de sine, empatie și autocontrol, un rol deosebit îl are felul în care sunt 

abordate relațiile interpersonale, mai precis creșterea capacității de rezolvare a conflictelor și a 

neînțelegerilor prin negocieri (cf. Daniel Goleman). 

Abordarea școlii ca ‖agent social‖ (Goleman, p. 335) prin atenția acordată relațiilor dintre 

elevi și mai ales prevenției și rezolvării conflictelor prin ‖predarea‖ la clasă a emoțiilor în vederea 

definirii și înțelegerii acestora ar duce nu numai la transformarea unor crize personale în ‖lecții de 

competență emoțională‖ (Ibidem), ci și la crearea unui mediu de învățare care să stimuleze 

performanța, dar mai ales la reducerea fenomenului de bullying, îngrijorător astăzi și dificil de 

gestionat și controlat din cauza proliferării pe rețelele sociale. 

O soluţie viabilă în gestionarea conflictelor în cadrul colectivului de elevi este echipa de 

peer mediation. Conceptul de mediator elev îşi are rădăcinile în Programul de Rezolvare Creativă a 

Conflictelor, derulat în anii ‘80-‗90 în câteva sute de şcoli publice din New York şi din SUA. În 

acest context apare ideea mediatorului imparțial elev, a cărui activitate se extinde dincolo de pereții 

                                                 
1
Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention este titlul cursului de formare desfășurat în 

cadrul fluxului derulat de Programul Erasmus+ KA1 ‖O școală prietenoasă‖ , Nr. de referință 2017-1-RO 01-KA101-

035810 care a avut ca tematică central legătura dintre inteligența emoțională și managementul conflictelor, în cadrul 

mai larg al acțiunilor de prevenire și combatere a fenomenului de bullying. 
2
Goleman, Daniel, Inteligența emoțională, traducere de Irina Margareta Nistor, București, Editura Curtea Veche 

Publishing, 2001, p. 335. 
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sălii de clasă: pe holuri, în curtea școlii, la cantină, în sala de sport. În aceeași direcție, The PAZ 

(Peace from A to Z Peer Mediation Program)
3
este un program after-school derulatîn SUA de 

Morningside Center for Teaching Social Responsibility, o organizație nonprofit care lucreazăpentru 

a introduce rezolvareaconflictelorînșcolilepublice din New York, înanii 2000și care 

puneîncentrulintervențieiechipa de peer mediation. 

Echipa de peer mediation este alcătuită, de regulă, din doi membri ai organizaţiei şcolare, 

elevi cu abilităţi superioare de comunicare şi empatice, capabili să gestioneze cât mai obiectiv 

conflictele, dar în primul rând să înţeleagă natura lor. Nu este lipsit de importanţă nivelul 

inteligenţei emoţionale a acestor elevi, astfel încât se recomandă testarea acestuia de către 

psihologul şcolar şi identificarea celor mai potriviţi elevi pentru a face asta, deoarece, aşa cum 

afirmă şi Daniel Goleman, persoanele empatice au abilităţi sociale superioare: „Inteligenţa 

emoţională include şi administrarea acestui schimb (de sentimente, n. n.) «simpatic» (...). Cei care 

sunt în stare să-i ajute pe alţii să se calmeze au un deosebit talent în relaţiile sociale.‖ (Op. cit., p. 

146). 

În ceea ce priveşte componentele inteligenţei interpersonale (Hatch şi Gardener, apud 

Goleman, Daniel, op. cit., pp. 149-150), dintre cele patru stabilite (organizarea grupurilor, 

negocierea soluţiilor, relaţiile personale şi analiza socială), pentru echipa de peer mediation trebuie 

avută în primul rând în vedere capacitatea de negociere a soluţiilor, deoarece această capacitate îi 

permite elevului implicat în soluţionarea conflictelor găsirea căii de rezolvare a acestora prin 

„talentul mediatorului care previne conflictele şi le rezolvă pe cele care plutesc în aer‖ (Goleman, 

op. cit., p. 149). 

Așadar, o soluție viabilă pentru prevenirea și combaterea violenței în școală, ca și pentru 

intervenția în diminuarea fenomenului de bullying este medierea. În lipsa unor programe extinse, la 

nivel individual, în colectiv, sub observarea cadrelor didactice (dirigintele) și a psihologilor școlari 

sau prin decizia organizației școlare, metoda americană care a dat rezultate vizibile și măsurabile ar 

putea fi o soluție și în organizațiile școlare din România. 

