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    PROFESIONALIZAREA CARIEREI 
DIDACTICE ÎN CONTEXTUL LEGII 

EDUCAŢIEI NR. 1 DIN 2011 
 

    Numeroase studii internaţionale aduc în discuţie 
programele şi strategiile cele mai eficiente utilizate în 
formarea iniţială şi continuă pentru cariera didactică. 
Literatura de specialitate ne oferă informaţii ample şi 
de actualitate cu referire la modelele de pregătire ale 
profesorilor, standardele şi competenţele solicitate 
acestora, tipurile şi structurile motivaţionale specifice, 
factorii motivaţionali relevanţi statusurilor şi rolurilor 
profesiei de cadru didactic.  
    Profesionalizarea cadrelor didactice cuprinde două 
mari etape. O primă etapă este pregătirea inițială, în 
timpul studiilor universitare, iar a doua mare etapă 
cuprinde formarea continuă, pe parcursul întregii 
activități desfășurate în învățământ. Practicarea 
profesiei didactice implică formarea iniţială a cadrului 
didactic, încadrarea acestuia într-o unitate şcolară şi 
debutul activităţii didactice, precum şi formarea 
profesională continuă. Setul de competenţe necesare 
carierei didactice s-a aprofundat, ceea ce impune şi în 
domeniul educaţional învăţarea pe tot parcursul vieţii. 
    În majoritatea ţărilor din Uniunea Europeană 
formarea profesională iniţială a cadrelor didactice se 
realizează în instituţii de învăţământ superior 
universitar, perioada de timp oscilând între 3 sau 4 
ani. Aproape integral, ţările din Uniunea Europeană 
aplică modelul simultan de pregătire. În cadrul 
acestuia, programul integrează pe durata studiilor 
pregătirea academică, profesională şi practica 
pedagogică. Curriculumul dezvoltat este foarte diferit 
de la o ţară la alta şi chiar în interiorul aceleaşi ţări, 
datorită politicilor educaţionale diferite, organizării 
administrative  sau autonomiei universitare. Unii 
studenţi devin, în ultimul an de studii, stagiari în 
învăţământ, de exemplu în Franţa şi sunt remuneraţi 
ca atare. Aceasta presupune prestarea unui număr de 
ore la catedră, fără supraveghere sau îndrumare, dar 
riguros evaluate prin diferite instrumente (în special 
portofoliu).  
    Atestarea (titularizarea în învăţământ) se face în 
urma absolvirii cursurilor, iar uneori este precedată de 
parcurgerea unui (unor) stagii de practică la catedră. 
Stagiul de iniţiere practică (stagiatura) are drept scop 
completarea formării profesionale iniţiale a 
debutanţilor în primul lor an de învăţământ (sau în 
primii 2-3 ani), după care li se va da posibilitatea să se 
titularizeze în învăţământ şi să-şi dezvolte 
competenţele profesionale prin participarea la diverse 
strategii de formare 
    În România, în conformitate cu Legea Educaţiei Nr. 1 
din 2011, formarea iniţială pentru ocuparea funcţiilor 
didactice din învăţământul preuniversitar cuprinde: 

a) formarea iniţială, teoretică, în specialitate, 
realizată prin universităţi, în cadrul unor 
programe acreditate potrivit legii; 

b) master didactic cu durata de 2 ani; 

c) stagiul practic cu durata de un an şcolar, 
realizat într-o unitate de învăţământ, sub 
coordonarea unui profesor mentor (Art. 236). 

 Ministerul Educaţiei Naţionale, împreună cu 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi cu 
Agenţia Naţională pentru Calificări, stabileşte normele 
metodologice de elaborare a statutului şi rutei de 
profesionalizare a personalului care lucrează în 
domeniul educaţiei permanente.  
    Conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011 şi a 
Metodologiei privind formarea continuă a 
personalului din învăţământul preuniversitar nr. 5561 
din 2011, formarea iniţială şi continuă a personalului 
didactic se întemeiază pe modelul abordării prin 
competenţe şi pe conceptul de dezvoltare cumulativă 
a nivelului de competenţă a personalului didactic. 
    Prin sistemul de competenţe se propune atingerea 
unui set de standarde de calitate, care vizează: 

- profesionalizarea carierei didactice; 
- plasarea sistemului de formare în contextul 

european al dezvoltării profesionale 
continue/învăţării şi formării pe tot parcursul 
vieţii; 

- orientarea sistemului de formare către 
mobilitate şi evoluţie în carieră şi dezvoltare 
profesională. 

    Şi standarde de calitate şi competenţe specifice 
profesiei didactice prezintă varii diferenţe. În România 
principalele domenii în care se definesc competenţele 
corespunzătoare profesiei didactice sunt: domeniul 
specializării şi al didacticii specializării corespunzător 
disciplinelor de învăţământ şi funcţiei deţinute de 
cadrul didactic; domeniul pedagogiei şi psihologiei 
educaţiei; domeniul managementului educaţional şi al 
legislaţiei şcolare; domeniul tehnicilor de informare şi 
de comunicare aplicate în procesele de predare şi 
învăţare, în managementul instituţional şi gestionarea 
datelor.   
    În societatea românească actuală, statutul de 
profesor pare să fie statutul clasei mijlocii. Profesiunea 
didactică nu se află printre profesiunile cele mai 
solicitate, însă nu este nici evitată, în general de către 
femei. Astfel, se pune problema unor politici de 
motivare pentru cariera didactică, precum şi 
formularea unor propuneri şi recomandări:  

 Atragerea unor buni candidaţi pentru 
formarea iniţială  

    În ceea ce priveşte nivelul salarizării, avem de-a face 
cu o chestiune controversată. Unii specialişti din 
domeniul educaţional afirmă că, chiar rezolvând 
problema salariilor, dificultăţile legate de recrutare 
rămân fără soluţie. Alţii cred că în ciuda salariilor mici, 
profesia didactică va atrage prin mediul de lucru pe 
care-l oferă şi prin satisfacţiile personale obţinute. Ar 
trebui selecţionaţi acei candidaţi care au nu numai cel 
mai bun nivel de pregătire, ci şi trăsăturile de caracter 
şi calităţile personale dorite.  
    În România, candidaţii la admitere susţin un interviu 
sau un test de aptitudini cu o serie de profesori ai 
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    instituţiei respective care pretind că, printre altele, se 
interesează şi de trăsăturile de personalitate ale lor. 
Aceste proceduri ar trebui precedate de studii şi 
experimente care să pună serios în evidenţă anumite 
concluzii, lucru care deocamdată nu se întâmplă.  

 Înarmarea cadrelor didactice cu cea mai bună 
formare iniţială  

    Formarea iniţială a cadrelor didactice a suportat 
întotdeauna numeroase critici: este acuzată de 
situarea la un nivel prea scăzut. Formarea iniţială ar 
trebui:  

- să asigure un echilibru just între teorie şi 
practică;  

- să facă apel la cei care predau zi de zi în 
clasă;  

    În unele ţări (Franţa, Belgia, Anglia, Scoţia) există 
obiceiul de a încredinţa unor „profesori formatori”, 
„tutori”, „mentori”, o parte din formarea iniţială a 
viitoarelor cadre didactice. Aceştia constituie puntea 

de legătură între şcoli şi universităţi.  
- să fie fondată pe competenţele practice;  
- să fie efectuată de profesori cu o înaltă 

calificare;  

 Motivarea cadrelor didactice  
    Multe ţări, inclusiv România, ar trebui să se 
gândească serios la transformarea profesiei didactice 
într-o carieră atrăgătoare şi interesantă prin 
elaborarea unor planuri de evoluţie în carieră strâns 
legate de formarea profesională continuă a 
personalului didactic. Aceasta ar da posibilitatea ca cei 
bine pregătiţi şi competenţi să aibă calea deschisă 
spre o evoluţie atractivă în carieră. În majoritatea 
ţărilor, nivelul salariului creşte odată cu vechimea, 
fără a se ţine cont de calitatea activităţii desfăşurate la 
catedră.  

 
Conf. univ. dr. GIANINA-CĂTĂLINA PRODAN 

Universitatea Eftimie Murgu Reșița  
 

 
 
 

MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL 
-  ARTA DE A CONDUCE UN 
SISTEM DE INVĂȚĂMÂNT 

 
    Managementul educațional  poate fi considerat 
știința și arta de a pregăti resursele umane, de a 
forma personalități, potrivit unor finalități acceptate 
de individ și de societate. 
    El cuprinde un ansamblu de principii și funcții, de 
norme și metode de conducere care asigură 
realizarea obiectivelor sistemului educativ, la 
standarde de calitate și eficiență cât mai înalte . 
    Managementul sistemului și al instituțiilor de 
învățământ se diferențiază ca obiective, sferă de 
cuprindere și tehnici manageriale, după nivelul 
ierarhic la care se exercită (central, teritorial, la nivelul 
instituției, al clasei de elevi și, respectiv, al grupei de 
studenți sau cursanți ai unui curs de 
perfecționare/specializare). 
    Dacă la nivelul central se realizează un 
management strategic, de orientare, dirijare și 
evaluare a întregului sistem de învățământ, la nivelul 
instituțiilor se practică un managment operațional, 
menit să  înfăptuiască strategia  elaborată la 
eșantioanele superioare. 
    Dacă toate aceste activități sunt reglementate în 
documentele de conducere cunoscute, se poate pune 
întrebarea: cu ce îi ajută managementul educațional 
pe conducătorii instituțiilor de învățământ? 
    Răspunsul ar putea fi următorul: cu fundamentele 
științifice necesare unei conduceri eficiente și cu 
tehnicile manageriale moderne, absolut necesare 
orcărui conducător care dorește să-și economisească 
timpul și resursele pentru atingerea  obiectivelor 
instituției de învățământ la un nivel de performanță 
cât mai înalt. 
    Pentru a răspunde în mai mare măsură cerințelor 
specifice conducerii fiecărui nivel, conducătorul unui 
« nucleu de dezvoltare educativă » (școală, facultate, 

universitate) trebuie să posede un ansamblu de 
cunoștințe, aptitudini și atitudini, între care sunt 
menționate : 

a) cunoștințe privind aspectele școlare și 
economice ale educației, strategii pentru 
dezvoltarea educației și a sistemelor 
educaționale, bazele planificării și gestiunii 
educației, tehnici și metode de programare, 
de realizare și evaluare a proiectelor, 
statistică educativă și sisteme de informare, 
gestiunea personalului didactic și a 
resurselor educative, legislație educativă, 
inovație, teoria și practica evaluării ; 

b) aptitudini constând în competențe 
concretizate în capacitatea de a îndeplini o 
seamă de sarcini referitoare la : 
coordonarea și realizarea de planuri, 
programe și proiecte la nivel local, 
integrarea și gestionarea resurselor, 
participarea la elaborarea unor programe 
de ofertă și gestiune a serviciilor educative, 
proiectarea și realizarea de sisteme de 
informare și statistici educative, 
planificarea, proiectarea, experimentarea și 
evaluarea programelor, proiectarea, 
coordonarea și conducerea unor programe 
de formare, atestare și perfecționare a 
personalului didactic, inspecție școlare ; 

c) atitudine critică, analitică și prospectivă în 
ceea ce privește dezvoltarea academică, 
socio-economică și culturală, interes față de 
realizarea proceselor de planificare 
integrală, sectorială și intersectorială, ca și 
față de dimensionarea unei planificări 
educative realiste, programare, sprijinirea și 
participarea la acțiuni de experimentare și 
inovare a planurilor și programelor, 
impulsionarea politicilor de actualizare, 
renovare și adecvare a programelor, 
integrarea proceselor de supervizare cu 
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  procesele de asistență administrativă și 
didactică, preocupare față de introducerea 
criteriilor tehnice și operative de optimizare  
a proceselor de învățământ.  

    Aprecierea acestor cunoștiinte, aptitudini și atitudini 
se realizează în strânsă legătură cu atribuțiile 
funcționale ale fiecărui potențial conducător, în raport 
de domeniu, tipul de servicii etc., în așa fel încât 
aceștia să aibă competențele necesare exercitării 
funcției pe care doresc s-o dețină în sistemul educativ 
respectiv. 
    Așadar, managementul sistemului și instituțiilor de 

învățământ devine o condiție sine qua non a reușitei  
oricărui conducător din acest domeniu. 
    Gradul de reușită va fi  determinat și de calitățile 
personale  ale individului care deține o anumită 
funcție de conducere. 
    Dacă în primul caz se poate vorbi de știința, în cel de 
al doilea  intervine arta  conducătorului de a putea 
aplica știința în mod creator, în funcție de situație. 
       

