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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  POVESTEA LOCULUI MEU 
 

 
În anul școlar 2016-2017, Inspectoratul Școlar 

Județean Caraș-Severin a inițiat  proiectul educațional 
intitulat Povestea locului meu, adresat elevilor de ciclul 
primar din întregul județ. Gândit ca o serie de cinci 
concursuri diferite (pictură, fotografie, creații literare, 
interviuri, prezentări PowerPoint), proiectul urmărește 
promovarea elevilor talentați din județ.    

Scopul proiectului este de a crea un cadru 
acțional  în rândul copiilor, care să conducă spre o 
viziune  de ansamblu asupra comunității locale, cu 
impact în direcția promovării județului Caraș-Severin 
prin evidențierea caracteristicilor istorice, geografice, 
culturale, a oamenilor de valoare care pot reprezenta 
modele reale pentru ei.  

Prin derularea proiectului se urmărește 
crearea unui suport material utilizabil în procesul 
educațional, cuprinzând lucrări realizate de copii, cu 
tema Povestea locului meu (auxiliar didactic) și 
dezvoltarea orizontului cultural al copiilor prin 
implicarea în realizarea și analiza materialelor înscrise 
în concursurile amintite.  

Județul Caraș-Severin este unul din cele mai 
interesante județe de pe harta țării, cu un relief 
spectaculos și variat, care cuprinde câmpie și munte, 
chei și peșteri, lacuri și trecători, râuri și cascade, toate 
incluse în patru parcuri naturale și naționale: Semenic-
Cheile Carașului, Cheile Nerei – Beușnița, Domogled-
Valea Cernei, Porțile de Fier. Vorbind despre 
importanța județului nostru, ne aplecăm asupra 
vestigiilor daco-romane care se răspândesc pe întregul 
teritoriu cărășean. Valoarea istorică este completată de 
valoarea umană a zilelor noastre. Pentru că, așa cum 

spune cunoscuta scriitoare Dana Bălănescu… Ce-ar fi 
fost Banatul dacă... 

 neasemuitul nostru colecționar 
mineralog, nea CONSTANTIN GRUESCU, 
ar fi ținut doar pentru dumnealui florile 
adâncului?  

 matematicianul DAN D. FARCAȘ ar fi 
rămas doar în turnul de fildeș al științei, 
fără să ne scrie (și) despre misterele 
civilizațiilor extraterestre? 

 DORU MORARIU ar fi fost un artist  
preocupat doar de compozițiile sale și nu 
ar fi dirijat și pregătit coruri devenite 
celebre? 

 doamna STELA BRIE ne-ar fi uitat? Am fi 
știut noi despre "Frumoasa RĂȘIȚA", 
despre "Frumoasa din stea" ori despre 
atâtea și atâtea basme ale dumneaei? 

Mă întreb ce ar fi fost Banatul fără IULIAN-
VITALIS COJOCARIU, artistul-fără-de-pereche…   

Răspunsul este unul cât se poate de elocvent: 
NU AR FI FOST VREODATĂ LUMEA CA... LUMEA, FĂRĂ 
DARURILE OAMENILOR POMENIȚI mai înainte. Iar lista 
oamenilor de valoare pomeniți de Dana Bălănescu 
poate fi completată cu nume de personalități ale zilelor 
noastre, care fac cinste județului, reprezentând 
totodată modele pentru copii: poeta Liubița Raichici, 
muzicianul Sabin Păuța,  pictorul Bogdan Piperiu, 
cantautorul Cristian Buică, alpinistul  Cornel Galescu,  
regizorul Sabin Dorohoi, jurnalistul Gheorghe Jurma, 
sportivul Francisc Vaștag și mulți alții. În virtutea 
acestei idei, proiectul POVESTEA LOCULUI MEU se 
dorește un mijloc de a-i pune pe copii în situația de a 
descoperi valorile locului lor, de a le descrie, de a le 
aprecia și de a se implica, în viitor, în promovarea și 
păstrarea lor.  

Activitățile proiectului vizează descoperirea 
de către copii a celor mai reprezentative aspecte ale 
județului și transpunerea lor în diverse forme. Au intrat 
în proiect 85 de echipaje din întregul județ: Anina – 
Bocșa (8 echipaje), Băile Herculane (11 echipaje), 
Bozovici (9 echipaje), Caransebeș (12 echipaje), 
Moldova Nouă (8 echipaje), Oravița (12 echipaje), 
Oțelu Roșu (8 echipaje), Reșița (17 echipaje). Echipajele 
sunt  alcătuite din patru elevi (clasele I-IV), din aceeași 
clasă sau din clase diferite, coordonate  de cel mult 
două cadre didactice.  Cei 340 de elevi sunt coordonați 
de 162 de cadre didactice, care au creat echipajele în 
funcție de preocupările sau talentele copiilor (desen, 
fotografie, creații literare etc.). 

Primele două concursuri constau într-o lucrare 
dublă (pictură și fotografie) care imortalizează același 
obiectiv (un colț al localității și un loc din împrejurimi). 
Oameni de seamă ai locului meu este tema concursului 
de interviuri cu o personalitate locală. Ultimele două 
concursuri vizează creații literare și prezentări 
PowerPoint, ultimele fiind făcute în prezența tuturor 
copiilor din proiect.  

Picturile și desenele tapetează sala de 
spectacole a Palatului Copiilor Reșița, printr-o expoziție 
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permanentă.  O altă activitate a proiectului va fi 
expoziția de carte în care  fiecare zonă va expune cărți, 
reviste, publicații etc. În cadrul fiecărui concurs, se va 
acorda o notă, iar la sfârșit se primește punctajul final. 
Cele mai bune echipaje vor participa la excursia de 
final, care va avea loc în luna septembrie 2017 și  în 
cadrul căreia se va lansa cartea Povestea locului meu, 
carte care va cuprinde cele mai reușite materiale, 
premiate în concurs. Sub genericul Tradiții culinare din 
Banat, coordonatorii echipajelor, cu sprijinul   
membrilor echipei de implementare, vor prezenta un 
fel de mâncare specific zonei din care provin, asigurând 
și o sesiune de degustare.  

Proiectul, coordonat de Inspectoratul  Școlar 
Județean Caraș-Severin, se derulează în parteneriat cu 
Palatul Copiilor Reșița, Casa Corpului Didactic      Caraș-
Severin și Societatea pentru Cultură Metarsis Reșița, 
prin Librăria Semn de Carte. Din echipa de 
implementare fac parte metodiștii, responsabilii de 
cerc pedagogic, consiliul consultativ la nivelul ciclului 
primar, precum și cadre didactice de la instituțiile 
amintite. 