Proiecte de succes în medierea conflictelor la nivel mondial (cf. Oana Paula Papancea 

Zaharia) 

 Răspunsul Creativ al Copiilor la Conflict (RCCC) , New York; 

 Educatori pentru responsabilitatea socială  (ERS), Cambridge,  Massachussetts; 

 Programul de rezolvarecreativă a conflictelor (PRCC), New York, Louisiana, 

Alaska, New Jersey, California, Georgia, Oregon şi Massachusetts;  

 ProgramulpentruTineriiNegociatori, Harvard;  

 We can work it out!, Problem solving through mediation, The conflict zoo 

(concepute special pentru elevi de Street Law şi CNPC, începând din 1985); 

 Medierea între elevi: rezolvarea  conflictelor în şcoli dezvoltat de  Institutul din 

Illinois pentru Rezolvarea Disputelor, începând din  1992; 

 Programul San Francisco Community Board.  

 programele iniţiate de Center for Educational Programs and Social Initiatives 

(CEPSI), Bulgaria  

 Şcoala de vară Conflict Resolution and Mediation Skills, cu participanţi şi locaţii 

pentru trening în Cehia, Danemarca, Estonia, Franţa, Finlanda, Olanda, MareaBritanie, Spania, 

Rusia, Germania şi Slovenia.  

 

 

 

                                                 
3
cf. Lisa Hershman, https://www.mediate.com/articles/hershmanL1.cfm 

 

 

https://www.mediate.com/articles/hershmanL1.cfm
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PROIECT DE LECŢIE  

 

 

CLASA: a IX-a  

DISCIPLINA: Dirigenţie 

PROFESOR DIRIGINTE: IRINA MIHAELA 

COMPONENTA EDUCATIVĂ: Comunicare și abilități sociale 

TEMA: “Managementul conflictelor” 
DURATA: 50 de minute 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Prevenirea și rezolvarea conflictelor la nivelul colectivului de elevi 

 

COMPETENŢA GENERALĂ:  

 explorarea resurselor personale care influenţează relațiile cu ceilalți 

 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

 identificarea stereotipurilor în relația elevilor cu societatea< 

 identificarea  nevoilor individuale și de grup; 

 aplicarea principiilor unei comunicări interpersonale pozitive; 

 evaluarea relațiilor interpersonale; 

 conştientizarea beneficiilor cunoașterii celorlalți și ale autocunoaşterii. 

 

Valori/atitudini promovate:    

 respect şi încredere în sine şi în ceilalţi; 

 recunoaşterea unicităţii fiecărei persoane; 

 valorizarea relaţiilor interpersonale; 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

● RESURSE PROCEDURALE: 

 metode şi procedee: conversaţia, lucrul în echipă, lucrul individual, exerciţiul, ―portretul‖.   

 forme de organizare: frontal, individual, grupuri de elevi 

● RESURSE MATERIALE: tablă, fişe de lucru, carioci, flip-chart, post-ituri 

Stilul vizual de învăţare: va fi favorizat de fişe de lucru diferite; 

Stilul auditiv de învăţare: va fi favorizat prin: ascultarea colegilor cu care 

comunică şi lucrează şi ascultarea celor care prezintă rezultatele 

Stilul practic de învăţare: va fi favorizat de scrierea rezultatelor, completarea 

fişelor de lucru. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 Noi repere privind activitatea educativă. Ghid metodologic, 2002
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DESFĂŞURAREA LECŢIEI 
 

Moment- lecţie Activitatea profesorului Activitatea elevului 

Strategia didactică 

Metode şi 

procedee 

Forme de 

organizare 

Resurse 

materiale 

Moment organizatoric 

(1 min.) 

Consemnează absenţele. 

Verifică existenţa resurselor materiale. 

Stabileşte grupele de lucru. 

Reaminteşte împreună cu elevii regulile de grup: 

Vorbim pe rînd 

Ascultã-l pe colegul tãu 

Ajută-ţicolegul cînd are nevoie 

Nu întrerupe pe cel care vorbeşte 

Respectã pãrerea colegului tãu.                             MOTTO:"Una 

dintre cele mai mari aventuri ale vieţii este cunoaşterea de sine"    

dr. Maxwell MALTZ 

Răspund la întrebări. 

Primesc materialele de lucru: 

post-ituri de două culori, o foaie 

albă de hârtie și o carioca 

 

- conversaţia; 

- explicaţia; 
- frontal 

 

Motivarea elevilor: 

- sensibiliza- 

rea elevilor 

- captarea atenţiei 

 

(10 min.) 

 

 

 

 

 

ÎNTREBĂRI POSIBILE: 

 Puteţi afirma, în ceea ce vă priveşte, că vă cunoaşteţi bine?  

 Dacă da, vă propun următorul exerciţiu-‖Portretul‖: 

Fiecare elev va primi câte două post-ituri, de culori diferite. Pe cel 

galben va scrie un stereotip care se spune despre el, iar pe cel roz va 

scrie un stereotip în care gândește despre alții. 

Timp de lucru – 1 minut. 

Dirigintele centralizează rezultatele prin aplicarea post-iturilor 

completate pe o foaie de flip-chart. 