Prof. MARIANA-DOINA LUPU  
Liceul Tehnologic Clisura Dunării Moldova Nouă 

 
 

Managementul calităţii în şcolile 
din învăţământul preuniversitar  

(profesional şi tehnic) 
         

    „Calitatea” descrie capacitatea mediului extern de a 
răspunde nevoilor şi aşteptărilor noastre. Privind din 
această perspectivă, este greu să dăm calităţii o 
definiţie suficient de acoperitoare pentru toate 
contextele în care acest concept este utilizat. 
    Standardul ISO 9000:2000 defineşte calitatea ca 
fiind măsura în care un ansamblu de caracteristici 
intrinseci îndeplinesc cerinţele unui beneficiar: 
"Calitatea reprezintă aptitudinea unei entităţi de a 
dispune de un ansamblu de caracteristici intrinseci 
care-i conferă posibilitatea satisfacerii într-un anumit 
grad a unor cerinţe specificate sau implicite". 
Conform acestei definiţii:  

 calitatea nu este exprimată printr-o singură 
caracteristică, ci printr-un ansamblu de 
caracteristici;  

 calitatea nu este de sine stătătoare, ea există 
numai în relaţia cu nevoile clienţilor;  

 calitatea este o variabilă continuă şi nu 
discretă;  

 prin calitate trebuie satisfăcute nu numai 
nevoile exprimate, dar şi cele implicite. 

    Dacă ne referim strict la calitatea serviciilor 
educaţionale, orice posibilă definiţie ne va trimite la 
un ansamblu de caracteristici ale unui program de 
studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt 
satisfăcute  exigenţele sau aşteptările beneficiarilor. 
    Calitatea educaţiei şi formării profesionale este 
legată de valorile şi aşteptările a trei grupuri principale 
de beneficiari:  

 participanţii la procesul de învăţare (elevi, 
studenţi, alte persoane adulte cuprinse într-o 
formă de educaţie); 

 angajatorii; 
 societatea în general.  

    Participanţii la procesul de învăţare trebuie să se 
bucure de oportunităţi adecvate de învăţare, iar 
angajatorilor trebuie să li se asigure o forţă de muncă 
bine calificată, care să deţină abilităţile necesare 
ocupării unui loc de muncă. Impactul calităţii educaţiei 
asupra societăţii poate fi urmărit prin gradul în care 
oferta educaţională răspunde nevoilor comunităţilor 

locale şi populaţiei la nivel naţional, precum şi prin 
modalităţile de relaţionare a acestui sector cu 
partenerii relevanţi şi factorii interesaţi în vederea 
îmbunătăţirii corespondenţei dintre cerere şi ofertă. 
    Sistemele calităţii îşi au originea în industrie, fiind 
folosite pentru standardizarea şi evaluarea calităţii 
produselor. Totuşi acestea au fost extinse şi adaptate 
pentru domeniul serviciilor, inclusiv a celor 
educaţionale, precum şi pentru o gamă variată de 
situaţii. 
    La fel ca toate conceptele calităţii, şi acest concept a 
evoluat, astfel că în prezent SMC este văzut ca un 
„ansamblu de structuri organizatorice, 
responsabilităţi, proceduri şi resurse care au ca scop 
realizarea efectivă a calităţii”. 
    Elementele unui sistem de management al calităţii 
sunt structurate: 

a) potrivit ciclului PEVA 

 
b) pe patru secţiuni distincte: 

1. Responsabilitatea managementului 
2. Realizarea produsului 
3. Managementul resurselor 
4. Măsurare, analiză şi îmbunătăţire 

    Familia de standardele ISO 9000 stabilesc cerinţele 
şi recomandări pentru sistemul de management al 
calităţii şi nu pentru produse. Cerinţele pentru 
produse sunt stabilite de standardele de produs, 
contracte, cercetări de piaţă etc.  
    În educaţie, un sistem management al calităţii 
permite organizaţiei să asigure, să monitorizeze şi să 
îmbunătăţească calitatea ofertei educaţionale. 
    Elaborarea unui cadru comun de asigurare a calităţii 
în învăţământul profesional şi tehnic din Europa a 
condus la o structură de tip PEVA (Planifică, Executa, 
Verifică, Reacţionează). Fiecare dintre cele patru 
elemente ale structurii reprezintă un domeniu al 
calităţii din Cadrul Comun de Asigurare a Calităţii:  

 Scop şi plan (planificare) 
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 Implementare (acţiune) 
 Evaluare (verificare)  
 Feedback şi schimbare 

(reacţie)  
    Evaluarea şi asigurarea calităţii la nivelul furnizorului 
de educaţie şi formare profesională se referă la aceste 
domenii, urmărind criterii specifice: 

 Metodologie  
 cum se foloseşte o abordare de tip sistemic a 

calităţii 
 ce factori interesaţi sunt implicaţi în paşii de 

realizare a sistemului calităţii şi care sunt rolurile 
acestora 

 ce instrumente şi proceduri se folosesc pentru 
colectarea datelor, măsurare, analiză, concluzii şi 
implementare 

 în ce măsură instrumentele sunt demne de 
încredere şi consecvente  

 în ce mod sunt motivaţi factorii implicaţi pentru a-şi 
îndeplini în mod adecvat rolurile 

 prin ce strategii se asigură implementarea 
schimbării  

 cum este folosită evaluarea externă 
 Scop şi plan  

 care sunt scopurile şi obiectivele învăţământului 
profesional şi tehnic adoptate în cadrul organizaţiei  

 în ce măsură scopurile /obiectivele sunt clare şi 
măsurabile 

 în ce măsură scopurile / obiectivele includ 
obiectivele învăţământului profesional şi tehnic la 
nivel European 

 în ce mod este măsurat / evaluat gradul în care sunt 
atinse aceste scopuri /obiective  

 cum este descrisă procedura privind planificarea 
procesului din cadrul sistemului de calitate abordat   

 Implementare 
 cum se implementează o acţiune planificată  
 cum sunt descrise principiile cheie ale procedurii de 

implementare 
 Evaluare 

 care sunt procedurile pentru evaluarea conţinutului, 
proceselor, rezultatelor şi impactului  

 în ce mod se asigură o evaluare semnificativă şi 
sistematică  

 ce factori interesaţi participă la procesul de evaluare 
ce roluri îndeplinesc factorii interesaţi  

 când se efectuează evaluarea (frecvenţa) 
 Feedback şi schimbare 

 în ce mod se organizează obţinerea de feedback şi 
procedurile de schimbare în cadrul organizaţiei / 
sistemului cum se asigură obţinerea de feedback în 
mod sistematic 

 cum se asigură transparenţa feedback-ului privind 
calitatea 

 cum sunt folosite rezultatele evaluării  
 în ce mod se raportează scopurile /obiectivele la 

evaluare 
    Pentru a îndeplini cerinţele Cadrului Comun de 
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional şi 
Tehnic din Europa este necesar ca fiecare instituţie  de 
învăţământ dornică să se menţină pe piaţa ofertelor 
de formare va trebui să documenteze, implementeze 
şi menţine un Sistem de Management al Calităţii, 
căruia îi va îmbunătăţii continuu eficacitatea. 
    În acest scop recomandă a se realiza următorii paşi: 
1. identificarea cerinţelor clienţilor (beneficiarilor 

direcţi şi indirecţi ai serviciilor de educaţie şi 
formare oferite de organizaţie); 

2. informarea în legătură cu cerinţele Cadrului 
Comun de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 
Profesional şi Tehnic; 

3. diagnosticarea calităţii în organizaţie, analiza şi 
explicarea situaţiei existente în raport cu 
cerinţele Cadrului Comun de Asigurare a Calităţii 
în Învăţământul Profesional şi Tehnic 
(autoevaluare, evaluare de către organizaţii 
externe) 

4. stabilirea obiectivelor pe care organizaţia doreşte 
să le atingă 

    Acestea se pot referi la: 
- creşterea calităţii serviciilor 

educaţionale pentru a răspunde 
cât mai bine cerinţelor 
beneficiarilor; 

- creşterea satisfacţiei 
beneficiarilor 

- creşterea prestigiului şi a 
încrederii în organizaţie 

- creşterea eficienţei 
- îmbunătăţirea comunicării în 

organizaţie 
- creşterea încrederii în forţele 

proprii etc. 
5. stabilirea resurselor necesare pentru realizarea 

obiectivelor calităţii 
6. definirea proceselor prin care se pot atinge 

obiectivele şi a interacţiunilor dintre acestea 
7. scrierea procedurilor 
8. definirea unor roluri şi responsabilităţi clare 
9. informarea şi formarea personalului în legătură 

cu procedurile 
10. asigurarea respectării procedurilor 
 

Prof. PĂRUŢA BRÎNZEI 
Şcoala Gimnazială Romulus Fabian Vărădia                                         

 

,,Educația este ceea ce rămâne după ce s-a uitat  
ce s-a învățat în școală”  

(ALBERT EINSTEIN) 
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  LITERATURA POPULARĂ 
analizată la BĂILE HERCULANE 

 
    Dacă pentru mulți dintre români ziua de 31 
octombrie a fost sinonimă cu petrecerea de 
Halloween, pentru 40 dintre profesorii de limba și 
literatura română din Caraș-Severin această zi a 
marcat desfășurarea celei de-a doua ediții a 
Seminarului de toamnă, ale cărui lucrări au fost 
organizate în acest an la Băile Herculane, având ca 
teme de dezbatere „Descoperirea literaturii populare” 
și „Modern vs tradițional în activitatea didactică”.  
    Acest seminar s-a desfășurat sub egida 
Inspectoratului Școlar Județean și a Casei Corpului 
Didactic, fiind cuprins în planul managerial al 
inspectorului școlar de specialitate, doamna Adriana  
Dudaș – Vasile. 
    În cuvântul de deschidere al manifestărilor rostit de 
profesorul Nistor Iorga de la Liceul Tehnologic Sfântul 
Dimitrie din Teregova, cel căruia i-a aparținut ideea 
organizării acestui seminar și care, la solicitarea 
participanților la Consfătuirile anuale, a propus acest 
seminar ca formă de perfecționare a activității 
didactice. Inițiatorul și organizatorul seminarului a 
ținut să sublinieze în alocuțiune importanța literaturii 
populare ca mijloc de educare a tinerei generații în 
vederea formării unei atitudinii de respect faţă de 
propria cultură. 
    Participanții la seminar au păstrat un moment de 
reculegere pentru victimele incendiului din clubul 
bucureștean. 
    Prima serie de comunicări a avut ca temă centrală 
datini și obiceuri din zona Banatului montan și felul în 
care acestea sunt reflectate în creațiile populare, iar 
ca studiu de caz au fost analizate câteva poezii în grai 
bănățean, scrise de autori din zonă. Activitățile s-au 
desfășurat în plen și pe ateliere. În programul unuia 
dintre atelierele seminarului, pe lângă analiza poeziilor 
populare, participațiilor le-a fost lansată provocarea 
de a compune versuri în grai bănățean, rezultatul final 
concretizându-se în câteva poezii care au depășind 
așteptările chiar și ale celor mai exigenți dintre 
profesori. 
    Ca activitatea demonstrativă de referință a fost 
secvența de teatru popular intitulată „Vin finii...” 

scrisă și regizată de profesoara Zeicu Ana, de la Liceul 
Tehnologic Nicolae Stoica de Hațeg din Mehadia și 
interpretată cu măiestrie actoricească de câțiva dintre 
elevii acestei unități de învățământ, subiectul fiind 
legat de obiceiurile de iarnă din zona Banatului de 
munte. 
    Partea a doua a Seminarului de toamnă al 
profesorilor de limba și literatura româna din județul 
Caraș-Severin a fost centrată pe tema „Modern vs 
tradițional în activitatea didactică”, fiind prezentate și 
analizate câteva metode moderne de predare a 
lecțiilor, menite să contribuie la o mai buna captare a 
atenției elevilor, la formarea de competente, atitudini 
și aptitudini și la implicarea activă a acestora în 
procesul didactic, valorificând în mod superior 
cunoștințele dobândite la orele de curs. 
    Printre participanții la acest seminar au fost 
profesori metodiști și responsabili de cerc pedagogic, 
cadre didactice debutante și cu multă experiență la 
catedră, din mediul rural și urban, de la unități de 
învățământ gimnazial și liceal, cu toții dăruiți meseriei 
de dascăl și căutând soluții pentru valori adăugate, 
pentru creșterea calității învățământului din județul 
nostru. 
    Participanții la seminar au scos în evidență faptul că 
literatura populară ar trebui să fie mai vizibilă în 
programele de învățământ preuniversitar și în 
subiectele de la examenele naționale, în activitățile de 
opțional, alături de valorificarea și promovarea 
tradițiilor și obiceiurilor locale. 
    La încheierea lucrărilor profesorul Nistor Iorga a 
ținut să sublinieze calitatea comunicărilor și a 
rezultatelor atelierelor din cadrul celei de-a doua ediții 
a Seminarului de toamnă. precizând că toate acestea 
vor fi cuprinse într-un volum ce va fi intitulat 
„Comunicări didactice cărășene II”, ca o continuarea a 
primei ediții a acestui seminar, având speranța ca 
acesta să vadă lumina tiparului până la sfârșitul 
acestui an.  
    Pornind de la calitatea lucrărilor acestui seminar și 
de la faptul că volumul va fi un adevărat ghid metodic 
în domeniu pentru toți, participanții au propus 
permanentizarea și creșterea numărului acestor forme 
perfecționare. 