Prof. CRISTINA ARDELEANU 
Inspector şcolar  
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

   

INTEGRARE SAU INCLUZIUNE? 
 
În contextul prezentului, instituțiile de 

învățământ trebuie să-şi extindă scopul şi rolul pentru 
a putea răspunde unei mai mari diversităţi de copii. 
Învăţământul, în calitatea sa de prestator de servicii, 
trebuie să se adapteze cerinţelor copiilor şi nu invers. 
 Altfel spus,  este necesar să se facă trecerea de la 
integrare la incluziune. 

Mulţi mai folosesc încă termenii de 
„integrare” şi „incluziune” unul în locul celuilalt. Ca şi 
„multicultural” şi „intercultural”, „integrare” şi 
„incluziune” au de fapt semnificaţii diferite. 
Integrarea este asimilarea unui elev în educaţia de 
masă, unde acesta se adaptează (sau nu) politicilor, 
practicilor şi curriculum-urilor existente în şcoala 
respectivă, în timp ce şcoala în sine rămâne în mare 
parte neschimbată.   

Există mai multe forme de integrare, din care 
menţionăm trei forme principale:  

 Integrarea locaţională: în care elevii sunt 
plasaţi în acelaşi perimetru cu şcoala de masă, 
dar în care unii elevi sunt găzduiţi în clase sau 
unităţi separate sau urmează un curriculum 
diferit.   

 Integrarea socială: în care elevii ce 
frecventează clase sau unităţi speciale au 
posibilitatea de a socializa cu elevii din şcoala 
de masă, de exemplu, pe terenul de joacă, în 
pauza de masă, la întâlnirile la care participă 
toată şcoala. 

 Integrare funcţională: în care se prevede (deşi 
nu întotdeauna în mod consecvent şi riguros) 
participarea comună în cadrul programelor 
educaţionale care includ toţi elevii.  
Spre deosebire de aceasta, incluziunea pune 

accentul pe necesitatea ca sistemul educaţional şi 
şcolile să se schimbe şi să se adapteze pentru a 
răspunde nevoilor elevilor.   
Educaţia incluzivă  

 Este o provocare spre schimbarea atitudinilor 
şi mentalităţilor precum şi a politicilor şi 
practicilor  de excludere şi segregare. 

 Corespunde unei noi pedagogii care este 
pedagogia diversităţii (elimină discriminarea şi 
segregarea ; răspunde nevoilor individuale de 
valorizare şi potenţare dar şi nevoilor sociale 
de participare şi dezvoltare); 

 Se bazează pe conceptul de educaţie pentru 
toţi care la nivelul practicii şcolare înseamnă 
rezolvarea dificultăţilor de învăţare pe care le 
întâmpină copiii. 
Conceptul de educaţie incluzivă a apărut ca 

urmare a recunoaşterii faptului că integrarea nu era 
suficientă pentru a împiedica marginalizarea copiilor cu 
nevoi speciale, copiilor cu deficienţe sau a acelora care 
diferă în alt mod faţă de „norma” generală. Se 
recunoaşte acum faptul că nu putem să ne aşteptăm ca 

elevii să se adapteze în mod miraculos pentru a se 
armoniza cu politici şi practici şcolare ce au fost iniţial 
elaborate în vederea educării unei majorităţi 
dominante de copii, omogenă din punct de vedere 
cultural şi fără dizabilităţi. De asemenea, nu este 
acceptabil nici să căutăm să „re-modelăm” copiii care 
sunt diferiţi, presupunând că nu este nimic rău dacă 
aceştia pierd sau sunt forţaţi să îşi ascundă aspecte 
importante ale propriei persoane, aspecte care le 
definesc identitatea. Recunoscând necesitatea 
educaţiei incluzive, ne plasăm în sfârşit în punctul în 
care se acceptă că principiul de bază al unui sistem 
educaţional public este acela că şcoala trebuie să fie 
pentru toţi copiii, că aceştia pot şi trebuie să fie educaţi 
împreună dacă urmează să trăiască împreună şi că 
şcoala trebuie să fie pregătită să se schimbe pentru a 
răspunde nevoilor copiilor pe care îi educă.     

Educaţia incluzivă înseamnă că toţi copiii şi 
tinerii învaţă împreună în structuri obişnuite ale 
învăţământului preşcolar, şcolar şi 
superior.  Incluziunea înseamnă ca toţi copiii să 
participe la viaţa şi activităţile şcolii indiferent de 
nevoile pe care le au. Incluziunea este văzută ca un 
proces continuu de depăşire a barierelor de învăţare şi 
participare pentru toţi copiii şi tinerii. 

Indexul pentru incluziune, publicat pentru 
prima dată în 2000 de Centrul de Educaţie Incluzivă şi 
care astăzi este utilizat peste tot în lume, defineşte 
incluziunea drept “procesele de creştere a gradului de 
participare şi de reducere a gradului de excludere a 
cursanţilor din culturile, curriculumul şi comunităţile 
şcolilor locale”. În acest sens incluziunea şi segregarea 
nu sunt stări fixe. Şcolile se îndreaptă treptat spre 
incluziune rezolvând problema segregării. 

Educaţia incluzivă se referă la sprijinirea 
şcolilor în depăşirea obstacolelor pentru ca acestea să 
poată progresa şi să poate veni în întâmpinarea 
nevoilor de învăţare a tuturor copiilor. 
Principiile incluziunii 
  

1. Principiul drepturilor egale. Fiecare fiinţă 
umană are dreptul la o dezvoltare personală, 
socială şi intelectuală şi trebuie să aibă 
asigurate ocaziile de a-şi desăvârşi potenţialul 
propriu de dezvoltare. 
2. Principiul unicităţii. Fiecare fiinţă umană 
este unică în termeni de caracteristici, 
interese, abilităţi, motivaţii şi nevoi de 
învăţare. 
3. Principiul diversităţii. Sistemul educaţional 
trebuie astfel proiectat încât să ia în calcul şi 
să-şi asume întreaga diversitate a persoanelor 
pe care le antrenează. 
4. Principiul accesului şi participării. Toţi cei 
care au nevoi/cerinţe speciale şi/sau 
dizabilităţi ar trebui să aibă acces la o educaţie 
adecvată şi de calitate. 
Principiile incluziunii se subsumează ideii de 

educaţie pentru toţi care presupune o nouă orientare 
sau schimbare de optică ce pune accentul pe : 
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cooperare, parteneriat, învăţare socială şi valorizare a 
relaţiilor pozitive, umaniste în educaţie. 