 

 

Răspunsuri posibile: da sau nu. În 

ambele situații, elevii participă la 

exercițiu. 

 

 

Elevii completează fișele și apoi 

fiecare elev prezintă rezultatul în 

fața celorlalți. 

 

 

- conversaţia; 

 

- explicaţia; 

 

- exerciţiul; 

 

 

- individual;  

 

-frontal 

- fişe de 

lucru; 

- carioci; 

- markere. 

Comunicarea  

obiectivelor lecţiei 

(2 min.) 

Acesta este scopul orei noastre de astăzi: descoperirea stereotipiilor 

cu care suntem etichetați în societate și identificarea situațiilor 

conflictuale pe care acestea le pot genera. 

 

Titlul lecţiei este notat pe tablă şi citit împreună cu elevii: 

”Managementul conflictelor” 

 

Elevii ascultă cu atenţie tema și 

obiectivele lecției. 

 

 

 

- conversaţia; 

- explicaţia; 

 

 

- frontal; 

- tabla 

 

Desfăşurarea lecției 

(35 min.) 

Profesorul prezintă elevilor sarcina de lucru: realizarea unui dialog 

care să surprindă o situație conflictuală pe care au trăit-o și 

transformarea acestuia într-o situație pozitivă prin sublinierea 

cuvintelor negative și înlocuirea lor cu termeni pozitivi. 

Elevii se împart în grupe de câte 

patru și individual fiecare 

redactează un dialog de aprox. 5 

replici care să surprindă un 

 

- conversaţia; 

 

 

 

- frontal; 

 

 

foi de flip-

chart; 

- flip-chart 
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Profesorul notează regulile pe tabla de flip-chart: 

- ascultăm cu atenție 

- privim cu atenție 

- ne respectăm colegii 

- nu râdem de ceilalți 

Profesorulobservăactivitateaelevilor, urmărind respectarea regulilor 

și anunțând timpul după fiecare 30 de secunde.  

 

La finalul exercițiului elevilor, profesorul adună fișele de lucru și le 

prezintăclasei, cerându-le elevilor să identifice frecvența termenilor 

negativi și pozitivi din dialoguri.  

 

conflict pe care l-au avut. 

 

După redactare, elevii citesc 

dialogurile în cadrul grupului, 

subliniază cuvintele negative și 

rescriu, la alegere, un dialog, 

înlocuind cuvintele negative cu 

termeni pozitivi. 

 

Elevii se implică activ în 

completarea fișelor de lucru. 

 

După primul exercițiu, elevii 

rezolvă exercițiul următor. 

Un reprezentant al fiecărui grup 

citește rezultatul exercițiului. 

 

Elevii sunt încurajați să-și 

exprime impresia cu privire la 

acest exercițiu 

 

 

- explicaţia; 

 

 

 

- exerciţiul; 

 

 

- lucrul în 

echipă. 

 

- individual; 

 

 

- lucrul în 

grup; 

- fişe de 

lucru; 

- carioci; 

- markere.; 

- foi de 

desen 

Concluzii 

(3 minute) 

Profesorul face aprecieri referitoare la activitatea elevilor.     

Anunţarea temei pentru 

ora următoare 

(2 minute) 

Tema: 

Explozia informațională 

Elevii adresează întrebări 

profesorului diriginte şi sunt 

clarificate aspecte caracteristice 

orei de dirigenție.  

   

 
Bibliografie  

1. Goleman, Daniel, Inteligența emoțională, traducere de Irina Margareta Nistor, București, Editura Curtea Veche Publishing, 2001. 
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https://www.mediate.com/youth/


                   Procopienii      Nr. 21/decembrie 2018 

 

 

 74 

      ISSN 2248–0692            

ISSN–L = 2248–0692  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest curs a fost organizat de 

Europass Centro Studi Europeo SAS 

Via Sant‘Egidio 12 - 50122 Florența (Italia) 

PIC Number 947318394 - Tel. +39 055 2345802  

 

 

 

 

Formatorul: Ilaria Barberi 

(https://www.teacheracademy.eu/en/the-school-ilaria-barbieri.html)  

 

 

 

 

În perioada 6-11 august 2018, 6 profesori de la 

Liceul ‖Ștefan Procopiu‖ Vaslui au participat la 

cursul de formare ”Student-centered 

Classroom: teachers as promoters of active 

learning” organizat de EUROPASS Centro 

Studi Europeo din Florența: Botan Ana 

Cristiana, Cucoș Gina, Ionașcu Daniela, 

Busuioc Ionela, Croitoru Daniela, Ungureanu 

Mihaela. La acest curs au participat 14 

profesori din România, Ungaria, Bulgaria, 

Polonia și Danemarca.  