 
Profesor NISTOR IORGA 

Liceul Tehnologic Sfântul Dimitrie Teregova  
 

IMPLICAREA  FAMILIEI  ÎN 
CADRUL  ALTERNATIVEI  

EDUCAŢIONALE  ,,STEP BY STEP” 
                                                                                          
Motto: 
,,Unele lucruri probabil se schimbă, dar noi începem şi  
sfârşim cu familia.” 

Anthony Brandt 
 
    Cei mai importanţi factori educaţionali sunt familia 
şi şcoala. Mediul familial îi oferă copilului modele de 

comportamente pe care, de regulă, acesta le imită cu 
fidelitate. Educaţia copilului începe în familie şi se 
continuă în şcoală. Şcoala şi familia numai printr-o 
strânsă colaborare pot pune în aplicare procesul de 
educare al fiinţei umane în devenire.   
    Contribuţia părinţilor la efortul formativ al şcolii se 
poate regăsi pe o scală ce porneşte de la prezenţa în 
toate tipurile de activităţi şi ajunge până la plasarea ca 
public amorf pentru reprezentaţiile şcolare 
ocazionale. 
    Nevoia de a forma o echipă între cadrele didactice, 
elevi, părinţi şi autorităţile comunităţii în vederea 
corelării acţiunilor influenţelor educative este 
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  justificată pe de-o parte de tendinţa de autoinvestire 
cu responsabilitate a părinţilor preocupaţi de viitorul 
copiilor, iar pe de altă parte de cumularea de către 
şcoală a atributelor socializatoare proprii unor 
instituţii inactive la nivel local (cluburi, ateliere de 
creaţie, agenţii de turism, etc.). 
    Programul ,,Step by Step” îi consideră pe părinţi 
primii învăţători ai copilului, o parte integrantă a 
procesului de învăţământ. Acest program are 
încredere în cooperarea şi responsabilitatea 
părintelui, dar şi a şcolii, pentru a asigura succesul 
fiecărui copil. Copiii dobândesc încredere în sine, 
încredere care creşte treptat, dacă simt că părinţii lor 
se implică în viaţa şcolii.  
    În  această alternativă educaţională procesul de 
învăţământ e centrat pe copil, educaţia este 
individualizată, învăţarea se face în ritmul propriu al 
copilului şi este organizată pe centre de activitate. 
Educatorul colaborează cu copilul şi familia acestuia. 
Părinţii sunt invitaţi să participe la procesul de 
educaţie sub auspiciile unei colaborări cu învăţătorul. 
Prezenţa unui părinte în clasă este un fapt firesc. 
Poziţia ,,umăr la umăr” a educatorului cu copilul în 
centrele de activitate facilitează această participare. 
Lecţiile tematice unde un părinte poate aduce mai viu 
elemente din sfera lui de activitate îl pot transforma în 
personaj principal în educaţie. În comunicarea cu 
educatorul în clasă, se nuanţează specificul în 
dezvoltare al fiecărui copil, se găsesc modalităţi de 
cultivare a unor abilităţi în familie pentru a completa 
sau suplimenta procesul educativ. Această comunicare 
duce la reducerea presiunilor conflictuale asupra 
copilului, dându-i o mai mare libertate în dezvoltare.  
    Prin participarea familiei la procesul instructiv-
educativ cadrele didactice pot atinge obiectivul de 
individualizare. Comunicarea cu părinţii îi ajută pe 
educatori să strângă informaţii despre fiecare copil din 
clasă. Învăţătorii şi părinţii se ajută reciproc la 
furnizarea activităţilor interesante şi a proiectelor 
pentru copii, care ar fi imposibil de structurat cu un 
singur adult într-o clasă.  
    Numai când părinţii se simt o parte a procesului de 
învăţare a copilului pot să aprecieze eforturile 
învăţătorului în prezentarea unor modalităţi noi, 
interesante de predare şi învăţare. De asemenea 
învăţătorii, pentru ca să fie cu adevărat deschişi faţă 
de părinţi, trebuie să creadă că prezenţa şi implicarea 
acestora este benefică. 
    Învăţătorii au ocazia, atunci când părinţii sunt 
implicaţi la clasă, să îi observe cum îşi motivează 
proprii copii, cum îi ajută să rezolve problemele, cum îi 
determină pe copii să abordeze o sarcină şi cum îşi 
împărtăşesc interesele speciale.  
    Când există o colaborare adevărată între cadrul 
didactic şi părinţi decurg o serie de rezultate pozitive:  
        - se dezvoltă încrederea reciprocă; 
        - părinţii şi învăţătorii au lucrat într-o echipă 
pentru a crea o experienţă unică, interesantă, de 
învăţare pentru toată lumea; 
        - copiii beneficiază din modelul adulţilor de echipe 

cooperante. 
     Părinţii sprijină voluntar învăţarea la clasă. Ei se 
anunţă pentru o anumită activitate. Aceştia pot avea 
diferite sarcini:  
        - coordonatori de evenimente speciale; 
        - muncitori pentru îmbunătăţiri şi reparaţii la 
clasă; 
        - asistenţi de bibliotecă, ştiinţifici sau de artă; 
        - supraveghetori la locul de joacă; 
        - colectori de fonduri; 
        - ajutoare la centrele de activitate; 
        - organizatori de excursii, de petreceri; 
        - confecţioneri de materiale didactice; 
        - coordonatori de proiecte sau a unor activităţi 
educative. 
    Fiecare activitate este importantă deoarece fiecare 
are prilejul de a se implica, de a-şi aduce aportul la 
sporirea cunoştinţelor elevilor. 
    Învăţătorii beneficiază de o serie de metode 
suplimentare de întreţinere a comunicării regulate cu 
părinţii asupra activităţilor şcolare: 
        - întâlniri şi lectorate cu părinţii; 
        - vizite la domiciliu; 
        - serbări şcolare şi sărbătoriri; 
        - realizarea unor lecţii comune părinţi-copii; 
        - caietele de corespondenţă; 
        - caietele de evaluare individualizată. 
    Părinţii îşi formează o imagine reală asupra copilului 
lor în cadrul şcolii, vizitând regulat sala de clasă a 
copilului lor. Ei sunt încurajaţi să-şi etaleze talentele şi 
interesele ca modele pozitive pentru toţi copiii. Astfel, 
părinţii şi copiii cresc într-o atmosferă de mândrie şi 
respect reciproc. Acest lucru este important mai ales 
pentru copiii de opt, nouă şi zece ani întrucât ei îşi pot 
privi părinţii într-un mod nou. În acest caz părinţii îşi 
pot forma o imagine de perspectivă pe măsură ce 
observă şi lucrează cu copiii lor în clasă. 
    Experienţa a demonstrat că problemele dificile sunt 
mult mai uşor abordate când canalele de comunicare 
funcţionează bine. Furnizând părinţilor opţiuni de 
implicare în procesul de învăţare al copilului, 
învăţătorul îi determină pe părinţi să înţeleagă că 
şcoala doreşte să depună toate eforturile pentru ca 
elevii să se adapteze la necesităţile lor. 
    Programul ,,Step by Step” pentru clasele primare 
promovează activ părinţii ca parteneri. Acesta 
avizează stabilirea unei ,,Asociaţii a Părinţilor”. Scopul 
acestei asociaţii este de a oferi o legătură directă între 
toţi părinţii şi între părinţi şi şcoală. O asociaţie de 
părinţi este o modalitate acceptată pentru părinţi de a 
deveni în mod regulat implicaţi în şcoală ca voluntari 
sau pur şi simplu de a vizita clasa copilului lor pentru a 
spune o poveste preferată. 
    La clasa a IV-a  ,,Step by Step” comitetul de părinţi a 
fost foarte activ, mobilizând colectivul de părinţi şi 
implicându-l în diverse activităţi educative. 
Învăţătoarele clasei, sprijinite de comitetul de părinţi, 
au reuşit să doteze clasa cu o serie de aparate. Clasa a 
fost pavoazată cu planşe şi îmbogăţită cu o bibliotecă 
ce cuprinde cărţi pentru copii, culegeri, dicţionare şi 
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  enciclopedii. 
    Părinţii participă la activităţile desfăşurate pe centre 
de activitate, ajutând elevii cu explicaţii, 
confecţionează material didactic, citesc poveşti, 
povestesc întâmplări din viaţa lor. Pentru studiul 
tematic ,,Universul” au adus cărţi, filme şi informaţii 
de pe Internet. În cadrul proiectului ,,Şcolarul mic îşi 
alege o meserie” au povestit copiilor despre propriile 
meserii, au confecţionat postere cu aceştia şi i-au 
însoţit în vizitele efectuate la diferite instituţii din oraş. 
Sunt prezenţi la şedinţe şi lectorate şi iau la cunoştinţă 
rezultatele elevilor consemnate în caietele de 
evaluare. Cu ocazia serbărilor şcolare, a concursurilor 
şi festivalurilor, părinţii îşi însoţesc copiii, realizează 
costumaţiile şi decorurile (,,Naşterea Domnului”, 
,,Şezătoare bănăţeană”, ,,Cu mască şi fără mască”, 
teatru de păpuşi ,,Guţă Covriguţă”). Pentru 
sărbătoarea celor 100 de zile de şcoală, părinţii au 
realizat alături de copii colecţii din 100 de obiecte, o 
poartă din 100 de flori, precum şi un tort sub formă de 
şcoală. În excursiile organizate la Turnu Severin şi 
Hunedoara, părinţii şi-au însoţit copiii aducând un 
surplus de informaţii acestora. 
    Deosebit de important este faptul că părinţii, 
sprijiniţi de învăţătoare, doresc să comunice cu copiii, 
să le împărtăşească din propria experienţă, 
organizându-se adevărate dezbateri. Unii părinţi au 
sprijinit demersul didactic predând la clasă (Educaţie 
fizică, Informatică, Limba engleză). Copiii au fost 
încântaţi şi au asimilat cunoştinţele cu viu interes. 
    Elevii, îndrumaţi de învăţătoare, au realizat revista 

clasei ,,Prichindel la şcoală”. Comitetul de părinţi a 
multiplicat revistele pentru întreaga clasă. În cadrul 
revistei există două rubrici la care şi-au adus aportul şi 
părinţii: rubrica ,,În familie”, unde aceştia au scris 
texte şi poezii şi rubrica ,,Interviu”, unde au fost 
intervievaţi părinţi cu realizări deosebite.  
    Părinţii trebuie conştientizaţi că singura investiţie de 
valoare, niciodată falimentară, pe care o familie o 
poate face pentru copil, este investiţia pentru mintea 
şi sufletul acestuia. 
    Programul ,,Step by Step”, prin implicarea familiei în 
viaţa şcolară: 
        - reafirmă parteneriatul între familia şi şcoală; 
        - este o cale de a asigura părinţii că învăţătorul şi 
şcoala sunt serioşi şi preocupaţi; 
        - îmbogăţeşte comunicarea; 
        - oferă ocazia extinderii învăţării din clasă acasă; 
        - ajută şcoala să servească părinţii cu informaţii 
pentru planificarea programului lor. 
 
Bibliografie: 
1.,,Crearea claselor orientate după necesităţile 
copiilor de 8, 9, 10 ani” de Kate Burke Walsh, Iaşi, 
Cermi-1999,  pag. 93-96;   
2. Revista ,,Învăţământul primar”, nr. 4/2004,  pag. 
114.          
                                  

Prof. înv. primar MARINELA ADUMITROIE  
Înv. MARIA GHEORGHIU 

Colegiul Naţional Traian Lalescu Reşiţa 
 

 

 ECONOMIE, EFICIENŢĂ ŞI 
EFICACITATE ÎN CONSTRUCŢIA ŞI 

EXECUŢIA BUGETULUI 

 
    Bugetul, fundamentarea și construirea acestuia, 
constituie unul din cele mai importante aspecte ale 
managementului dintr-o unitate școlară.  
    Practic, prin buget, scopul și obiectivele școlii sunt 
transformate în termeni financiari, acesta fiind un 
mod de repartizare a resurselor în vederea atingerii 
acestora.  
    În mod greșit se crede că bugetul se referă doar la 
resursele financiare, în realitate el realizând o 
corelație între fonduri și resursele umane, material și 
de timp. 
    Construcția și fundamentarea bugetului trebuie să 
țină cont de economie, eficiență și eficacitate. 
    Economia reprezintă evitarea risipei și o bună 
gospodărire a resurselor disponibile. Acest principiu 
este cel mai răspândit fără a fi neapărat aplicat 
corect. Impresia generală este că economia înseamnă 
reducerea cheltuielilor. În realitate economia implică 
minimizarea rezonabilă a cheltuielilor, astfel încât 
calitatea serviciilor educaționale și conexe să nu fie 
afectată. În principal ea se poate realiza prin: 

 diminuarea cheltuielilor cu utilităţile 
 buna administrare şi paza bunurilor 

 negocierea celor mai bune contracte de 
furnizare de servicii 

 achiziţionarea de bunuri doar după sondarea 
atentă a pieţei şi evaluarea obiectivă a 
ofertelor (nu întotdeauna cea mai ieftină 
ofertă este şi cea mai avantajoasă) 

 repararea în loc de achiziţionare (numai în 
condiţiile în care acest lucru este rentabil) 