Această orientare are în vedere schimbări în 
următoarele componente: 

 Educaţia în general (principii, proces, produs, 
beneficiari); 

 Şcoala, care devine şcoală incluzivă; 

 Societatea, care devine partener social pentru 
îndeplinirea sarcinilor educaţiei; 

 Individul, valorizat, devine participant la 
procesul educaţional/al propriei formări. 

 Care sunt efectele incluziunii în cadrul educaţiei? 
Incluziunea în educaţie implică: 

 Aprecierea tuturor cursanţilor şi a 
personalului în mod egal;  

 Creşterea gradului de participare a cursanţilor 
şi reducerea excluderii lor din culturile, 
curriculumul şi comunităţile şcolilor; 

 Restructurarea culturilor, politicilor şi 
practicilor în şcoli încât acestea să răspundă 
diversităţii vârstelor populaţiei şcolare; 

 Reducerea barierelor de învăţare şi 
participarea tuturor cursanţilor;  

 Învăţarea din încercările de a depăşi barierele 
care împiedică anumiţi cursanţi să aibă acces 
şi să participare la procesul de luare a 
deciziilor;  

 Utilizarea diferenţelor dintre cursanţi drept 
resurse de sprijinirea a procesului de învăţare 
şi nu transformarea acestor diferenţe în 
probleme ce trebuie depăşite;    

 Recunoaşterea dreptului studenţilor la o 
educaţie de bună calitate în localitatea lor; 

 Îmbunătăţirea şcolilor atât pentru personal 
cât şi pentru cursanţi;  

 Sublinierea rolului şcolilor atât în cadrul 
procesului de construirea a comunităţii şi de 
dezvoltare cât şi în procesul de îmbunătăţire a 
rezultatelor;  

 Încurajarea relaţiilor de ajutorare reciprocă 
dintre şcoli şi comunităţi;  

 Renaşterea faptului că incluziunea în educaţie 
reprezintă un aspect al incluziunii în societate.  
 
În vederea incluziunii socio-educaționale a 

elevilor din unitățile școlare aflate pe raza județului 
Caraș - Severin, Inspectoratul Școlar Județean Caraș - 
Severin a procedat la parcurgerea ”pas cu pas” a unui 
plan de măsuri în urma aplicării căruia a realizat 
următoarele rezultate: 

1. Reintegrarea în educație a  persoanelor care 
au părăsit timpuriu școala care au fost  
cuprinse în programele de tipul ”A doua 
șansă”. (250 persoane) 
2. Reducerea riscului de abandon scolar  prin 
programe de tipul școală de după scoală, 
gradinita estivală, consiliere si orientare (823 
elevi) 

3.Consilierea de părinți în vederea creșterii 
interesului acestora pentru educația propriilor 
copii și implicare în viata școlii 
Asigurarea functionării unor Grupuri Locale de 

Sprijin active și functionale care nu sunt altceva decât 
parteneriate între școli și autorităti locale, organizații 
non-guvernamentale, instituții deconcentrate, agenți 
economici,  menite, pe de o parte, să crească accesul 
absolvenților pe piața muncii, iar pe de altă parte să 
răspundă cât mai bine nevoilor educaționale diverse 
ale elevilor .  

4. Dotarea cu  mobilier şcolar  modern, cu 
finanţare din proiecte de tip POSDRU şi cu 
contribuţia consiliilor locale. 
5. Participarea elevilor la cursurile remediale, 
câte 2 ore pe săptămână 
6.  Realizarea unor parteneriate  între şcoală 
şi autorităţile locale  
7. Desfăşurarea  de către cadrele didactice a 
unor activităţi / utilizarea unor practici  care să 
stimuleze frecvenţa elevilor 
8. Conştientizarea de către elevi a importanţei 
frecventării cursurilor  
9. Activităţi de sprijinire a echipelor 
manageriale pentru elaborarea şi derularea 
unor planuri operaţionale specifice reducerii 
abandonului şcolar pentru elevii cu vârste 
între 6-16 ani, care să completeze planul de 
dezvoltare instituţională; particularizarea 
planurilor de intervenţie vizând creşterea ratei 
de participare la educaţie pe fiecare din 
domeniile: curriculum, dezvoltarea resurselor 
umane, baza materială şi relaţia ”şcoală-
comunitate”. 
10. Asigurarea  pe tot parcursul anului școlar, 
a punerii în practică fără disfuncţionalităţi a 
programelor de facilităţi sociale pentru elevi – 
burse, „Bani pentru liceu”, „Euro 200”, 
transport  şcolar etc. 
11. Sutenabilitatea învăţământului pentru 
copii proveniţi din rândul minorităţilor 
naţionale; furnizarea unor oferte educaţionale 
atractive; accent pe dezvoltarea programelor 
care îi vizează pe elevii / copiii care aparţin 
etniei rome şi altor categorii defavorizate. 
12. Monitorizarea cazurilor concrete de 
abandon scolar și informarea Inspectoratului 
Școlar Județean Caraș - Severin si a organelor 
de ordine în cazul apariției unor situații de 
risc sau a producerii unor evenimente ; 
13. Desfăşurarea  de către cadrele didactice a 
unor activităţi / utilizarea unor practici  care 
să stimuleze frecvenţa elevilor 
14. Desfăşurarea  unor activităţi extraşcolare  
ce prezintă  interes  pentru copii 
15. Consilierea individuală a elevilor  care  
absentează  nemotivat  şi a părinţilor  
acestora. 
Educația incluzivă presupune un proces 

permanent de îmbunătățire a institutiei școlare, având 
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a 
resurselor umane, pentru a susține participarea la 
procesul de învățământ a tuturor elevilor din cadrul 
unei comunitati. Școala incluzivă corespunde educației 
pentru toți. 

Educația pentru toți poate să fie un mijloc de 
îmbunătățire a educației în general prin reconsiderarea 
sprijinului care se acordă anumitor copii. Maniera în 
care o serie de particularități de dezvoltare si învățare 
determină împărțirea copiilor în categorii determinate 
tinde să fie înlocuită de o manieră noncategorială, care 
consideră că orice copil este o persoană care învață 
într-un anumit ritm și stil. 
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Prof. GHEORGHE MANDA 

Inspector școlar 
 

PROIECTE ERASMUS+ 
ÎN IMPLEMENTARE ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017 

 

Nr. 
crt. 