 

Tipuri de activități: 

 Sesiuni de învățare care au îmbinat prezentările teoretice cu discuții și activități practice 

(individuale, pereche și de grup). 

 Activități de evaluare (instrumente de evaluare utilizate: discuții, evaluarea în pereche, 

completarea de chestionare, interviuri de grup, analiza proiectelor de lecții elaborate în 

cadrul activităților practice, 3-2-1 feedback). 

 Prezentări ale școlilor, discuții privind sistemele de educație din Ungaria, Polonia, 

Bulgaria, Danemarca și România, jocuri de comunicare și relaționare. 

 Activități culturale. 

 

Sesiuni de învățare: 

a)Sesiunea de învățare: Provocări în școlile din secolul XXI  
 Prin brainstorming și discuții, am identificat provocările cu care se confruntă școlile noastre 

și am identificat asemănări și diferențe între școlile europene. Am constatat că provocările 

FLUXUL 5: Student-centered Classroom: teachers 

 as promoters of active learning 
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sunt aceleași: numărul mare de elevi din clasă, motivarea elevilor, utilizarea tehnologiei, 

așteptările părinților, clase multiculturale, comportamentul elevilor, teoretizarea 

curriculumului etc. Concluzia a fost că problemele comune pot duce la nașterea unor 

parteneriate europene.  

 

b)Sesiunea de învățare: Motivația elevului  
 Discuția referitoare la această temă a pornit 

de la un material video. Analizând acest 

material video am ajuns la concluzia că 

elevii pot fi motivați prin aplicarea unor 

strategii centrate pe elevi, strategii care să le 

stârnească curiozitatea, care să fie axate pe 

sentimente și emoții. Vizionarea unui alt 

film a reprezentat punctul de plecare pentru 

o discuție privind tipurile de motivație 

(extrinsecă și intrinsecă).  

 

c)Sesiunea de învățare: Abordarea centrată pe profesor vs. Abordarea centrată pe elev  
 Prin brainstorming și discuții, noi am identificat  caracteristicile celor două abordări și am 

făcut comparații între ele. Apoi am analizat ‖Piramida învățării‖. Folosirea termenului de 

educație centrată pe elev datează de la începutul 

anilor ‘60 și se referă la ajustarea ritmului de 

predare și a abordării didactice la nevoile 

specifice ale elevului (individualizare și 

diferențiere), precum și conectarea cu interesele și 

experiențele acestuia. Modelul tradițional de 

predare presupune ca elevii să primească 

informații și să le redea ulterior cât mai fidel. 

Educația personalizată încurajează elevii să 

participe activ la procesul de învățare, devenind 

astfel mai motivați, mai proactivi și mai stăpâni 

pe cunoștințele acumulate.  
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Folosirea termenului de educație centrată pe elev datează de la începutul anilor ‘60 și se referă la 

ajustarea ritmului de predare și a abordării didactice la nevoile specifice ale elevului 

(individualizare și diferențiere), precum și conectarea cu interesele și experiențele acestuia.  

Modelul tradițional de predare presupune ca elevii să primească informații și să le redea ulterior cât 

mai fidel. Educația personalizată încurajează elevii să participe activ la procesul de învățare, 

devenind astfel mai motivați, mai proactivi și mai stăpâni pe cunoștințele acumulate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)Sesiunea de învățare: Competențele cheie și competențele transversale  
 Prin brainstorming și discuții, noi am identificat și am analizat competențele cheie și 

competențele transversale (gândirea critică, creativitatea, inițiativa, rezolvarea de probleme, 

luarea deciziilor, managementul emoților, evaluarea riscurilor). Am împărtășit din 

experiența noastră privind predarea pe bază de competențe și am identificat câteva trucuri în 

acest sens.  
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e)Sesiunea de învățare: Autoevaluarea profesorului  

 Aceasta a fost o activitate utilă și 

interesantă deoarece rutina zilnică nu ne 

prea  permite să reflectăm la anumite 

aspecte referitoare la stilul nostru de 

predare. Fiecare profesor și-a analizat 

stilul de predare din mai multe puncte 

de vedere cum ar fi cele 8 principii 

referitoare la predarea bazată pe 

competențe. Am identificat aspectele 

pozitive și negative ale stilului nostru de 

predare, principiile pe care le aplicăm 

mai mult sau mai puțin (cu exemple din 

activitatea noastră didactică) apoi am 

împărtășit aceste aspecte celorlalți participanți prin activități în preche și de grup.  