    De cele mai multe ori eficienţa şi eficacitatea sunt 
percepute ca fiind acelaşi lucru.  
    Definiţia din DEX este: ,,eficienţă = faptul de a fi 
eficient; eficacitate”  
    În cazul nostrum, adică în domeniul de 
management financiar, cei doi tremeni au 
semnificaţii diferite:  

Eficienţă = a face lucrurile cum trebuie 
(doing things right) 
Eficacitate = a face lucrurile care trebuie 
(doing the right things) 

    Eficienţă în construcţia şi execuţia bugetului 
înseamnă creerea premiselor de a realiza obiectivele 
propuse prin planul managerial cu un raport 
cheltuieli / rezultate  cât mai mic posibil. Exemple: 

 un angajat bine pregătit, conştiincios și 
adaptabil la situații noi poate conduce la 
economii şi rezultate care depăşesc costurile 
salariale pentru persoana respectivă 

 întreţinerea clădirilor şi aparaturii, reviziile 
efectuate la timp previn costurile mari cu 
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  reparaţiile 
 achiziţionarea de echipamente mai scumpe, 

dar cu avantaje în exploatare, de service sau 
garanţie („Sunt prea sărac ca să mă îmbrac 
ieftin”)  

 un orar care răspunde optim la o serie de 
parametrii cum ar fi:  raport nr. elevi/nr. 
profesori, încărcare orară echilibrată pe zile, 
etc. 

 un program al personalului didactic auxiliar 
și nedidactic care acoperă cât mai bine 
nevoile beneficiarilor în raport cu timpul 
petrecut în unitate 

    Eficacitatea reprezintă realizarea scopurilor şi 
obiectivelor şcolii cu condiția ca acestea să 
corespundă unor nevoi organizaționale care 
trebuiesc identificate cu atenție și prioritizate. 
Exemple: 

 Bugetarea dotărilor numai în măsura în care 
acestea atrag după sine și premisele unor 

rezultate mai bune ale elevilor (acele dotări 
care au impact imediat în creșterea calității 
actului educațional și nu pavoazarea școlii). 

 Bugetarea unor cursuri de formare pentru 
personalul școlii în măsura în care abilitățile 
dobândite conduc la avantaje de tipul: 
creșterea ratei de promovabilitate datorită 
metodelor de predare-învățare, relaţii mai 
bune cu părinţii şi comunitatea, atragerea 
de fonduri prin scrierea de proiecte, etc.; 

    În concluzie bugetul trebuie construit cu atenție, 
pornind de la planul managerial și ținând cont că un 
echilibru între economie, eficiență și eficacitate = 
excelență. 

 
Prof. ADRIAN DOXAN 

Colegiul Național Traian Lalescu Reșița  
Ec. DIANA-CORNELIA DOXAN 

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 
 

 

 PRINCIPIILE DIDACTICE ÎN 
FOLCLORUL PEDAGOGIC 

ROMÂNESC 
 

    Lucrarea de faţă îşi propune prezentarea modului în 
care principiile didactice de bază sunt ilustrate în 
gândirea pedagogică populară, care oferă imaginea 
unei înţelegeri empirice prin intermediul proverbelor 
şi zicătorilor. Definite în sens pedagogic, principiile 
didactice sunt cerinţe cu caracter legic privind esenţa 
procesului de învăţământ, teze normative, idei 
generale în organizarea şi conducerea activităţii 
instructiv-educative; sunt  norme sau reguli didactice 
care se aplică în activitatea de predare-învăţare.  
    Sistemul principiilor didactice cuprinde: principiul 
însusirii conştiente şi active a cunostinţelor; principiul 
intuiţiei; principiul accesibilităţii şi individualizării 
învăţării; principiul legării teoriei de practică; principiul 
însuşirii temeinice a cunoştinţelor şi abilităţilor; 
principiul sistematizării şi continuităţii în învăţare. 
Fiecare dintre aceste principii este prezentat din 
perspectivă ştiinţifico-pedagogică şi al gândirii 
popular-folclorice.  
    Principiul însusirii conştiente şi active a 
cunostinţelor presupune respectarea următoarelor 
cerinţe: 

- participarea conştientă a elevului la actul 
învăţării, respectiv înłelegerea cât mai clară si 
profundă a materialului de învăţat; 

- participarea activă presupune efort personal 
(voluntar), implicarea elevilor într-o 
multitudine de activităţi: ascultare, scriere, 
dezbatere, experimentare, rezolvare de 
probleme, creaţie etc. 

     „Învăţătura e muncă (...), iar efortul depus pentru a 
învăţa este cerut, deopotrivă, din partea celui care 
învăţă, ca şi din partea celui care învaţă pe altul” 

(Stanciu, Alexandu, 1978, p. 220), aşa cum reiese din 
următoarele exemple: „Nimic nu se învaţă fără 
osteneală”; „Ascultă bine, ca să înţelegi bine”; 
„Meşteşugul vreme cere, nu se-nvaţă din vedere”; „Nu 
te arăta dascăl, până n-ai ucenic”.  
    Principiul intuiţiei solicită respectarea cerinţei 
fundamentale a abordării învăţării ca proces de 
cunoastere, realizat în manieră senzorială, intuitivă. 
Respectarea principiului intuiţiei presupune 
valorizarea pedagogică a experienţei directe în 
cunoaştere, a cărui aplicare în practica şcolară previne 
formalismul şi verbalismul. „În folclor găsim unele 
expresii verbale care exprimă importanţa acestui 
contactcu lumea obiectivă înconjurătoare” (idem, p. 
222): „Mai bine să vezi o dată, decât să auzi de zece 
ori”; „Să auzi cu urechile tale şi să vezi cu ochii tăi”. 
    Principiul accesibilităţii şi individualizării învăţării 
are în vedere respectarea următoarele cerinţe: 

- accesibilitatea conţinutului, a metodelor si 
tehnicilor instruirii, a limbajului si formelor de 
activitate etc. pentru a realiza concordanţa 
dintre posibilităţile elevilor şi dificultăţile 
învăţării; se realizează prin selecţionarea şi 
gradarea informaţiilor ştiinţifice şi a exerciţiilor 
care conduc la însusirea cunostinţelor si la 
formarea unor deprinderi; 

- individualizarea elevilor potrivit particularităţilor 
lor fizice şi psihice, prin diferenţierea sarcinilor 
didactice şi a căilor de ndeplinire a lor; 
presupune crearea condiţiile ca fiecare copil să 
se dezvolte în ritmul său propriu, prin 
activizarea potenţialului real şi valorificarea 
acestuia. 

     „Trebuie să avem în vedere pe cel care învaţă, 
vârsta şi capacitatea lui de a învăţa, eventual, talentu 
– darul de la natură” (Stanciu, Alexandu, 1978, p. 
221): „Om cu om nu se loveşte”; „Cinci degete la o 
mână şi unul cu altul nu se potriveşte”; „Sunt firi între 
firi, de nu ştii cum să te miri”; „Nu toate străchinile 
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  sunt pentru ciorbă”; „Toţi copacii înfrunzesc, dar nu 
toţi dau şi roade”.  
    Principiul legării teoriei de practică are în vedere 
următoarele cerinţe: 

- lecţiile să ofere suficiente ocazii de valorificare, în 
practică, a cunostinţelor teoretice si a 
capacităţilor învăţate; 

- lecţiile să asigure putere operatorie cunoştinţelor 
teoretice, adică transferul învăţării în 
circumstanţe noi; 

- lecţiile să aducă elemente de viaţă cotidiană în 
scoală. 

     „Acest lucru par să spună şi unele proverbe 
româneşti care arată importanţa aplicaţiilor şi 
verificărilor (probelor) în tot ce întreprinde omul în 
munca şi viaţa sa de toate zilele” (idem, p. 224): „Până 
nu-l încaleci, calului nu-i cunoşti năravul”; „Floarea, 
până n-o pui la nas, nu ştii ce miros are”; „Până nu 
bagi la plug cu omul, nu-i poţi cunoaşte năravul”. 
    Principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor şi 
abilităţilor presupune următoarele: 

- însuşirea durabilă a cunostinţelor şi abilităţilor 
astfel încât să poată fi actualizate şi utilizate 
atunci când se reclamă prezenţa lor; 

- persistenţa în timp şi fidelitatea celor însuşite de 
elevi, precum şi profunzimea (implementarea 
lor în sistemul de personalitate) şi mobilitatea 
lor în reproducerea datelor acumulate. 
Temeinicia este generată de: baza intuitivă, 
concret-senzorială; aplicaţii practice; 
sistematizări logice; însuşire conştientă şi prin 
efort propriu; completări şi aprofundări 
continue; integrarea în sisteme tot mai 
cuprinzătoare. 

     „Mersul înainte al învăţăturii e posibil, dacă deea ce 
se învaţă la un moment dat se realizează cât mai 

închegat şi cât mai temeinic”: „Cine începe multe, 
puţine sfârşeşte”; „Când de multe te apuci, cam pe 
toate le încurci”; „Arătura adâncă, roade multe dă”; 
„Mai bine puţin şi bun, decât mult şi prost”. 
    Principiul sistematizării şi continuităţii în învăţare 
se referă la desfăsurarea ordonată, logică şi 
pedagogică a conţinuturilor predării şi învăţării: 

- sistematizarea tematică a programelor scolare, a 
planificărilor calendaristice, a unităţilor de 
învăţare si a lecţiilor; 

- continuitatea presupune cerinţe unitare, 
constante, controlate sistematic si succesiv de 
către toţi factorii educativi, pe măsura 
dezvoltării copilului. 

     „Roadele învăţăturii nu se obţin dintr-o dată, ci 
treptat, în mod natural, ca orice roade” (Stanciu, 
Alexandu, 1978, p. 223): „Orice lucru la vremea lui”; 
„Treaptă cu treaptă, te urci în vârful scării”; „Un pas 
după altul, departe te duce”; „Mergi încet, mergi 
bine”. 
    Alcătuind un sistem unitar, principiile didactice sunt 
enunţuri cu caracter normativ, cu valoarea orientativă 
pentru activitatea profesorului, a căror respectare 
asigură un echilibru procesului de învăţământ. 

 
Bibliografie: 
Stanciu, S., Alexandru, P. (1978), Pedagogie şi folclor. 
Gândirea pedagogică a poporului, reflectată cu 
deosebire în proverbe şi zicători, Bucureşti, Editura 
Didactică şi Pedagogică 
http://dppd.ulbsibiu.ro/ro/cadre_didactice/adriana_ni
cu/cursuri/Pedagogie%202_curs_2_Principiile%20dida
ctice.pdf 

 
Lect. univ. dr. LAVINIA NIŢULESCU  

Universitatea Eftimie Murgu Reșița 
 

 ROLUL DISCIPLINELOR / 
ŞTIINŢELOR SOCIALE ÎN 

CURRICULUMUL NAŢIONAL 
 
    Disciplinele sociale aparţin ariei curriculare Om şi 
societate: Istoria, Geografia şi Ştiinţe socioumane. Ele 
sunt prezente în planul-cadru de învăţământ începând 
cu clasa a III-a - Educaţie civică şi a IV-a, - Educaţie 
civică, Istoria, Geografia, conform planului-cadru de 
învăţământ în vigoare. Studiul disciplinelor sociale 
este reluat în clasele gimnaziale şi continuă în cadrul 
fiecărei clase de liceu.  
    În perioada comunistă ştiinţele sociale au avut un 
rol important ideologic, prin prisma faptului că accesul 
la fondurile de cercetare a fost mult facilitat în 
comparaţie cu celelalte arii curriculare. Se încearcă 
penetrarea lor ideologică, promovarea unui 
,,naţionalism local" şi crearea ,,omului nou" proletar, 
făuritor de mari realizări socio-economico-culturale, 
ceea ce a dus la denaturarea (în multe cazuri totală) a 
adevărului istoric în favoarea promovării idealismului 