Unitatea de      
învățământ 

Titlul proiectului 
Numărul de 
referință al          
proiectului 

Perioada de 
implementare 

Buget 
aprobat 

Coordonatorul     
proiectului 

1. 
Liceul Bănățean 

Oțelu Roșu 

Experiența 
europeană - drum 

deschis către 
formare și 

perfecționare 

2014-1-RO01-
KA102-000823 

2014-2016 
105.480 

EURO 
Daniela 
Chelbea 

2. 
Liceul Bănățean 

Oțelu Roșu 

Eurocalificarea - 
drum deschis către 
o carieră de succes 
pe piața europeană 

a muncii 

2015-1-RO01-
KA102-014414 

2015-2016 
201.778 

EURO 
Daniela 
Chelbea 

3. 
Liceul Bănățean 

Oțelu Roșu 

Formare 
profesională în 

context european 
pentru prezent și 

viitor 

2016-1-RO01-
KA102-023532 

2016-2018 
48.000 
EURO 

Daniela 
Chelbea 

4. 

Colegiul 
Economic al 

Banatului 
Montan Reșița 

Formare 
profesională de 

calitate prin 
mobilități europene 

2014-1-RO01-
KA102-000954 

2014-2016 
262.252 

EURO 
Lenuța Ciurel 

5. 

Colegiul Tehnic  
,,Valeriu 
Braniște” 

Lugoj/Colegiul 
Economic al 

Banatului 
Montan 

Reșița/Liceul 
Teoretic ,,Emil 
Racoviță” Baia 

Mare 

Together for an 
European 

Proffesional Future 

2015-1-RO01-
KA102-014696 

2015-2017 
312.186 

EURO 
Lenuța Ciurel 
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6. 

Colegiul 
Economic al           

Banatului 
Montan Reșița 

Formare 
profesională pentru 
servicii de calitate, 

prin mobilități 
europene 

2016-1-RO01-
KA102-024000 

 
2016-2018 

159.896 
EURO 

Lenuța Ciurel 

7. 

Liceul Tehnologic 
,,Trandafir 
Cocârlă” 

Caransebeș 

Formare pentru 
viitor - formare 

pentru tehnologii 
inovative în sectorul 

auto 

2015-1-RO01-
KA102-014793 

2015-2017 
268.424 

EURO 
Dinu-Iacob 

Poiană 

8. 
Liceul Teoretic 
,,Traian Vuia” 

Reșița 

Erasmus+Cariera 
Duală de Succes în 

Sport 

2015-1-RO01-
KA102-014853 

2015-2016 
122.652 

EURO 
Bianca-Iulia 

Stanciu 

9. 
Liceul Teoretic 
,,Traian Vuia” 

Reșița 

Worth- spreading 
European Games 
Aid Mainstream 

Education 

2015-1-RO01-
KA219-014992 

2015-2017 
26.945 
EURO 

Bianca-Iulia 
Stanciu 

10. 

HLW Steyr, 
Austria /  Liceul 

Teoretic 
,,Diaconovici-
Tietz” Reșița 

Patterns of Life - 
From a Different 

Past to a Common 
Future 

2015-1-AT01-
KA219-004955 

2015-2017 
13.250 
EURO 

Florica Molnar 

11. 

Gimnazjum w 
Janikowie,  

Polonia/ Școala 
Gimnazială Nr. 2 

Reșița 

Just read! Po prostu 
czytaj! 

 2015-2017 
27.675 
EURO 

Adina Tîmpa 

12. 

Grădinița cu 
Program 
Prelungit 
,,Floarea-

Soarelui”  Reșița 

Predau cu plăcere, 
învăț eficient 

2015-1-RO01-
KA101-014497 

2015-2016 
7.820 
EURO 

Emilia 
Modrigan 

13. 
Colegiul Tehnic 

Reșița 

Mobilități pentru 
Educație-

Competențe-
Vocație-Experiență-

Transeuropeană 

2016-1-RO01-
KA102-024107 

 
2016-2018 

162.702 
EURO 

Elena Blujdea 

14. 
Colegiul Tehnic 

Reșița 

Formarea 
competențelor 

cadrelor didactice 
pentru furnizarea 

de servicii 
educaționale și de 

management la 
standarde 

internaționale 

2016-1-RO01-
KA101-023648 

 
2016-2017 

24.685 
EURO 

Elena Blujdea 

15. 
Colegiul Tehnic 

Cărășan 
Reșița 

Oportunități de 
integrare pe piața 

muncii prin 
mobilități 

educaționale - 
Viitorul începe azi! 

2016-1-RO01-
KA102-023336 

 
2016-2017 

55.834 
EURO 

Elena-Dalina 
Rancu 

 
Prof. SIMONA VOIN  

Inspector şcolar 
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  INFORMATICĂ ŞI TIC  
ÎN GIMNAZIU 

 
Începând cu anul școlar 2017-2018, la clasa a V-a, 

disciplina Informatică şi TIC se va preda ca disciplină din 
trunchiul comun conform planului-cadru pentru 
învăţământul gimnazial, aprobat prin OMENCS nr. 
3590/2016, cu o alocare de o oră pe săptămână. 
Disciplina Informatică şi TIC se va introduce treptat 
pentru tot învățământul gimnazial astfel: începând cu 
anul școlar 2018-2019, la clasa a VI-a, începând cu anul 
școlar 2019-2020, la clasa a VII-a, iar din anul 2020-
2021, la clasa a VIII-a.  

Disciplina  Informatică şi TIC pentru clasele V-VIII 
răspunde nevoilor de continuare a eforturilor de 
alfabetizare digitală şi de reconsiderare a acestui 
concept din perspectiva noilor cerinţe socio-
profesionale, printr-un curriculum relevant, vizând 
formarea unui set de competențe digitale, pe care 
fiecare absolvent să le poată valorifica pe parcursul 
şcolarităţii și în viața activă.  

Cererea foarte mare la admiterea în liceu pentru 
specializarea matematică-informatică, mediile mari ale 
elevilor admişi, concurenţa mare la admiterea la 
facultăţile de informatică, toate se datorează, cu 
siguranţă, aprecierii de care se bucură învăţământul 
informatic preuniversitar din partea părinţilor şi 
elevilor și a comunităţii.  

Pasiunea pentru informatică și TIC se dezvoltă de 
timpuriu. Este o meserie tânără, pentru tineri. 
Concursurile şcolare ale dezvoltatorilor de software 
dezvoltă creativitatea, competiţia şi totodată 
încurajează lucrul în echipă.   