 

 

f)Sesiunile de învățare: Metodele ”Based 

learning” (Învățarea bazată pe probleme, 

Învățarea bazată pe sarcini de lucru, 

Învățarea bazată pe proiect)  
 Sesiunile de învățare privind metodele 

‖Based Learning‖ au îmbinat prezentările 

teoretice cu discuții (pornind de la vizionarea 

unor materiale video referitoare la aplicarea 

concretă la clasă a metodelor respective) cu 

activități practice (individuale, pe perechi sau 

în grup). Pornind de la aceste materiale video 

am identificat caracteristicile metodelor 

menționate și etapele aplicării lor, avantaje și 

dezavantaje ale aplicării lor. Aspectele teoretice au fost consolidate prin activități practice 

(individuale, în pereche, de grup) care au constat în elaborarea unor secvențe didactice și a 

unor proiecte de lecție. Materialele elaborate au fost prezentate și evaluate de ceilalți 

participanți pe baza unor criterii.   

 

g) Sesiunea de învățare: Criterii de evaluare  
 În cadrul sesiunii ‖Criterii de 

evaluare‖ am elaborat fișe de 

evaluare a elevilor la lecțiile bazate 

pe metode ‖based learning‖ (prin 

activități individuale și de grup). 

Fișele de evaluare au fost prezentate 

și analizate de către ceilalți 

participanți. Cu acest prilej am 

explorat site-uri de generare a fișelor 

de evaluare bazate pe diverse criterii 

(precum www.rubric-maker.com).  
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h)Sesiunea de învățare: Clasa răsturnată  
Sesiunile teoretice privind această metodă (caracteristici, etape, avantaje și dezavantaje) au avut la 

bază discuții pornind de la diverse materiale video. Aspectele teoretice au fost consolidate prin 

activități de grup  (discuții pe baza unor proiecte de lecție care  valorifă această metodă, elaborarea 

unui plan de lecție bazat pe această metodă). Proiectele de lecție au fost prezentate , analizate  și 

evaluate de ceilalți participanți. Am explorat un site care poate fi utilizat pentru realizarea 

materialelor video utile la aplicarea acestei metode 

 (www.screencast-o-matic.com). 

 

 
 

A răsturna o clasă înseamnă a inversa „ordinea―, de obicei, în care se acumulează cunoștințele sau 

se formează deprinderile. În loc să învețe un conținut nou în clasă, elevii învață la domiciliu prin 

vizionarea de secvențe video, realizate de profesori. Timpul din clasă este dedicat discuțiilor, 

activităților practice  și proiectelor. Elevii au mai mult timp pentru analiză, pentru aplicarea 

cunoștințelor lor și pentru interacțiunea cu alți elevi, precum și cu profesorul. Într-o sală de clasă 

răsturnată, fiecare elev poate învăța în propriul lui ritm. Învățarea devine personalizată pentru 

fiecare elev. Elevii au posibilitatea de a viziona un curs ori de câte ori au nevoie, pentru a derula 

înapoi, dacă este necesar sau pentru a sări peste părți în cazul în care doresc, sau pur și simplu ei 

pot pune „pauză― profesorului  lor. .  

 

 i)Activități de evaluare  
 Evaluarea a fost realizată prin diverse metode: discuții, peer evaluation, interviuri de grup, 

completare chestionare, analiza proiectelor de lecții elaborate, 3-2-1 feedback.  

 

Impactul participării la curs asupra celor șase cadre didactice: 

 noi cunoștințe despre metode și tehnici caracteristice unei abordări didactice centrate pe 

elevi. 

 competențe îmbunătățite privind elaborarea și aplicarea unor activități didactice bazate pe 

metode, privind evaluarea elevilor în contextul aplicării acestor metode centrate pe elev, 

competențe de comunicare în limba engleză, competențe digitale, interculturale, lucrul în 

echipă.  

 noi atitudini: motivație pentru aplicarea unor metode centrate pe elevi, motivație pentru 

implicare în proiecte ERASMUS, atitudine pozitivă față de diversitatea culturală și 

lingvistică, atitudine pozitivă, o mai mare încredere în forțele proprii.  

 

Prin aplicarea acestor metode, elevii sunt încurajați să învețe autonom, să găsească singuri soluții, 

încurajându-se astfel motivația și încrederea lor în forțele proprii, dezvoltarea capacității lor de 

autoevaluare și evaluare în situații de învățare colaborativă. Elevilor li se oferă oportunități pentru 

dezvoltarea competențelor cheie și a competențelor transversale și astfel li se facilitează integrarea 

în cerințele societății actuale bazată pe conceptul de învățare pe tot parcursul vieții. 

 

 

http://www.screencast-o-matic.com/
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Metode centrate pe elevi: Învățarea bazată pe problemă 

 (Problem-Based Learning – PBL) 
 

Prof. Croitoru Daniela Ramona 

 

I.Învățarea bazată pe problemă: aspecte teoretice 

           ‖Învățarea bazată pe problemă‖ a fost una dintre metodele centrate pe elevi pe care le-am 

aprofundat la cursul de formare ”Student-centered Classroom: teachers as promoters of active 

learning” organizat de EUROPASS din Florența la care am participat în perioada 6-11 august 2018 

în cadrul proiectului de mobilități ERASMUS
+
 ‖O școală prietenoasă‖ implementat de Liceul 

‖Ștefan Procopiu‖.  