ideologic plăcut Partidului. 
    În perioada post decembristă, ca o reacţie la 
statutul lor privilegiat de dinainte, ştiinţele sociale au 
cunoscut un fel de răzbunare, minimalizându-se 
aspectele general-valabile recunoscute şi dovedite, 
prin anumite studii particulare (de caz), care de multe 
ori nu-şi aveau corespondent în respectiva unitate de 
învăţare. S-a încercat schimbarea radicală a  modului 
de a se expune Istoria, Cultura civica, Logica etc.,ceea 
ce a generat ca orice extremă, un soi de ,,ghiveci", fără 
o finalitate constructivă. 
    Domeniul ştiinţelor sociale continuă să aibă o 
importanţă secundară în curriculumul şcolar, cu toate 
ca studiul acestora are multiple valenţe formative. 
Disciplinele sociale au un rol esenţial în dezvoltarea 
personalităţii elevilor, contribuind la formarea 
capacităţii de a valoriza realităţile din jur, consolidarea 
conştiinţei de sine, afirmarea unor atitudini pozitive 
faţă de valorile fundamentale, instituţii, societate etc. 
Aportul pe care acestea îl aduc la formarea și 
dezvoltarea personalităţii elevilor este uşor de sesizat 
pornind de la obiectivele generale specifice, 
explicitate în programele şcolare. Prin intermediul 
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  disciplinelor sociale, valorizând potenţialul lor 
interdisciplinar şi integrator, elevii îşi pot forma o 
imagine comprehensivă despre ei înşişi, despre ceilalţi 
şi despre societate. Aceste considerente sunt în acord 
cu idealul educaţional al şcolii româneşti (stipulat în 
Legea Educaţiei nr. 1 din 2011) care constă în 
dezvoltarea liberă, integrată şi armonioasă a 
individualităţii umane, în formarea personalităţii 
autonome şi asumarea unui sistem de valori care sunt 
necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, 
pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru 
participarea cetăţenească activă în societate, pentru 
incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii. 
Mai mult, competenţele sociale constituie unul din 
cele opt domenii de competenţe cheie ale 
învăţământului obligatoriu: a) competenţe de 
comunicare în limba română şi în limba maternă, în 
cazul minorităţilor naţionale; b) competenţe de 
comunicare în limbi străine; c) competenţe de bază de 
matematică, ştiinţe şi tehnologie; d) competenţe 
digitale de utilizare a tehnologiei, informaţiei ca 
instrument de învăţare şi cunoaştere; e) competenţe 
sociale şi civice; f) competenţe antreprenoriale; g) 
competenţe de sensibilizare şi expresie culturală; h) 
competenţa de a învăţa să înveţi. 
    Reînvierea interesului pentru disciplinele sociale 
este un fapt îmbucurător. Lumea contemporană nu 
poate fi redusă la civilizaţia ştiinţifico - tehnică, ea nu 
poate fi despărţită sau sărăcita de mediul cultural care 
a generat-o şi întreţinut-o. De aceea: "programa de 
învăţământ trebuie sa fie întocmită pe baza 
problemelor principale, principiilor şi valorilor pe care 
societatea le considera demne de a constitui continua 
preocupare a membrilor ei". 
    Istoria românilor este o disciplină de studiu 
obligatorie care se predă în clasa a VIII-a şi a XIII-a. 
Rolul fundamental al Istoriei românilor este 

conservarea identităţii naţionale, formarea spiritului 
de toleranţă, promovarea şi înţelegerea adecvată a 
termenilor de „patrie” şi „patriotism”, cultivarea 
memoriei înaintaşilor, dezvoltarea unei conştiinţe a 
valorii în plan european.  
    Răspunsul la întrebarea privind „locul şi rolul” 
Istoriei românilor în şcoală, ne oferă perspective 
esenţiale: 

 Ce fel de model uman vrem să construim prin 
şcoală? (cum dorim să arate elevii?, cum să 
se raporteze la sine şi la societate?) Cum 
vrem să arate societatea românească în anii 
2020-2030? 

 De ce ar trebui disciplina istorie să contribuie 
la modelarea conştientă a unui anume tip de 
personalitate dezirabil? Cum ar trebui s-o 
facă? Învăţându-i pe elevi să facă ce? cu 
informaţia (adică, ce competenţe ar trebui 
formate la elevi?) în viaţa reală ( în spaţiul 
public – civic, etc).  

 Ce tip de discurs ar trebui să-și asume 
disciplina Istoria românilor? Opțiunile ar 
putea include: 

 un discurs civic (adică, să contribuie la 
formarea şi dezvoltarea unei culturi a 
participării civice şi la socializarea politică); 

 un discurs cultural (adică, să îndeplinească o 
funcţie de transmitere şi formare culturală a 
personalităţii); 

 un discurs vizând dezvoltarea durabilă a 
umanităţii (protejarea şi conservarea 
patrimoniului cultural şi istoric face parte din 
strategia dezvoltării durabile). 

 
Prof. drd. DANIEL-FLORIN VESA 

Universitatea Eftimie Murgu Reșița        
 

 

EDUCAȚIA PENTRU ȘI PRIN 
PATRIMONIU - TRADIȚIE ȘI 

ACTUALITATE 
 
    Educația pentru și prin patrimoniu nu este 
nicidecum ceva nou. Firesc este ca acest tip de temelie 
sufletească să se realizeze în familie, în comunitate; în 
vremuri în care comunităţile îşi cunoşteau şi îşi 
preţuiau valorile, era o transmitere vie şi firească, 
dincolo de orice scenariu educativ. Însuşi cuvântul 
patrimoniu conţine în etimologia sa ideea de 
moştenire. Din păcate, acest tip de perpetuare 
naturală se găseşte din ce în ce mai rar la noi.  
    În România s-a făcut şi se mai face educaţie prin 
patrimoniu, acolo unde cei care se îngrijesc de 
instruirea copiilor au conştiinţa valorilor reale. Când 
eşti însufleţit de frumuseţea şi bogăţia patrimoniului, 
dorinţa de a insufla această pasiune copiilor este 
irezistibilă. De cele mai multe ori contextul social nu 
este tocmai favorabil conservării şi promovării 

bogăţiilor noastre spirituale, presiunea unor activităţi 
facile şi lipsite de valoare este foarte mare, iar timpul 
alocat în general copiilor în familie, prea scurt. Totuși, 
unele dintre muzeele şi monumentele noastre au 
îndrumători specializaţi şi programe dedicate copiilor; 
din ce în ce mai multe şcoli desfăşoară astfel de 
acţiuni. Ne dorim ca muzeele şi monumentele să fie 
adesea pline de copii.  
    Fiecare copil câştigat pentru patrimoniu este 
important; copiii răspund cu entuziasm propunerilor 
lansate de dascălii lor și îşi doresc astfel de activităţi 
fără să înţeleagă prea bine de ce. Pentru că ei 
rezonează în mod natural la frumos, pur şi simplu le 
place şi această afecţiune spontană are pentru ei un 
sens profund. Este fundamentul aprecierii şi 
ataşamentului matur, capabil să ducă mai departe 
valorile locale.  
    Este o datorie de onoare a învățătorilor, a tuturor 
cadrelor didactice să implementeze proiecte de 
explorare şi aducere a patrimoniului în atenţia 
copiilor, proiecte derulate în parteneriat cu părinții, 
organizații nonguvernamentale, comunitatea. Acestea 
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  ar trebui să urmărească o promovare a patrimoniului 
în general, adresată tuturor şi întinsă de la un hotar la 
altul al ţării, dar şi valorificarea educativă a 
patrimoniului specific local, în cadrul comunităţilor 
rurale, acolo unde punerea în valoare inteligentă a 
bogăţiilor spirituale este singura cale către o 
dezvoltare durabilă.  
    Obiectivele acestor proiecte vizează: aducerea 
patrimoniului în atenţia copiilor şi a cadrelor didactice, 
într-o manieră accesibilă şi atractivă; promovarea 
patrimoniului ca şi factor educativ, și poate, în 
perspectivă, introducerea patrimoniului în programele 
şcolare. Majoritatea acestor proiecte au ca finalitate 
editarea unui ghid al obiectivelor culturale, de 
patrimoniu, care ar putea fi punctul de plecare în 
editarea chiar a unui manual.  
    Un astfel de manual ar putea cuprinde povestea vie 
a regiunii: oameni, locuri, meșteșuguri, vorbe din 
bătrâni care, împletite scot la iveală, pe înțelesul 
copiilor, cunoștințe și sensuri. Am putea prezenta 
copiilor șirul sărbătorilor și datinile specifice, explicații 
de vocabular și descrieri ale monumentelor 
semnificative ale județului. Prin evocarea hărții se 
poate ilustra legătura dintre locuri și locuitori, dintre 
muntele, câmpia, pădurile și râurile cărășene și 
așezămintele și îndeletnicirile pe care acestea le-au 
favorizat. Numeroase obiective turistice sunt 
presărate în tot județul și așteaptă copiii pentru lecții 
în afara clasei. Putem organiza ateliere de olărit, 
gravură, pictură de icoane pe sticlă și lucru de mână. 
    18 Aprilie este Ziua Mondială a Monumentelor şi 
Siturilor, zi convenită de ICOMOS (International 
Council on Monuments and Sites) şi UNESCO în 1983 
pentru atragerea interesul publicului pentru 
protejarea patrimoniului arhitectural. Anul acesta 
subiectul Zilei Mondiale a Monumentelor şi Siturilor a 
fost: Patrimoniul Educaţiei. El a fost evocat la nivel 
național prin diverse manifestări. În capitală, la 
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu 
din Bucureşti, la invitaţia Rectorului acestei 
Universităţi şi a ICOMOS România, în prezenţa 
autorităţilor de specialitate din domeniul educaţiei, 
învăţământului superior, culturii şi patrimoniului şi a 
conducătorilor instituţiilor şcolare, liceale şi 
universitare - monumente istorice - din Bucureşti s-a 
decernat diploma de onoare a ICOMOS d-lui prof. dr. 
arh. Aurelian Trişcu, în semn de recunoaştere a 
contribuţiei sale atât ca profesor cât şi ca arhitect la 
educarea tinerelor generaţii în spiritul interesului şi 
grijii pentru patrimoniul construit. După o scurtă 
prezentare a patrimoniului educaţiei din România şi 
intervenţii ale câtorva dintre cei invitaţi, manifestarea 
s-a încheiat cu semnarea unei Declaraţii subliniind 
importanţa relaţiei dintre Patrimoniu şi Educaţie şi 
angajamentul semnatarilor în promovarea 
patrimoniului cultural în cadrul activităţilor 
educaţionale. Dat fiind că în municipiul Bucureşti 
există 45 de monumente istorice afectate educaţiei, la 
această manifestare au fost invitaţi administratori 
acestor clădiri (in număr total de 32), adică rectori, 

decani, directori de licee sau şcoli generale, directori 
de biblioteci, împreună cu Ministrul Educaţiei 
Naţionale, Ministrul delegat pentru Învăţământ 
Superior şi Cercetare, Ministrul Culturii. 
    În România sunt clasate un număr de 605 şcoli, 
licee, colegii, facultăţi şi sedii de universităţi ori 
biblioteci ca monumente istorice. Aproape jumătate 
din aceste monumente sunt şcoli primare-gimnaziale, 
25% o reprezintă liceele şi colegiile naţionale şi cca. 
10% sunt spaţii universitare. Repartiţia geografică a 
monumentelor istorice "ale educaţiei" acoperă, cu 
două excepţii (Ilfov şi Vâlcea) întreg teritoriul ţării, 
cele mai bogate în această categorie patrimonială fiind 
municipiul Bucureşti, cu 45 monumente istorice, 
judeţele Iaşi şi Cluj cu 43 şi respectiv 32. Braşovul cu 
Şcheii deţin prin Şcoala românească de la Sf. Nicolae 
construcţia şcolară cea mai veche din România, 
datând din 1495.  
    Monumentele educaţiei sunt în bună măsură bunuri 
publice administrate de consiliile locale, ori de 
universităţi, dar sunt şi cazuri de excepţionale bunuri 
de patrimoniu aparţinând cultelor (Biblioteca Teleki 
din Târgu Mureş, Batthyaneum din Alba Iulia ori 
evocata mai sus Şcoală din Şcheii Braşovului). 
    Tipologia arhitecturală cea mai bine reprezentată în 
lista monumentelor istorice alocate educaţiei este 
şcoala primară de sfârşit de secol XIX, început de secol 
XX, cunoscută drept "şcoala Spiru Haret". În judeţe 
precum Bacău, Dâmboviţa, Giurgiu şi Teleorman 
şcolile de acest tip, între 15 şi 25 pe fiecare judeţ, dau 
peste trei sferturi din numărul monumentelor istorice 
ale educaţiei. În Transilvania şcolile clasate monument 
istoric sub titulatura "vechea şcoală românească" ori 
"prima şcoală românească" vorbesc cu precădere de 
strădaniile intelectualităţii ardelene pentru păstrarea 
limbii şi identităţii naţionale. 
    În Bucureşti nu există universitate importantă care 
să nu aibă măcar o clădire monument istoric. Nu este 
întâmplător că Universitatea Bucureşti administrează 
3 clădiri monument istoric, şi nici că Universitatea de 
Arhitectură şi Urbanism care poartă numele 
fondatorului şcolii naţionale de arhitectură, Ion Mincu, 
se găseşte într-un monument istoric. Prin remanenţa 
misiunii lor şi permanenţa lor fizică, clădirile şcolilor, 
liceelor şi facultăţilor, ale bibliotecilor, clădirile şcolii - 
vorbind generic - sunt deseori şcoli-monumente şi 
totodată monumente ale şcolii. Această dualitate ne 
îndeamnă să reflectăm asupra relevanţei pentru 
societatea românească de astăzi a relaţiei biunivoce 
dintre termenii temei de anul acesta a Zilei Mondiale a 
Monumentelor. Patrimoniul Educaţiei nu-şi poate găsi 
semnificaţia profundă a celebrării sale decât în raport 
cu educaţia patrimoniului. 
    În Caraș–Severin avem următoarele școli-
monument: Școala Steierdorf Anina, Liceul Pedagogic 
"C.D. Loga" Caransebeș, Liceul "Traian Doda" 
Caransebeș, Liceul "General Dragalina" Oravița (corpul 
central), Grădinița Nr. 3 Oravița, Școala Nr. 1 Reșița 
(școala de beton – anul 1907), Casa Corpului Didactic 
(Vila Koch – 1900).  
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      Orice localitate păstrează numeroase amintiri ale 
istoriei sale. Între acestea, un loc de primă importanţă 
îl deţin clădirile şi obiectivele de importanţă istorică, 
ele marcând trecutul mai apropiat sau mai îndepărtat, 
mai prielnic sau mai defavorabil. Reşiţa îşi are şi ea 
monumentele sale, dar prea puţini dintre noi putem 
spune că le cunoaştem cu adevărat, deşi uneori 
trecem zilnic pe lângă ele. În cadrul activităților 
școlare și extrașcolare le putem pune în valoare din 
punct de vedere istoric,  turistic, cultural.    
„Palatul Cultural”, (ridicat în 1928 prin contribuţia 
locuitorilor din Reşiţa Română, construit în stil 
românesc şi a reprezentat centrul cultural al acestei 
părţi a Reşiţei) 

     
 Ansamblu medieval, aflat în zona numită 

Ogăşele, în apropierea scărilor care duc către 
Ateneul tineretului, (ruinele unei biserici de tip 
sală şi dintr-o necropolă, ambele datând din 
secolele al XIV-lea – al XV-lea., cele mai vechi 
urme ale unei aşezări umane care a existat pe 
actualul teritoriu al Reşiţei) 

 Clădirea Spitalului vechi, datând din 1932-
1933. 