SINGURUL domeniu în care România nu este deloc 
în urmă față de restul planetei este cel al informaticii. 
Și acest lucru nu numai datorită vreunei „înclinații 
native” a poporului spre informatică, ci mai ales ca 
urmare a faptului că România a introdus foarte 
TIMPURIU studiul INFORMATICII în Planurile Cadru! 
Mult înaintea altor state! Și rezultatele se văd.  

La Olimpiadele Internaţionale de Informatică 
România obţine premii şi medalii care ne onorează.  

În cadrul mişcării globale Hour of Code (Ora de 
Programare) la care au participat zeci de milioane de 
elevi și studenţi din peste 180+ de ţări, oameni 
importanţi, cu putere de decizie, au exprimat 
importanţa programării. 
- „Nu doar vă jucați pe telefon, programați-l.”  Fostul 

Preşedinte Barack Obama 
- „În cincisprezece ani vom preda programare la fel 

ca cititul și scrierea… şi ne vom întreba de ce nu am 
făcut-o mai devreme“  -  Mark Zuckerberg 

Conform strategiei naţionale privind Agenda 
digitală pentru România 2020, alături de activităţile 
extracurriculare şi de cele de formare profesională 
continuă şi de dezvoltare a competenţelor TIC, 
curriculumul şcolar deţine un rol esenţial în pregătirea 
absolvenţilor în acest domeniu. Disciplina Informatică 
şi TIC pentru clasele V-VIII identifică un set relevant de 

competenţe generale şi specifice pentru societatea 
actuală, oferind activităţi de învăţare, conţinuturi şi 
sugestii metodologice utile pentru realizarea profilului 
de formare al absolventului de gimnaziu, conform 
descriptivului competenţei digitale.  

Direcţiile de acţiune din această strategie includ: 
dezvoltarea competenţelor digitale ale elevilor şi 
profesorilor, utilizarea TIC (OER şi Web 2.0) în cadrul 
procesului de învăţare prin includerea platformelor 
Web 2.0 în cadrul proceselor de predare-învăţare, 
respectiv folosirea instrumentelor Web 2.0, prin 
pregătirea de proiecte curriculare/extracurriculare, 
inter/transdisciplinare pentru dezvoltarea aptitudinilor 
sociale şi antreprenoriale.  

Disciplina Informatică și TIC răspunde exigenței și 
așteptărilor actuale: centrarea pe procese tipice de 
prelucrare a informației şi nu pe deprinderea utilizării 
unor aplicaţii anume disponibile la momentul actual, 
caracterul transversal cu deschideri către alte domenii 
şi nevoile reale ale elevului, centrarea pe activitatea de 
învăţare şi pe rezultatele acesteia. Disciplina 
Informatică și TIC urmărește să asigure fiecărui copil 
oportunitatea de a-și dezvolta competențe digitale, în 
condițiile asigurării egalității de șanse. Pe baza 
achiziţiilor pe care elevul le prezintă la finalul clasei a 
IV-a, disciplina Informatică și TIC conduce progresiv şi 
în acord cu rezultatele actuale ale ştiinţelor educaţiei, 
informaticii şi tehnologiei informaţiei la dezvoltarea 
unor competenţe digitale, utile atât în eficientizarea 
activităţii curente a elevului, cât şi în tranziţia către 
învăţământul liceal şi piaţa muncii cu cerinţele 
specifice. Se dezvoltă astfel, competenţe de utilizare 
eficientă a tehnicii de calcul şi de comunicaţii, 
dezvoltarea spiritului critic și creativ prin elaborarea de 
produse informatice, construirea unor algoritmi de 
prelucrare a informaţiei. 

În era tehnologiei, școala trebuie să țină pasul cu 
dorințele elevilor şi nevoile mediului privat direct 
interesat de viitoarea forță de muncă. 

 
Prof. CONSTANTIN NICOLICEA  

Inspector şcolar 
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  CALITATEA ACTULUI 
EDUCAȚIONAL ȘI CALITATEA 
SPAȚIULUI EDUCAȚIONAL.  

Forumul internațional Building 
Education – 2016, eveniment 

unic în România 
 
Este unanim recunoscut între specialiști că 

problematica educației este una complexă, care 
implică luarea în atenție a unor factori, care pot 
contribui la o reformare profundă a acestui domeniu 
vital pentru societatea viitorului. 

Între factorii căruia i se acordă prea puțina 
atenție, se înscrie factorul legat de spațiul educațional. 

Cred că pentru prima dată în România a fost 
dezbătută  calitatea spațiului educațional în sensul 
propriu al cuvântului, în cadrul forumului internațional 
Building Education, din data de 3 martie. La aceasta 
acțiune  au participat specialiști în domeniul arhitecturii 
și design-ului din țară și străinătate, concluzia fiind că 
școlile din România nu corespund unor standarde în 
privința spațiului educațional. 

Forumul la care am fost prezent, trebuie sa 
aibă efecte îndeosebi în rândul celor care au puterea de 
decizie, începând cu nivelul guvernamental, 
prezidențial, administrativ central și local. 

În fond ce a reprezentat acest forum? Building 
Education Bucharest International Forum 2016 a reunit 
peste 250 de invitați din 11 țări, specialiști în educație, 
lideri, manageri și investitori din domeniu, 
reprezentanți ai mediului privat și instituțional, 
arhitecți, furnizori de soluții și de tehnologii, care vor 
aborda calitatea spațiului educațional și modul în care 
aceasta influențează calitatea actului educațional. 

Directori de grădinițe, școli, licee și colegii 
naționale, inspectori școlari generali, decani ai 
facultăților de arhitectură, rectori și prorectori ai 
principalelor universități din România au luat parte la 
cele 5 sesiuni plenare al forumului la care au fost 
invitați profesioniști și responsabili din educație și din 
arhitectură. 

Prima sesiune a forumului a reprezentat un 
dialog dintre profesiile educației și cele ale construirii 
spațiului, avându-i ca invitați speciali pe Dr. Wendy 
Pullan, directorul Departamentului de Arhitectură al 
Universității Cambridge, din Marea Britanie și pe 
arhitectul David Green, șef al departamentului pentru 
învățământ superior al cunoscutei firme americane de 
arhitectură, Perkins+Will, înființată în 1935 și cu un 
portofoliu impresionant de proiecte din domeniul 
educației. În aceeași sesiune, Phil Baty, editorul Times 
Higher Education Rankings, Clasamentul Mondial al 
Instituţiilor de Învățământ Superior, a vorbit de la 
distanță  despre rolul spațiului educațional în reputația 
universităților, intervenție pe care toți rectorii ar  trebui 
să o vizualizeze. 