             În clasa tradițională, profesorul transmite informațiile elevilor în timpul orelor. Apoi elevii 

primesc întrebări și probleme pentru a evalua cunoștințele deținute de elevi. Învățarea bazată pe 

problemă este o abordare în care o problemă/provocare este prezentată elevului la începutul lecției. 

Elevul devine astfel responsabil pentru căutarea informațiilor necesare pentru rezolvarea problemei. 

Elevul este responsabil pentru propria învățare. Problema trebuie astfel formulată încât să fie 

posibile mai multe ipoteze și pentru a provoca discuții în rândul elevilor.  Problema trebuie să fie 

formulată în așa fel încât să ofere oportunitatea folosirii cunoștințelor deja deținute dar și să 

faciliteze obținerea unor cunoștințe noi.  Elevii lucrează în grup realizând o muncă de cercetare și 

căutând soluții la problema lansată de profesor. Profesorul îi ghidează pe elevi în identificarea și 

aplicarea cunoștințelor necesare pentru rezolvarea problemei, monitorizează căutarea soluțiilor și 

intervine atunci când este necesar. Profesorul rămâne în umbră în timp ce elevii joacă rolurile 

principale.  

Tabel comparativ între predarea tradițională și metoda ‖învățarea bazată pe problemă‖ 

Aspecte 

comparate 

Predarea tradițională Învățarea bazată pe problemă 

Rolul elevului Pasiv, primește informații Activ, caută și generează informații 

Rolul profesorului Direct, oferă toate 

informațiile 

Facilitează înțelegerea informațiilor 

Competențe Ascultare, luare notițe Gândire critică, sinteza și analiza 

informațiilor 

Sarcinile elevul Învățarea informațiilor 

predate pentru test 

Căutarea răspunsului la o problemă 

Interacțiunea cu 

ceilalți elevi 

Redusă sau deloc Există interacțiune într elevi 

Resursele, 

informațiile 

Date de profesor Căutate și selectate de către elevi 

 

            ‖Învățarea bazată pe problemă‖ este o metodă centrată pe elevi care are ca obiective 

dezvoltarea în rândul elevilor a unor competențe transversale precum gândirea critică, rezolvarea 

problemelor, munca în echipă, abilități de muncă intelectuală și învățare pe tot parcursul vieții. În 

activitățile care aplică metoda ‖învățarea bazată pe probleme‖ elevii trebuie să se documenteze din 

mai multe surse, să analizeze și să selecteze informații, să identifice răspunsuri la întrebările-

probleme, să justifice soluțiile și opțiunile lor prin informații și raționamente. Metoda ‖învățarea 

bazată pe problemă‖ poate fi utilizată cu succes  în cadrul strategiei didactice ‖învățarea bazată pe 

investigație‖.  S-a constatat că elevii care sunt implicați în mod constant la activități de învățare 

care valorifică metoda ‖învățarea bazată pe probleme‖ participă mai activ la procesul de învățare, 

ăși asumă responsabilitatea pentru propria învățare, devin mai eficienți sub aspect organizatoric (de 

exemplu, managementul timpului).  
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  II.Învățarea bazată pe problemă: aplicații 
             În perioada de valorizare a experienței dobândite în urma participării la cursul ”Student-

centered Classroom: teachers as promoters of active learning” am aplicat metoda ‖învățarea 

bazată pe problemă‖ în mai multe situații.  

 

                                             Cât de democratică a fost Atena antică? 

              La clasa a IX-a am aplicat metoda ‖învățarea 

bazată pe problemă‖ la lecția ‖Forme de organizare 

politică în antichitate: democrația ateniană‖. Etapele 

activității: 
a) Prezentarea sarcinii de lucru după predarea lecției 

‖Forme de organizare politică în antichitate: democrația 

ateniană‖ și a întrebărilor suport. Fiecare elev a primit o 

fișă de lucru cu întrebările suport. Elevii au fost 

organizați în grupe și au primit indicații privind 

rezolvarea sarcinii de lucru. Întrebările suport: 

 Ce înseamnă democrație? Care sunt caracteristicile democrației contemporane? 

 Menționați minim 3 caracteristici ale democrației ateniene. 

  Menționați minim 3 elemente democratice din Atena antică. 

 Menționați minim 3 elemente nedemocratice din Atena antică. 