 Biserica ortodoxă, înălţată în 1872  (a fost 
mutată în 1985 de pe vechiul său amplasament 
la o distanţă de 55 m, pentru a face loc 
blocurilor care se construiau atunci în centrul 
civic) 

 
„Podul de la vamă”, care traversează Bârzava (face 
legătura între cele două părţi vechi ale oraşului, Reşiţa 
Română şi Reşiţa Montană.,a fost construit în 1937, 
fiind cel mai vechi pod nituit şi sudat din România) 
 

Clădirea gării Reşiţa Sud 
 

  
 
Muzeul locomotivelor cu abur (cea mai veche 
locomotivă construită pe actualul teritoriu al 
României, care datează din anul 1872)  
 
 

Parcul „Cărăşana”, în care se află monumentul 
germanilor deportaţi în U.R.S.S. (inaugurat în 1995, 
fiind singurul din România până atunci), opera 
artistului plastic reşiţean Hans Stendl. 

 
Vila Koch, acum sediul Casei Corpului Didactic. 
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   fosta biserică greco-catolică (actualmente 
sediul Protopopiatului ortodox), datând din 
anul 1908  

 pe Str. Golului, pe malul Bârzavei, se află 
două vechi locuinţe româneşti, construite 
de fraţii Blăjiţa în anii 1902-1903, conform 
inscripţiilor lor. Aceste case sunt printre 
puţinele care au mai rezistat până astăzi din 
vechea Reşiţă Română.  

 Combinatul Siderurgic, situat pe vatra 
vechilor instalaţii industriale din 1771.  

 
Pe Dealul Crucii, se află amplasată Crucea lui Herglotz, 
ridicată la 29 iunie 1874 de către muncitorii reşiţeni în 
memoria evenimentelor şi a victimelor din oraş din 
timpul revoluţiei de la 1848. 

 
Monumentala clădire a Liceului de piatră (azi, 
”Diaconovici-Tietz”), ridicată la sfârşitul secolului al 
XIX-lea, cea mai prestigioasă şcoală din oraş şi care a 
dat cel mai mare număr de absolvenţi de-a lungul 
anilor. 

 
Școala de beton („Eisenbetonbauschule”), înfiinţată în 
1907 şi funcţională şi azi, acesta fiind unul dintre 
rarele monumente ale Reşiţei care au avut parte de o 
restaurare semnificativă. 

 sediul Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă, fostul sediu al pompierilor 
reşiţeni. Prima formaţiune de pompieri a 
existat aici din anul 1879. 

 peste Bârzava „Podul Stavila”, cel mai 
vechi pod arcuit integral sudat din 
România şi al treilea din Europa, datând 
din anul 1930.                                                               

 Aceste monumente sunt astăzi câțiva dintre 
martorii principali ai trecutului Reşiţei şi din acest 
motiv trebuie să le acordăm importanţa care li se 
cuvine. 

 
BIBLIOGRAFIE:  
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2. Adriana Scripcariu – Patrimoniu cultural, 
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promovarea și protejarea patrimoniului 
cultural rural 

 
 

Profesor NICOLETA MARCU 
Director Casa Corpului Didactic Caraş-Severin 

 

LITERATURA  
– ARTĂ A CUVÂNTULUI 

 
    Considerând că „interdisciplinaritatea reprezintă 
ansamblul relațiilor și interacțiunilor dintre diferite 
conținuturi și mesaje angajate într-un demers didactic 
cu finalitate relevantă în planul formării și dezvoltării 
personalității elevilor” (Cristea, Sorin, Dicționar de 
termeni pedagogici, București, 1998, pag. 240) în 
societatea noastră modernă și că este o deschidere 
spre legătura dintre teorie și practică, am pornit un 
demers ce s-a concretizat înr-un proiect, aflat la cea 
de-a IV-a ediție.  
    Ideea proiectului a venit din nevoia elevilor de a 
participa efectiv, practic la activități care presupun 
explorare, mișcare, creativitate, socializare în mediul 

apropiat. Fundamentând învățarea pe realitate și pe 
probleme, perspectiva tematică restituie un fenomen 
sau un concept în globalitatea sa, fiind susceptibil de a 
declanșa o puternică motivație a învățării. Realitatea și 
problemele pot fi mai bine înțelese dintr-o perspectivă 
ce consideră, într-un mod mai profund profilul omului 
pe care vrem să-l formăm. 
    Interdisciplinaritatea oferă posibilitatea de a 
construi „punţi” între disciplinele şcolare şi de a 
dizolva părerile elevilor, precum că matematica nu are 
nimic în comun cu istoria, geografia, literatura etc. 
    Prin activităţile propuse echipa de proiect doreşte 
să motiveze elevii, antrenându-i într-o cunoaştere 
concretă a frumuseţilor înconjurătoare, a edificiilor 
create de marii oameni din zonă şi raportarea la 
aceste personalităţi. 
    Prin activitățile propuse, echipa de proiect a dorit să 
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  motiveze elevii, antrenându-i într-o cunoaștere 
concretă a frumuseților înconjurătoare, a edificiilor 
create de marii oameni din zonă și raportarea la 
aceste personalități, confirmarea legăturii cu trecutul, 
a faptului că aparținem unor locuri ce ne dau esența 
existenței devenirii noasre. 
    Proiectul cu titlul LITERATURA – ARTĂ A 
CUVÂNTULUI a cuprins mai multe secțiuni prin care 
am reușit să dezvoltăm preocupări diverse ale elevilor 
noștri: 

1. Seară lirică, 15 ianuarie 2015, Dor de 
Eminescu…, ce a reușit a fi o descoperire a 
poeților închisorilor comuniste, 
recunoașterea credinței ortodoxe; 

2. Întâlnire cu scriitori și artiști populari, 
februarie 2015, în vedera realizării unor 
interviuri și publicarea acestora în revista 
școlii. Se promovează spiritul jurnalistic, 
cultivarea dragostei pentru folclor și 
aprecierea celor care promovează specificul 
local; 

3. 
Expoziția de iconografie și costum popular din 
Banatul Montan, Sacralitate și tradiție, a avut 
vernisajul la Galeria de Artă „Corneliu Baba” 
din Caransebeș, în 27 mai 2015, urmărind 
descoperirea și promovarea identității 
noastre culturale, deoarece elevii implicați au 
adus din lada de zestre cel mai valoros 
costum pentru a fi expus în cadrul expoziției; 

4. 
Activităţile de promovare ale folclorului 
authentic, specific Banatului Montan, au 
continuat în urbea de pe Timiş şi Sebeş, în 28 
mai 2015. Galeria de Artă Corneliu Baba de la 
parterul Casei de Cultură George Suru a 
găzduit o nouă manifestare cultural-artistică 
dedicată evidenţierii muzicii, dansului şi 
obiceiurilor populare. Aceasta a constat într-o 
şezătoare tradiţională în cadrul căreia elevii 

Colegiului Naţional C. D. Loga au recitat 
poezie în grai autentic bănăţean din creaţiile 
lui Sorin Olariu. De asemenea, au fost 
prezentate obiceiurile tradiţionale de 
căsătorie din Banatul Montan, respectiv, 
datina peţitului şi hora de nuntă; 

5. Simpozionul Interdisciplinaritatea – impact al 
postmodernismului, atelier al SEMINARULUI 
DIDACTICA INTERNAȚIONAL, ediția a XXIV-a, 
29 mai 2015; 

6. Concurs – expoziție de fotografie, 3 iunie 
2015; 

7. Concurs de creație literară – Pe urmele 
strămoșilor. Concursul s-a relizat pe trei 
secțiuni: 

a. Scrisoare – Dascăl drag, clasele I-IV 
b. Proză scurtă/ Poezie / Text dramatic: 

Călătorie in timp/ Plaiuri de dor/ 
Incursiuni științifice, clasele V-VIII 

c. Eseu: Drumul spre devenire, clasele IX-XII. 
Concursul a avut drept scop promovarea 
elevilor talentați în mânuirea condeiului, 
lucrările fiind publicate în revista 
Instantanee a Colegiului Național C. D. 
Loga, ISSN 2065-4804. 

    Prin implicarea ce dă rezultate, dascălii de la 
Colegiul Național „C. D. Loga” din Caransebeș se 
doresc continuatori ai misiunii înaintașilor lor, reușind 
să formeze în continuare generații recunoscute de 
învățători ce duc mai departe acest testament – 
dragostea de dreptate, adevăr și frumos -  a neamului 
românesc. 
 

Prof. SORINA JURJ 
Colegiul Național C. D. Loga Caransebeș 
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  PLĂCEREA DE A CITI   

  
    Lectura în viața copiilor este primordială pentru că îi 
formează așa cum nimic altceva nu cred că reușește. 
Din păcate tot mai puțini copii citesc lectură în timpul 
lor liber. Unii din lipsa timpului, altora pentru că nu le 
place această activitate, iar alții sunt atrași de 
calculator și nu de cărți. Astăzi televizorul, 
calculatorul, internetul au devenit repere pentru 
fiecare copil din ultimii ani. Dacă menţionăm doar 
aceste trei mijloace de informare rapidă si practică 
care oferă elevilor o paletă largă şi variată in orice 
domeniu al cunoaşterii acoperim deja o arie 
substanţială a timpului liber, care rămâne din ce în ce 
mai puţin,cu atât mai puţin timp pentru lectură. 
    Atunci ne punem mereu întrebarea :  mai este 
cartea : «o făgăduinţă, o bucurie, o călătorie prin 
suflete, gânduri si frumuseţi», cum afirma scriitorul  
Tudor Arghezi ? 
    Copiii trebuiesc învățați încă de mici cu acest obicei. 
Uneori chiar obligați. Pentru că un copil neîndrumat, 
foarte rar va face o astfel de activitate din propria 
inițiativă, de aceea este bine să le insuflăm de la 
vârste fragede copiilor  iubirea pentru lectură. Să le 
prezentăm diferite cărţi, diferite subiecte, cât şi ceea 
ce poate oferi lectura unei cărţi şi ce putem descoperi 
în paginile ei. Deoarece o carte bună e o călătorie prin 
diferite lumi prin care te poţi descoperi si te 
descoperi, te raportezi la ceilalti, urmăreşti un ideal ; 
îţi ridici mereu întrebări care te ajută să te cunoşti mai 
bine, să cunoşti alte tipologii umane, să analizezi, să 
compari şi să-i înţelegi şi pe alţii. 
    Scriitorul Ion Luca Caragiale preciza: «  O carte bună 
de citire, în vârsta fragedă, este, poate, una din 
împrejurările cele mai hotărâtoare ale vieţii unui om. 
Multe cariere intelectuale nu se datoresc altei 
împrejurari decât unei cărţi căzute la vreme bună în 
mâinile unui copil, tot aşa precum umbra multor 
stejari seculari se datorează căderii unei ghinde pe 
pământ prielnic. » 
    Pe elevii să-i stimulăm să citească astfel încât  
lectura  să nu fie abandonată în favoarea altor 
plăceri, iar lectura continuă duce în timp la modelarea  

cât şi la formarea personalitaţii. Nevoia de a cunoaşte, 
de a întelege, de a se  realiza  devin ţinte care conduc 
la o nouă deschidere a elevului spre un nou univers, 
spre un alt tip de a cunoaşte şi de a percepe mai bine 
lumea înconjurătoare.  Deoarece printre noi nu mai 
sunt atât de mulți împătimiți ai lecturii, să încercăm să 
le  arătăm ce pierd dacă nu citesc.. Trebuie să ținem 
mereu cont de faptul că omul are nevoie să evolueze, 
să se dezvolte, dar, din păcate pentru unii, dezvoltarea 
are nevoie de participarea noastră activă, iar cea mai 
la îndemână metodă este lectura, fie că vorbim de 
cărți de beletristică sau profesionale, de reviste de 
cultură sau de site-uri de specialitate, mai ales acum 
când toate acestea ne sunt  accesibile. 
    Lectura însă are multe beneficii. Poate că unii dintre 
noi nici nu știm cât de bine este să citești măcar o oră 
din zi, atât pentru psihic cât și pentru suflet. Cititul 
este cea mai frumoasă și mai înălțătoare îndeletnicire 
din punctul nostru de vedere. Adevărat, în bine sau în 
rău, depinde ce citești și cum folosești informațiile pe 
care le asimilezi, dar în general, cartea nu aduce decât 
lucruri bune și frumoase. 
    Consecinţele lecturii apar destul de repede şi se 
manifestă în uşurinta exprimării, în creativitate, în 
simţul umorului, în toleranţa şi dorinţa de a fi de 
ajutor altor copii, poate chiar altor oameni din 
societate. În opinia noastră, lectura este importantă în 
educarea tinerilor datorită avantajelor pe care aceasta 
le oferă copiilor. 
    În concluzie, suntem de părere că lectura prezintă 
un rol important în educarea tinerilor prin faptul că 
operele literare oferă copiilor diverse situaţii de viaţă 
din care aceştia pot învăţa cum să se comporte, 
totodată formându-le şi un vocabular adecvat să 
încercăm să facem din lectură o plăcere. 
    Nu vrem să spunem că ar trebui să stăm numai cu 
nasul în cărți, fără a avea o viață socială activă, pentru 
că acestea se pot îmbina foarte bine, depinde doar de 
noi dacă suntem îndeajuns de preocupați de ambele 
aspecte ale vieții noastre. 
 