Deosebit de interesantă a fost intervenția lui 
Bogdan Zaha reprezentat al unor firme cunoscute de 
arhitectură precum Zaha Hadid Architects sau UN 
Studi.  Jan Schellhof, de la UN Studio, a vorbit despre 
campusurile educaționale ca mici orașe creative. 

Sesiunea a treia a fost dedicată liderilor 
școlilor internaționale: Dr. Robert Brindley, Directorul 
Școlii Americane, Joanne Puddy-Wells, Directorul Școlii 
Britanice din București și Simona Baciu, Președinte și 
Fondator Transylvania College din Cluj-Napoca. 

Sesiunea a patra a redat 4 studii inedite de caz 
și colaborări de succes dintre clienți/beneficiari și 
arhitecți pentru construcția de școli. Au fost prezentate 
exemple din Finlanda, Rusia, Marea Britanie și 
România. Echipa din Finlanda, alcătuită de directorul 
școlii, Hanna Sarakorpi și arhitectul școlii, Väinö Nikkilä, 
au prezentat Saunalahti School sau „Școala Viitorului”, 
cum a numit-o mass-media internațională. 

Arhitectul Șerban Țigănaș, Președintele 
Ordinului Arhitecților din România, în calitate de  
Chairman al forumului internațional pentru calitatea 
spațiului educational, arăta în deschiderea lucrărilor, ,, 
ne propunem să investigăm relația dintre calitatea 
educației influențată de calitatea spațiului, relație 
foarte importantă. Acest lucru încercăm să îl facem 
cercetând ce se întâmplă în România și în alte țări. (...) 
Avem o sesiune interesantă în care am chemat 
directori, conducători ai unor școli și arhitecți care au 
lucrat pentru designul acestor școli pentru a vedea 
dacă există caracteristici speciale". El a arătat că 
specialiștii în domeniul arhitecturii nu sunt tocmai aceia 
care decid modul de execuție a modernizărilor și 
renovării școlilor. 

„Știu că școala în care am studiat eu acum 30 
de ani funcționează mult mai prost astăzi din punct de 
vedere spațial. Spațiile au fost închiriate pentru alte 
activități, curtea școlii nu mai este ce a fost pe vremuri 
și se închiriază pentru alți utilizatori", a spus Țigănaș, 
precizând că soluția ar fi punerea unor persoane 
calificate în poziția de decizie a programelor de 
intervenție pe clădiri existente sau noi, pentru a 
înțelege ce înseamnă un program al educației și o 
clădire de calitate cu arhitectură de calitate. Arhitectul 
a explicat că noțiunea calității spațiului educațional 
trebuie definită, iar un confort educațional se obține 
prin gândirea spațiului, echiparea și folosirea spațiului. 
„Concret, prin folosirea spațiului înseamnă să nu 
introduci într-o sală în care încap bine 10 oameni să nu 
introduci 20. Adică, ei trebuie să aibă lumină de 
calitate, aer de calitate, să existe un confort acustic. 
Sala de clasă să nu fie o cutie de beton care rezonează 
și nu auzi ce spune profesorul. Ceea ce nu se vede este 
calitatea aerului, ceea ce înseamnă temperatura, 
umiditate și oxigen. Dacă acest parametru nu este bun 
trebuie luate măsuri". Potrivit acestuia, astfel de 
neajunsuri se găsesc atât în școli, cât și în universități 
unde se predă despre asta. „Acolo unde se predă 
despre spații educaționale și nici acolo nu se găsesc 
aceste lucruri respectate". 
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  

EDUCAŢIA INCLUZIVĂ –  
O EDUCAȚIE PENTRU TOȚI 

  
 De-a lungul istoriei, şcoala şi gândirea 
pedagogică au abordat în diferite feluri problematica 
educaţiei unor copii care învaţă mai greu. Societatea şi 
şcoala manifestă faţă de această categorie de elevi o 
gamă variată de atitudini, de la acceptare şi includere 
în medii şcolare obişnuite, la diferite grade şi modalităţi 
de separare şi de izolare.  

Educația incluzivă a apărut ca o reacție 
firească a societății la obligația acesteia  
 de a asigura cadrul necesar și condițiile impuse de 
specificul educației persoanelor cu cerințe educative 
speciale. Conform principiilor promovate în materie de 
educație de către organismele internaționale se 
menționează că persoanele cu deficiențe au aceleași 
drepturi fundamentale ca și ceilalți cetățeni de aceeași 
vârstă, fără discriminare pe motive de sex, limbă, 
religie, opinii politice, origine națională sau socială, 
stare financiară sau orice altă caracteristică a persoanei 
în cauză sau a familiei sale. 

Educaţia pentru toţi a fost definită 
(Salamanca, 1994) ca acces la educaţie şi calitate a 
acesteia pentru toţi copiii. Pentru a se adresa tuturor 
copiilor şi a deveni deschisă, flexibilă, adaptată şi 
orientată spre fiecare şi pentru toţi, educaţia trebuie să 
presupună în practică o schimbare de optică şi anume 
o nouă orientare care pune accentul pe cooperare, 
parteneriat, învăţare socială şi valorizare a relaţiilor 
pozitive, umaniste în educaţie. 

Educaţia incluzivă este cea mai bună soluţie 
pentru un sistem educativ care să răspundă nevoilor 
tuturor elevilor. Ea nu trebuie tratată ca subiect aparte, 
ci ca o nouă abordare a dezvoltării sistemului şcolar. Un 
aspect primordial este acela de a şti cum să-i asiguri 
fiecărui elev educaţia optimă în funcţie de aptitudinile 
şi nevoile sale. 

Posibilitatea ca toţi elevii să participe la 
activităţile clasei este un factor determinant în 
planificarea acestor activităţi. Diferenţele între fiinţele 
umane sunt normale, contribuie la îmbogătirea fiecărei 
societăţi şi trebuie bineînţeles să fie reflectate în şcoli. 
Şcoala e cea care trebuie să favorizeze participarea şi 
întrajutorarea prin metode de lucru variate. 