 Cât de democratică a fost Atena antică? (pe o scală de la 1 la 10) 

b) Pe parcursul a două săptămâni, elevii s-au documentat, au căutat informații despre democrația 

antică, au sintetizat informațiile pentru a răspunde la întrebările suport. Pe parcursul unei alte ore, 

elevii au lucrat în grup pentru a răspunde împreună la întrebarea ‖Cât de democratică a fost Atena 

antică?‖. Reprezentantul fiecărui grup a prezentat opțiunea făcută și justificarea acesteia.  
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           La clasa a X-a  am aplicat metoda ‖învățarea bazată pe problemă‖ la trei lecții de la 

unitatea de învățare ‖Organizarea statelor moderne‖: ‖Revoluția engleză. Revoluția glorioasă‖, 

‖Constituirea S.U.A.‖ și ‖Revoluția Franceză‖.  

 

 Oliver Cromwell a fost un erou? Tu decizi!  

                  La lecția ‖Revoluția engleză. Revoluția glorioasă‖ elevii au 

pornit de la întrebarea-problemă ‖Oliver Cromwell a fost un erou sau 

un tiran?‖ Etapele activității: 
a) Prezentarea sarcinii de lucru după predarea lecției ‖Revoluția 

engleză. Revoluția glorioasă‖. S-a discutat despre ceea ce 

înseamnă un erou.  Elevii au fost organizați în grupe și au primit 

indicații privind rezolvarea sarcinii de lucru.    

b) Pe parcursul a două săptămâni, elevii s-au documentat, au căutat 

informații despre viața și activitatea lui Oliver Cromwell, 

evidențiind aspectele pozitive și negative.  Pe parcursul unei alte 

ore, elevii au lucrat în grup pentru a stabili un răspuns comun la 

întrebarea-problemă. Reprezentantul fiecărui grup a prezentat opțiunea făcută și justificarea 

acesteia.  
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”Partida de ceai de la Boston: Activism sau vandalism?” 

                  La lecția ‖Constituirea S.U.A.‖ elevii au pornit de 

la întrebarea-problemă ‖Partida de ceai de la Boston: 

Activism sau vandalism?‖. Etapele activității: 
a) Prezentarea sarcinii de lucru după predarea lecției 

‖Constituirea S.U.A.‖ și a întrebărilor suport. 

Fiecare elev a primit o fișă de lucru cu întrebările suport. 

Elevii au fost organizați în grupe și au primit indicații 

privind rezolvarea sarcinii de lucru. Întrebările suport: 
 Care au fost cauzele conflictului 

dintre coloniști și metropolă? 

 Ce acțiuni au întreprins coloniștii înainte de anul 1773? 

 Ce s-a întâmplat la 16 decembrie 1773? 

 Ce reacție a avut metropola după Partida de ceai de la Boston? După părerea 

voastră. a fost justificată această reacție? 

 Ce înseamnă activism? Ce înseamnă vandalism? Partida de ceai de la Boston: 

Activism sau vandalism? 

b) Pe parcursul a două săptămâni, elevii  au răspuns la întrebările suport utilizând manualul dar și 

alte materiale. Pe parcursul unei ore, elevii au lucrat în grup pentru a răspunde împreună la 

întrebarea-problemă. Reprezentantul fiecărui grup a prezentat opțiunea făcută și justificarea 

acesteia.  

 

 

Ce facem cu Ludovic al XV-lea? Îl executăm sau nu? 

                  La lecția ‖Revoluția Franceză‖, elevii au pornit de la 

întrebarea-problemă ‖ Ce facem cu Ludovic al XV-lea? Îl executăm 

sau nu?‖. Etapele activității: 
a) Prezentarea sarcinii de lucru după predarea lecției ‖Revoluția 

Franceză‖ și a întrebărilor suport. Fiecare elev a primit o fișă de lucru 

cu întrebările suport. Elevii au fost organizați în grupe și au primit 

indicații privind rezolvarea sarcinii de lucru. Întrebările suport: 

 Ludovic al XVI-lea: repere ale domniei sale. 

 Ce s-a întâmplat în Franța între anii 1789-1793? 

Cum s-a schimbat Franța între anii 1789-1793?  

Realizați o axă cronologică cu principalele 

evenimente care au avut loc în această perioadă 

și evidențiați atitudinea regelui Ludovic al XVI-

lea față de aceste schimbări.  
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 Cum s-a schimbat relația dintre regele Ludovic al XVI-lea și poporul francez 

între anii 1789-1893? 

 De ce francezii i-au intentat proces regelui? 

 Ce decizie trebuie luată la procesul lui Ludovic al XVI-lea? 

b) Pe parcursul a două săptămâni, elevii căutat informații (manual, internet) pentru a răspunde la 

întrebările suport. Pe parcursul unei ore, elevii au lucrat în grup și au discutat despre 

evenimentele petrecute în Franța între anii 1789-1893 și au sintetizat aspectele pozitive și 

negative privind viața și domnia regelui Ludovic al XVI-lea. Fiecare grup face o opțiune privind 

soarta lui Ludovic al XVI-lea și au jucat fie rolul avocatului lui Ludovic al XVI-lea fie cel al 

avocatul poporului francez. În funcție de opțiunea făcută, fiecare grup a realizat un scurt discurs 

pentru a convinge juriul să îl execute sau să-l achite pe regele Ludovic al XVI-lea. 