Prof. dr. MARIA GHERGUŢA 
Şcoala Gimnazială Slatina Timiş 

 

 
JOCUL ŞI CALCULATORUL  

 
    Cucerirea ştiinţei a determinat o evoluţie fără 
precedent a electronicii, iar aplicaţiile sale  pe 
calculatorul personal sunt inepuizabile. Astfel, 
calculatorrul personal face parte astăzi din viaţa 
oricărui copil, care are acest obiect în clasă sau la 
grădiniţă. Jocurile pe calculator sunt numeroase, 
variate şi unele de înaltă valoare educativă. Cu 
ajutorul jocurilor pe calculator, copiii îşi îmbogăţesc 
cunoştinţele, dobândesc noi dexterităţi şi aptitudini. 
Statisticile cercetătorilor au confirmat faptul că acei 
copii care utilizează de timpuriu calculatorul sunt mai 
inteligenţi decţt ceilalţi copii. Jocurile didactice pe 
calculator sunt deosebit de plăcute pentru însuşirea 

unor noi cunoştinţe despre lume, pentru învăţarea 
matematicii, chiar pentru învăţarea scrierii şi citirii.  
    Jocurile distractive pe calculator sunt de asemenea 
foarte plăcute copiilor. Pe lângă toate aceste aspecte 
pozitive trebuie să accentuăm câteva aspecte pe care 
fiecare părinte trebuie să le aibă în vedere, şi anume:  
- timpul petrecut de copii în faţa calculatorului să fie 
unul rezonabil;  
- jocul pe calculator este unul static, de aceea părinţii 
trebuie să îndemne copiii să facă şi mişcare şi dacă 
este posibil în aer liber, în curte, în parc etc;  
- jocul pe calculator este unul de tip solitar, ori pentru 
a creşte sănătos şi pentru a se integra în viaţa socială, 
copilul are nevoie de interacţiune socială;  
- conţinutul moral al jocurilor video de multe ori lasă 
de dorit; 
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  - conectarea on-line este benefică,  dar în aceeaşi 
măsură este periculoasă. Există acolo o lume virtuală 
tot atât de încărcată de pericole ca viaţa reală, de 
aceea accesul al internet al copiilor trebuie să fie sub 
supravegherea permanentă a părinţilor.  
    Foarte mulţi copii pasionaţi de calculator, care-şi 
petrec foarte mult timp în faţa monitorului, ajung 
nişte adolescenţi nesociabili, obezi sau chiar bolnavi 
de nevroze, statisticile o dovedesc, de ceea este 
necesar ca acest semnal de alarmă să fie luat în 
consideraţie şi menţionat de orice pedagog.  
    Calculatorul este un mijloc de învăţare util şi benefic 

atâta timp cât este folosit cu moderaţie şi îmbinat cu 
celelate metode tradiţionale instructiv-educative. 
Îmbinarea jocurilor tradiţionale cu jocurile pe 
calculator sau alte jocuri electronice vor determina 
evoluţia copilului spre maxime performanţe, cu 
condiţia ca să nu se neglijeze relaţiile interumane şi 
mişcarea. 

 
Prof. LUMINIŢA MILOŞ 

Grădiniţa cu Program Prelungit Bocşa 
 

 

PROFESIA DE CADRU DIDACTIC 
 

    Spre deosebire de meserie, profesia presupune 
existenţa unui ansamblu de cunoştinţe şi competenţe 
specifice, structurate într-un model profesional. 
Meseria solicită asimilări intuitive şi imitative, fără o 
bază de cunoştinţe specifice integrate într-un tot 
autonom. 
    În legătură cu profesia didactică au existat anumite 
prejudecăţi, care necesită a fi înlăturate. Acestea 
constau în idei precum următoarele: pentru a fi 
profesor este suficient să cunoşti materia de predat, 
să ai talent, intuiţie şi o oarecare experienţă. 
Stăpânirea materiei de predat nu este suficientă 
pentru a fi profesor, deoarece, doar aceasta nu oferă 
persoanei în cauză schemele de gândire, de decizie şi 
de acţiune solicitate de profesia de cadru didactic. 
Aceste scheme se dobândesc printr-un proces de 
formare sistematică teoretică şi practică. Alte voci 
pledează pentru încadrarea profesiei în discuţie, în 
categoria semiprofesiilor, fapt care decurge din 
specificul şi particularităţile activităţii didactice. 
Activitatea didactică implică nu doar cunoştinţe şi 
competenţe, care pot fi descrise în standarde de 
performanţă, ci şi atitudini, valori, etos, elemente greu 
de standardizat, aceasta având şi un indice de 
intervenţie personală semnificativ.  
    Definirea şi legitimarea profesiei didactice reclamă 
existenţa unei baze de cunoştinţe specifice acesteia, 
care ar trebui identificată şi delimitată prin studierea 
sistematică a activităţilor cadrelor didactice, pentru a 
cunoaşte specificul acestora în raport cu alte activităţi. 
    Complexitatea şi varietatea situaţiilor implicate de 
activitatea didactică au condus la cercetări care au 
vizat surprinderea unor regularităţi, dar şi a 
evenimentelor imprevizibile, care solicită soluţii noi, 
care fac apel la baza euristică a cadrului didactic. 
    O atenţie deosebită trebuie acordată pertinenţei 
modalităţilor de formare a competenţelor 
indispensabile profesiei didactice. Este de dorit o 
sincronizare a pregătirii iniţiale şi continue cu 
solicitările profesiei, influenţate de dinamica 
economică, socială, ştiinţifică. 
    Statutul profesional este interdependent de statutul 
social. Acesta din urmă fiind definit în termenii 
reprezentărilor sociale, care desemnează imaginea 
profesorului în societate implicând doze semnificative 

de subiectivism. Reprezentarea socială poate conduce 
la o deformare a imaginii profesorului. În acelaşi timp 
există degradări reale ale profesiei didactice derivate 
din funcţii, roluri, exigenţe noi, cât şi condiţii de 
formare. În societatea contemporană statutul social al 
educatorului pare să fie cel specific clasei de mijloc. 
Este cunoscut faptul că rolul subiectului derivă din 
statutul lui.  
    În activitatea cu elevii profesorul îndeplineşte roluri 
multiple: instructor, actor, mediator, autoritate 
instituţională, terapeut, lider de opinie ştiinţifică, 
manager etc. 
     “Complexitatea atribuţiilor pe care le îndeplineşte şi 
rolul de conducere pe care îl exercită în desfăşurarea 
activităţilor didactice atribuie profesorului însuşirea de 
principală resursă umană a activităţii de instrucţie şi 
educaţie” (Potolea D., 2008, p. 429). 
    Noile standarde impuse de comunitatea 
educaţională europeană reclamă noi competenţe 
profesionale referitoare la o gamă variată de relaţii 
interumane, semnificative fiind cele 
socioeducaţionale, care să sprijine legăturile 
multifuncţionale ale şcolii cu mediul comunitar şi 
social. 
    G. Mialaret (1978) evocă competenţa ca fiind 
aptitudinea pedagogică considerată ca ansamblu de 
structuri de personalitate, menite să contureze 
comportamentul didactic eficient. Raportată la 
predare competenţa pedagogică implică racordarea 
factorilor de personalitate ai profesorului la norma 
pedagogică şi la factorii situaţionali-grupali.  
    Modelul personalităţii educatorului reclamă 
următoarele tipuri de competenţe: 

 Competenţa ştiinţifică care include abilităţile 
necesare pentru operarea cu informaţii; 
selectarea, verificarea, transmiterea 
cunoştinţelor; inteligenţa, flexibilitatea 
didactică, varietatea strategiilor rezolutive; 

 Competenţa psihosocială care vizează 
optimizarea relaţiilor interumane prin 
educaţie şi implică capacitatea de a stabili 
fără dificultate relaţii adecvate cu elevii; 
adaptarea la roluri diverse; comunicarea 
eficientă atât cu grupul cât şi individualizat; 

 Competenţa managerială, referitoare la 
gestionarea situaţiilor specifice. Aceasta 
include capacitatea de a influenţa clasa în 
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  general şi fiecare elev în particular; abilităţi 
de planificare şi proiectare; oportunitatea 
decizională; capacitatea de a organiza şi 
coordona activitatea clasei; 

 Competenţa psihopedagogică, referitoare la 
elementele necesare construcţiei 
personalităţii elevului. Aceasta include 
capacitatea de a determina gradul de 
dificultate al unui conţinut; capacitatea de 
accesibilizare a informaţiei didactice; 
capacitatea de înţelegere a elevilor; 
creativitatea în activitatea educativă; tactul 
pedagogic; capacitatea de a stimula etc. 

    La modul succint competenţele cheie pentru 
cadrele didactice ar fi următoarele: să fie capabile să 
lucreze cu informaţia, tehnologia şi cunoştinţele; să 
poată lucra cu persoanele din anturajul apropiat 
profesiei: elevi, colegi, parteneri educaţionali şcolari şi 
neşcolari; să lucreze în societate, la diferite nivele: 
regional, naţional, european, global. 
    Standardele pentru pregătirea personalului didactic 
sunt de obicei afirmaţii calitative, dar pot avea ca bază 
date concrete cantitative. “Ele sunt ţinte, descriu ceea 
ce se aşteaptă. În raport cu acestea se proiectează 
atât programele individuale de formare, cât şi cele 
organizaţionale”(Potolea D., 2008, p. 433). Calitatea 
pregătirii personalului didactic se concretizează în 
performanţele elevilor. Este unanim acceptată ideea 
conform căreia un învăţământ de calitate are  la bază 
competenţa şi gradul de implicare a personalului 
didactic. 