Educaţia pentru toţi corespunde în educaţia 
şcolară şcolii incluzive. Educaţia incluzivă şi activarea 

cognitivă pot avea succes doar într-un context social 
larg, care înţelege şi permite colaborarea între părţile 
implicate: copii, învăţători şi profesori, autorităţi, 
comunitate şi factori legislatori. O schimbare de lege 
fără modificarea atitudinii cadrelor didactice nu aduce 
nimic nou (aşa s-a întâmplat în Italia), iar fără o bază 
legislativă adecvată, schimbarea atitudinii profesorilor 
nu va aduce schimbarea adecvată (de exemplu, Belgia). 

Şcoala incluzivă se referă în sens restrâns la 
integrarea/includerea tuturor copiilor, indiferent de 
capacităţile şi competenţele de adaptare şi deci de 
învăţare, într-o formă de învăţământ. În sens larg, ea 
înseamnă ca fiecare copil să fie sprijinit şi să se lucreze 
în beneficiul tuturora. Fiecare copil este înţeles ca un 
participant activ la învăţare şi predare pentru că aduce 
cu sine: o experienţă, un stil de învăţare, un model 
social, o interacţiune specifică, un ritm personal, un 
mod de abordare, un context cultural căruia îi aparţine.  

O idee de bază în asigurarea educaţiei 
incluzive este prevederea conform căreia toţi copiii 
trebuie să înveţe împreună. De aici, educaţia incluzivă, 
pentru toţi, de multe ori pare să fie aceeaşi cu 
integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale. Cele 
două procese nu sunt identice. Când un copil cu CES 
intră într-o şcoală obişnuită, el este integrat fizic şi 
poate să fie chiar integrat social şi societal, adică să 
participe real şi implicat la toate activităţile acesteia. 
Dar pentru ca o şcoală să dezvolte practici incluzive 
este nevoie ca toată instituţia să se pregătească, prin 
factorii educaţionali şi resursele de care dispune pentru 
a primi nu numai copilul cu CES, ci pe toţi copiii. 
Educaţia incluzivă înseamnă sprijin şi educaţie pentru 
toţi, grijă şi atenţie pentru fiecare.  

Specificul integrării înseamnă: a educa copiii 
cu cerinţe speciale în şcoli obişnuite, alături de copii 
normali; a asigura servicii de specialitate (recuperare, 
terapie educaţională, consiliere şcolară, asistenţă 
medicală şi socială, etc.); a acorda sprijin personalului 
didactic şi managerilor şcolii în procesul de proiectare 
şi aplicare al programelor şcolare; a permite accesul 
efectiv al copiilor cu cerinţe speciale la programul şi 
resursele şcolii obişnuite (bibliotecă, terenuri de sport 
etc.); a încuraja relaţiile de prietenie şi comunicarea 
între toţi copiii din clasă/şcoală; a educa şi ajuta toţi 
copiii pentru înţelegerea şi acceptarea diferenţelor 
dintre ei; a ţine cont de problemele şi opiniile părinţilor, 
încurajându-i să se implice în viaţa şcolii; a asigura 
programe de sprijin individualizate pentru copiii cu 

Prezent la lucrările forumului, arhitectul David 
Green a arătat că spațiile educaționale au suferit 
modificări în ultimii 15 ani, el prezentând mai multe 
proiecte din SUA, Mexic, în care s-au construit cartiere 
educaționale. 

Viorel Niculae, reprezentantul unei firme cu 
profil electric, a subliniat că sistemul de iluminat din 
sălile de clasă trebuie să fie „adaptiv și eficient", care să 
ajute și să stimuleze elevul, să consume puțin. 

„Ar fi indicat ca și aparatajul terminal (prize, 
întrerupătoare) să fie antibacterian, sistemul de 

ventilație trebuie să existe pentru că altfel ajungem să 
avem o calitate a aerului foarte slabă, ceea ce duce la 
slăbirea capacității de concentrare. Materialele să fie 
rezistente la foc, izolarea termică să fie adaptată 
spațiului, să nu cadă, finisarea pereților să reziste în 
timp, terenurile de sport să se mențină pe o perioadă 
îndelungată", a spus Niculae. 

 
Prof. dr. CONSTANTIN NICOLAESCU 

Inspector școlar general adjunct 
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  cerinţe speciale; a accepta schimbări în organizarea 
activităţilor instructiv-educative. 

Având în vedere noile programe şcolare, o 
tendinţă a modernizării învaţământului vizează 
flexibilitatea instrucţiei şi educaţiei pentru a asigura 
dezvoltarea capacităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev, în 
raport cu propriile posibilităţi. Şcoala este solicitată să 
organizeze procesul de predare-învăţare-evaluare în 
aşa fel încât să-l pună pe elev cât mai devreme posibil 
în posesia unor mijloace proprii de însuşire a 
cunoştinţelor, de aplicare în practică în mod constant şi 
creator. 
 Educaţia incluzivă este un proces permanent 
de îmbunătăţire a instituţiei şcolare și încearcă, aşadar, 
să-i determine pe copiii cu dizabilităţi să participe la 
activităţile şcolare zilnice, alături de ceilalţi elevi.  
 Şcoala incluzivă nu mai oferă educaţie 
normală şi educatie specială, ci o educaţie incluzivă şi 
ca rezultat, elevii vor fi capabili să înveţe împreună. 
Acest tip de şcoală e deschisă tuturor copiilor, 

indiferent de starea lor fizică, intelectuală, socială, 
emoțională, lingvistică sau oricare alta, oferindu-le 
şansa de a participa activ la procesul de învăţare.  
 
Bibliografie: 

1. Gherguţ, A., (2005), Sinteze de psihopedagogie 
specială – ghid pentru concursuri şi examene de 
obţinere a gradelor didactice, Polirom, Iaşi; 

2. Vraşmaş T., (2001), Învăţământul integrat şi/ 
sau incluziv, Aramis, Bucureşti; 

3. Ungureanu, D, Educația integrată și școala 
incluzivă, Editura de Vest, Timișoara, 
2000.
  

Prof. CLAUDIA ROF 
Prof. AURORA-RODICA KORKA 

Inspectori şcolari 
 

 
 

IMPORTANŢA EDUCAŢIEI 
RELIGIOASE ÎN ŞCOALĂ 

 
Pedagogul Johann Paul Richter spunea că „Religia a 

făcut lumii prima educaţie”, „În religie,  Dumnezeu S-
a făcut om;  în morală, omul devine Dumnezeu”. De 
asemenea, după Goethe: „Religie întrupată în 
divinitate, religia înţelepţilor, este treapta cea mai 
înaltă la care a putut şi ar trebui să ajungă omenirea” 

Scopurile educaţiei religioase sunt:  
- scopul informativ: descoperirea adevărurilor 
de credinţă  
- scopul formativ: dezvoltarea stărilor sufleteşti 
ale omului  
- scopul educativ: realizarea comuniunii cu 
Dumnezeu şi cu semenii. 