 

 

Cui îi aparține David? Romei sau Florenței? 

 

              La clasa a XII-a K, profilul Servicii, specializarea ‖Turism și alimentație‖ am aplicat 

metoda ‖învățarea bazată pe problemă‖ pornind de la disputa declanșată  prin anii 1990 între 

guvernul italian și primăria orașului Florența privind ‖David‖, celebra statuie a lui Michelangelo.  

                Guvernul italian a angajat o echipă de avocați care, pe baza documentelor existente, să 

decidă cui îi aparține statuia ‖David‖ finalizată de Michelangelo în 

anul 1504. În 2010, echipa juridică a guvernului italian a lansat un 

document de 9 pagini în care argumenta că statuia ‖David‖ trebuie 

să-i aparțină statului italian (și, în consecință să se găsească la Roma 

și nu la Florența). Unul dintre argumentele guvernului italian a fost 

că Italia este succesoarea Republicii Florentine care a finanțat 

realizarea statuii la începutul secolului al XVI-lea. Primarul de atunci 

al Florenței (Matteo Renzi) a afirmat că atunci când Roma a devenit 

capitala Italiei iar Florența a pierdut acest statut deținut între anii 

1865-1870, printr-un document din 1871 unele clădiri vechi rintre 

care și Vechiul Palat a fost atribuit Florenței. La rândul lor, avocații 

guvernului italian au replicat că documentele din 1870-1871 nu 

conțin referiri la statuia ‖David‖ iar costurile mutării statuii în 1873 

din fața Palatului Vechi în Galeriile Academiei au fost suportate de 

guvernul italian. Primarul Florenței a replicat că suma (circa 7-8 

milioane euro pe an) rezultată din vânzarea biletelor la Galeriile 

Academiei unde se găsește astăzi statuia merge către guvernul italian care nu alocă bani pentru 

întreținerea vechilor clădiri, curățenia și securitatea orașului. Primarul Florenței a solicitat ca orașul 

său să devină și el beneficiar al banilor rezultați din vânzarea biletelor. Ministrul culturii a solicitat 

un studiu privind proprietarul de drept al statuii.   Disputa privind statuia ‖David‖ a scos la lumină 

o întrebare pusă de multe autorități locale. Cine are dreptul de a beneficia de rimoniu cultural al 

Italiei? Comunitățile locale sau guvernul italian? 

              Elevii au căutat informații despre viața și opera lui Michelangelo, detalii despre Florența și 

statuia ‖David‖ și, lucrând în echipe, au stabilit că opera lui Michelangelo trebuie să rămână în 

Florența.  
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III.Concluzii 

            În ciuda aspectelor pozitive, metoda ‖învățarea bazată pe problemă‖ nu este lipsită de 

critici. Metoda este ineficientă pentru elevii care nu dețin suficiente cunoștințe despre subiectul 

abordat, care nu are abilități minimale de cercetare, de sinteză și analiză a informațiilor.  Metoda 

merge cel mai bine cu elevi bine pregătiți. Munca în echipă vine și ea cu aspecte negative. Elevii 

români nu sunt obișnuiți cu experințe de învățare colaborativă. Unii specialiști susțin că procesul de 

învățare poate fi ‖sabotat‖ de aspecte ce țin de comunicarea și colaborarea într-un grup.  Unii 

specialiști consideră că aplicarea metodei este ‖viciată‖ și de acei profesori care tind să domine 

rezolvarea sarcinii de lucru, indicând direcțiile și propunând soluții în locul elevilor. Alte studii au 

arătat că profesorii consideră că metoda este un cronofagă. Lucrurile devin foarte problematice  

atunci când programa școlară este foarte încărcată așa cum se întâmplă în România. În acest caz, se 

poate aplica o formă scurtată a metodei. Unele studii au arătat că variantele prescurtate ale metodei 

pot fi aplicate cu succes. Chiar într-o formă scurtată și modificată, metoda trebuie să aibă în vedere 

‖esența‖ metodei: interacțiunea dintre elevi și învățarea activă în jurul unei probleme. Am aplicat la 

câteva clase o formă prescurtată și modificată a acestei metode și feed-back-ul primit din partea 

elevilor a fost unul pozitiv. Elevii au împărtășit gânduri pozitive despre ‖învățarea bazată pe 

problemă‖ în comparație cu prelegerea profesorului.  

             În concluzie, există multe elemente care contribuie la eșecul sau succesul aplicării metodei 

‖învățarea bazată pe problemă‖ precum competențele elevilor, rolul profesorului, calitatea 

problemei. 

 

 

 