    Dependenţa dintre personalitatea profesorului şi 
eficienţa procesului de predare prezintă un interes 
deosebit pentru literatura de specialitate, stilurile 
didactice de conducere fiind direct implicate în 
această ecuaţie. Activitatea psihopedagogică solicită 
capacităţi psihosociale precum: capacitatea de a 
stabili uşor relaţii cu elevii, capacitatea de a influenţa 
uşor grupul şi indivizii, capacitatea de a comunica uşor 
şi eficient cu grupul şi cu indivizii, capacitatea de a 
adopta uşor diferite stiluri de conducere. 
    Personalitatea educatorului reclamă o structură 
mobilă şi flexibilă, parţial polivalentă şi conţine două 
dimensiuni majore: personalitatea reală şi aptitudinea 
psihopedagogică. Flexibilitatea profesorului trebuie 
înţeleasă în sensul dezvoltării capacităţii acestuia de a 
combina şi adapta competenţele profesioanale / 
personale la situaţii noi. 
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ASPECTE PSIHOPEDAGOGICE ALE 

ÎNSUȘIRII NOȚIUNILOR DE 
MATEMATICĂ LA CICLUL PRIMAR 
 
    Dezvoltarea proceselor intelectuale facilitează 
însușirea cunoștințelor matematice de către elevi. 
Dezvoltarea intelectuală are loc în procesul gândirii 
care pătrunde întotdeauna dincolo de limitele a ceea 
ce se obține nemijlocit prin percepție. 
    Însușirea conștientă și corectă a unor noțiuni este 
determinată de vârsta copilului, de multitudinea de 
percepții și reprezentări asupra realității și de căile de 
care gândirea lui este condusă să desprindă esențialul 
dintr-o categorie sau alte obiecte. 
    Noțiunile se îmbogățesc și se precizează treptat. Ele 
pot fi asimilate de către elevi și fără o participare 
activă a operațiilor gândirii, dar printr-o asociere 
simplă a cunoștințelor cu cele vechi. 
    În această situație însușirea noțiunilor se formează 
cu o mobilitate minimă a operațiilor intelectuale. 
    Problema cea mai discutată, cea care a preocupat 
mult specialiștii din domeniile pedagogiei și 
psihologiei a fost vârsta optimă la care se poate 
începe formarea noțiunilor matematice.Andre Revus  
susține că ,,introducerea unor noțiuni fecunde este cu 
atât mai ușoară și cu atât mai rodnică cu cât se face 

mai din timp” ,și ,,la primul contact cu o noțiune 
trebuie să o prezentăm în adevărata ei lumină și nu 
sub aspect care s-o denatureze”. 
    Specificul gândirii copilului de vârstă școlară mică(în 
primele clase mai ales) se manifestă printr-o 
proprietate esențială, aceea de a fi concret intuitivă: 
copilul gândește mai mult operând cu mulțimi 
concrete. Deci,  noțiunile matematice trebuie 
introduse într-o ținută științifică și dezvoltate treptat. 
    Principalele caracteristici ale dezvoltării cognitive 
specifice nivelului de dezvoltare 6/7 - 10/11 ani pot fi 
sintetizate (cu mențiunea că identitatea și 
manifestarea reperelor psihogenetice între anumite 
limite de vârstă este aproximativă) în modul următor: 
gândirea este dominată de concret-percepția este 
globală, „văzul copilului se oprește asupra întregului 
nedescompus”, domină operațiile concrete, legate de 
acțiuni obiectuale; apare reversibilitatea sub forma 
inversiunii și a compensării; puterea de deducție se 
manifestă prin efectuarea unor anumite raționamente 
de tipul „dacă ... atunci”, cu condiția să se sprijine pe 
obiecte concrete sau exemple; nu depășește concretul 
imediat decât din aproape în aproape, extinderile fiind 
limitate, iar asociațiile locale; intelectul are o singură 
pistă (I. S. Bruner), nu întrevede alternative posibile, 
catalogul psihicului se suprapune datelor concrete 
nemijlocite; este prezent raționamentul progresiv, de 
la cauză la efect, de la condiții spre consecințe. 
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       În privința opțiunilor metodologice bazate pe 
strategii alternative destinate formării și învățării 
conceptelor matematice, prioritate va avea nu atât 
stadiul strict delimitat în care se găsesc elevii din 
punct de vedere al vârstei cât, mai ales zona proximei 
dezvoltări a capacităților intelectuale ale acestora. 
Esențial este ca legitățile construcției psihogenetice să 
fie cunoscute, iar formarea noilor noțiuni și operații 
mentale să pornească de la modul concret. 
    Intuiția matematică constă în cunoașterea calculelor 
numerice, algebrice sau geometrice fără ca să 
intervină raționamentul matematic, fără acel suport 
sau instrument analitic prin care să se verifice 
cunoștințelor asimilate. 
    În clasele mici învățământul matematic este de 
neconceput fără un suport al valorii intuitive. Între 
intuiție și logică se stabilește un anumit raport. Orice 
intuiție provoacă o anumită dorință de a ne convinge 
de valabilitatea unor adevăruri. O bună intuiție 
matematică uneori ajută ca rezultatele în rezolvarea 
unor probleme să fie anticipate. Concepțiile privind 
valoarea intuiției în procesul însușirii matematicii în 
școală se împart între acela care consideră că intuiția 
poate fi limită la un anumit stadiu de dezvoltare al 
gândirii, stadiu în care școlarul este capabil numai de 
raționamente foarte simple, iar alții care consideră că 
intuiția este mijlocul cel mai important de a dezvolta 
gândirea creatoare a elevilor. 
    În învățământul intuitiv se neglijează acțiunea și 
factorul operator. Factorul operator, în învățământ 
prin acțiune, face intuiția mai dinamică, mai 
anticipativă și orientată spre o verificare continuă. 
Semnificația însăși a imaginilor se schimbă de la un 
stadiu la altul în procesul acțiunii cu obiectele. 
    În clasele I-IV se formează noțiunile matematice 
elementare, de bază, cu care copilul va opera pe tot 
parcursul vieții și pe care se clădește întregul sistem al 
învățământului matematic, se asigură „instrumente” 
mentale indispensabile activității ulterioare: 
deprinderi de calcul, de rezolvare a problemelor, de 
efectuare a unor măsurători, se formează anumite 
aptitudini și abilități ale gândirii, precum și aptitudini 
și abilități ale învățării. 
    Pentru elaborarea noțiunilor și operațiilor 
matematice există trei etape: 

  - etapa realistă (experimental-intuitivă); 
  - etapa intuitivă; 
  - etapa formal-conceptuală (logico-deductivă). 

    Robert B. Davis așază la baza principiilor didacticii 
matematice principiul conform căruia elevul trebuie să 
învețe din experiența proprie cu diverse materiale 
didactice și din diverse situații matematice și nu din ce 
li se spune. Acesta este unul dintre principiile 
învățământului activ. 
    Scopul lecțiilor este acela de a da elevilor o 
experiență activă și să le ofere posibilitatea de a 
descoperi ei înșiși calea spre adevăr. 
    Limbajul grafic, reprezentările grafice sunt foarte 
aproape de cele raționale. Ele fac legătura între 
concret și logic, între reprezentare și concept. 

    Astfel, pentru formarea noțiunii de număr la clasa I, 
cu ajutorul unui bogat și variat material didactic 
manipulat individual, se recomandă o serie de exerciții 
ca: numărarea obiectelor de aceeași formă, mărime și 
culoare (mingi, stegulețe, cuburi); numărarea 
obiectelor de aceeași formă, dar de culoare diferită 
(bețișoare, creioane); numărarea unor simboluri care 
suplinesc obiecte (pătrate, buline, triunghiuri). 
    Introducerea în primele clase a noțiunilor 
matematice fundamentale și însușirea lor temeinică 
de către elevi favorizează formarea unei gândiri logice 
ce stă la la baza rezolvării problemelor, al calculului 
matematic și în general în predarea în continuare a 
acestei discipline. 
    Operația de generalizare are loc atunci când elevul 
este capabil să exprime prin semne grafice simple 
(linii, puncte, cerculețe) ideea generală care se 
desprinde în urma operațiilor efectuate cu mulțimile 
concrete de obiecte. El exprimă grafic fenomenul 
matematic pe baza înțelegerii lui, a sesizării 
esențialului, ceea ce înseamnă de fapt pe baza 
definiției lui. 
    În primii ani de școală se naște la elevi dragostea 
sau indiferența pentru studiul matematicii. Dacă el 
simte că pătrunde în miezul noțiunii, dacă gândirea lui 
este stimulată în mod sistematic să facă un efort 
gradat și simte că ființa lui adaugă ceva în urma 
fiecărui ,,antrenament”, toate acestea cultivă înțelesul 
pentru studiul acestei discipline. 
    Dezvoltarea potențialului de independență și 
creativitate se poate realiza numai prin punerea lor în 
funcțiune, prin activități care solicită independență, 
investigație, originalitate, de aceea este absolut 
necesar ca învățătorul să fie receptiv la ceea ce 
interesează și le place copiilor, la ceea ce vor și pot ei 
realiza, valorificând în activitate toate forțele și 
dorințele lor, satisfăcându-le interesele. 
    Învățământul matematic se adresează de 
nenumărate ori laturii afective. Câte ecuații, câte 
bucurii, câte nemulțumiri întovărășite cu lacrimi nu 
trăiesc copiii atunci când reușesc sau nu să rezolve o 
problemă. 
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 ROLUL CÂNTECULUI POPULAR 
ÎN REPERTORIUL CORURILOR DE 

COPII 
 
„Născut și crescut într-un peisaj muzical, unde 
cântarea corală a încolțit pe brazda satului și s-a 
izvodit în instituții de veche tradiție culturală (…), am 
fost, de când mă ştiu, nu numai un admirator al 
acestei mişcări artistice fără egal, ci şi un corist 
împătimit …” 

Dumitru JOMPAN – Coruri din Banat 
 

    Cântecul popular,  parte a folclorului, este o formă 
de manifestare a poporului prin  care îşi exprimă 
existenţa materială si spirituală. 
    Folclorul copiilor conţine creaţii poetice, plăsmuite 
iniţial pentru maturi, dar care cu timpul au trecut în 
repertoriul copiilor (anumite texte despre fenomene 
ale naturii, cântece, balade, poezii despre animale, 
etc.) şi se defineşte ca un gen universal, bine conturat, 
care a luat naştere în mod firesc la o vârstă când jocul 
constituie punctul central al universului infantil. Prin 
cântec şi joc, copilul ia contact cu mediul înconjurător, 
străduindu-se să-l cunoască,   să  şi-l apropie ori să-l 
domine. El este bogat şi variat, purtând amprenta unei 
culturi străvechi, veritabilă sursă de de cunoaştere şi 
creativitate, cuprinzând categorii cântate, scandate, 
gesticulate. Menţionăm cântece sau formule ritmico-
melodice pentru elementele naturii, animale, plante, 
elemente ale vieţii sociale, numărători, etc. 
    Dintre toate categoriile pe care le cuprinde folclorul 
copiilor,  cele mai atractive sunt jocurile de copii, 
cunoscute sub numele de numărători şi  framântările 
de limbă, utilizate cu succes în pregătirea corală. În 
cadrul jocurilor un loc deosebit îl ocupă formulele 
specifice, cunoscute mai ales ca numărători. Unii 
dintre noi le mai folosim şi în prezent, ele sunt nelipsit 
mai ales la jocurile practicate cel mai frecvent de copii: 
De-a mijoarca, De-a ascunselea. Texte cu numărători 
sunt folosite ca o introducere, un început al multor 
jocuri. Cu ajutorul lor sunt distribuite rolurile, este 
numit conducătorul jocului sau cei care trebuie să 
îndeplinească anumite acţiuni. 
    În introducerea în joc a numărătorilor sunt parcurşi 
câţiva paşi: 

1. un copil propune o anume numărătoare la 
începutul jocului; 

2. majoritatea acceptă acest text sau sugerează 
altul; 

3. copiii se adună în cerc pentru numărătoare; 
4. liderul începe numărătoarea şi continuă în 

sensul acelor de ceas; 
5. textul recitat întâia dată se opreşte la unul 

dintre copii, care este ales să îndeplinească un 
anume rol în joc sau este scos afară din 
numărătoare; 

7. numărătoarea este repetată sau continuă 
pentru distribuirea celorlalte roluri sau pentru 
eliminarea celorlalţi copii. 

    Textele numărătorilor constau din cuvinte şi silabe 
îmbinate armonios între ele care, de obicei, se repetă 
pentru menţinerea rimei. Numărătorile diferitelor 
popoare  contribuie la îmbogăţirea vocabularului 
copiilor, la dezvoltarea memoriei. În acest sens, 
numărătorile, alături de alte creaţii poetice ale copiilor 
(frământările de limbă) pot fi şi ele incluse în cadrul 
metodelor pedagogiei populare. 
    Rolul numărătorilor îl pot avea şi unele frământări 
de limbă, precum şi diferite poezii, ghicitori şi altele. 
    Numărătorile oglindesc atât receptivitatea la nou, 
cât şi păstrarea unor elemente de viaţă arhaică. Se 
poate observa o îmbinare de teme şi motive preluate 
din repertoriul maturilor. 
În repertoriul corurilor de copii au intrat cântece de 
provenienţă populară, culese şi prelucrate de unii 
compozitori, dobândind în timp identitatea acestora. 
Există şi situaţia în care, multe din cântecele adresate 
copiilor şi-au pierdut identitatea autorilor, devenind 
„populare.” Strângerea lor în culegeri de cântece cu 
adresabilitate didactică, joacă un rol important în 
educarea tinerelor generaţii şi stimularea activităţii 
corale.  
    Profesorul G. Breazul relevă concepţia sa educativ-
pedagogică ce a stat la baza alcătuirii culegerilor de 
cântece adresate copiilor: „…am elaborat  manuale 
didactice, în care  am căutat să punem în valoare 
folclorul muzical românesc, (…) şi să alegem, din întreg 
orizontul de creaţie populară (…) acele piese pe care  
le-am socotit potrivite scopului educativ urmărit. (…) 
Căci mai mult ca a oricui alt obiect de studiu, predarea 
muzicii în şcoala primară trebuie să ţină seama de 
condiţiile psihologice specifice ale copilului român, de 
ambianţa etică, estetică, precum şi de imperativele 
etnice şi naţionale româneşti . Cartea de muzică a 
puiului de român trebuie să derive din atmosfera de 
vrajă a cântecului popular românesc şi, prin omenia 
proprie firii româneşti, cuprinsă în cântecele şi jocurile 
poporului, să urmărească necurmat realizarea 
idealului educativ al spiritalităţii româneşti. Iată 
concepţiile fundamentale de la care trebuie să se 
pornească la întocmirea cărţii de muzică pentru copii. 
Didactică? Metodică? – Din aceleaşi concepţii trebuie 
să izvorască!” (v. Breazul, G. Op. Cit., nr. 884 şi 
notele). 
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