În privinţa educaţiei religioase, obiectivele 
informative sunt: dobândirea de informaţii despre 
conceptele religioase fundamentale, despre istoria 
religiei şi cultelor, despre practicile religioase. 
Obiectivele formative ale educaţiei religioase se 
canalizează pe formarea şi dezvoltarea structurilor 
mentale de recepţie şi prelucrare a cunoştinţelor 
religioase, cu scopul elaborării unor răspunsuri proprii 
la problematica vieţii şi existenţei. Religia poate 
contribui la „dezvoltarea potenţialului interogativ şi 
meditativ” al tinerilor, la dezvoltarea spiritului de 
discriminare între esenţial şi secundar. Religia este 
poate cel mai bun teren pentru a căuta sensul  vieţii.  
Obiectivele  afective  fac  apel  la  iubire.  Educaţia  
religioasă  contribuie  la dezvoltarea religiozităţii – ca 
dispoziţie generală de evlavie şi respect. 

Obiectivele psiho-motorii constau în formarea şi 
dezvoltarea deprinderilor, priceperilor şi obişnuinţelor 
de a practica un anumit cult religios. Acestea sunt 
obiectivele cele mai evidente, mai uşor de realizat şi, de 
obicei, singurele care sunt efectiv atinse (la şcoală, prin 
rugăciuni, cântece religioase ş.a.). Obiectivele volitiv-
caracteriale se realizează prin apelul la o pedagogie a 

modelelor. 
Alături de acest tip majoritar de discurs, care 

îmbină psihologia genetică cu pedagogia prin 
obiective, există şi cel sensibil la integrarea celor două 
educaţii în sistemul de interacţiuni dintre diferiţii 
factori de socializare. Este un discurs în care autorul său 
se implică, derivat din presupoziţii subînţelese privind 
cuplul comunitate-societate; un discurs care solicită 
adeziunea şi degajă un optimism ponderat. Îl vom 
denumi discurs umanist. Conform pedagogului clujean 
D u m i t r u  S a l a d e ,  a face educaţie religioasă 
revine la a-i familiariza pe tineri cu sistemul 
categoriilor religioase şi a le cultiva un comportament 
adecvat cu normele şi canoanele religioase; 
presupune, nu în ultim  rând,  acceptarea  unei  
autorităţi  supreme,  sacre  care  depăşeşte  limitele  
cunoaşterii  raţionale, şi „recunoaşterea sacrului ca 
valoare”. “Contactul cu divinitatea se realizează prin 
rugăciuni, printr-o anumită trăire, prin sentimentul 
religios, care trebuie să ofere puncte de sprijin 
credinţei şi s-o transforme într-un stimulent activ al 
conduitei.” 

Elementul comun educaţiei religioase şi morale 
este sentimentul, sinteză de valori umaniste şi credinţe 
condensate într-un nucleu de cunoaştere şi relevare a 
Sacrului. 

Rolul familiei este fundamental. Formele de cult 
practicate regulat evocă iubirea prin dăruire şi 
„influenţează pe nesimţite” atitudinea cotidiană a 
membrilor familiei. 

În şcoală, accentul cade la început pe instruirea 
religioasă, ceea ce este insuficient, dacă nu inadecvat: 
religia înseamnă adeziune la o credinţă, iar pentru 
aceasta este nevoie de influenţarea atitudinilor printr-
un limbaj metaforic şi exemplar. Dar trebuie eliminată 
şi prejudecata după care formarea conduitei morale şi 
religioase se poate dispensa de teorie. Copilul are 
nevoie de o „busolă” pentru a putea ajunge la concluzii 
şi generalizări pe marginea complexităţii şi varietăţii 
situaţiilor care îl solicită. 
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  Educaţia creştină în dinamica misiunii constituie o 
direcție importantă a strategiei misionare a Bisericii. 
Necesitatea ei este exprimată prin:  

a) nevoia de a-i crește pe fiii Bisericii prin 
Hristos și în Hristos, ghidându-le viața spre 
mântuire;  

b) o poziționare activă a Bisericii în 
societate, oferind alternativa viabilă 
secularizării și consumismului;  

c) promovarea adevărului doctrinar revelat 
în fața ideologiilor post-moderne, a 
ateismului, nihilismului și panteismului new-
age-ist;  

d) descoperirea sensurilor fundamentale, 
teologic-mistice, ale ritualurilor creștine; 
poziționarea favorabilă unei slujiri impregnate 
de trăire duhovnicească, asceză, post și 
rugăciune. Respingerea abordărilor folclorice, 
așa-zis „tradiționale”, în detrimentul slujirii 
autentice;  

e) o credință luminată prin educație reduce 
fenomenul bigotismului, al falsului misticism și 
al fanatismului religios;  

f) educația creștină pune accentul pe 
formarea caracterelor în conformitate cu 
normele moralei ortodoxe; deci putem spune 
că ea contribuie serios la asanarea morală a 
societății;  

g) știută fiind legătura dintre religie, 
cultură și artă, se observă, în mod similar, 
relația între educația religioasă și cea culturală 
și artistică. De aici, interdisciplinaritatea și 
multiplele conexiuni realizate de educația 
creștină în planul mai larg al învățământului și 
cunoașterii realităților vieții.  

Modurile de realizare a educației religioase sunt:  
- în unități de învățământ ale statului 

(drept prevăzut în Constituția României și 
Legea învățământului), Religia este materie 
școlară de bază. Bazele studiului se pun în 
învățământul preșcolar, prin colaborarea 
dintre educatori și slujitorii bisericești, apoi se 
continuă în școala primară, gimnaziu și liceu, 
cu personal calificat.  

- pentru filiera vocațională „Teologie”, în 
unități de stat – Seminarii și Facultăți de 
teologie, sub dubla coordonare a Bisericii și 
statului;  

- în școli confesionale speciale, pentru 
pregătirea personalului clerical, instruirea 
personalului monahal și a laicilor implicați în 
slujirea misionară a Bisericii;  

- în cadru organizat în parohii și mânăstiri, 
prin predici și cateheze, care urmăresc 
sporirea zestrei de cunoștințe religioase a 
credincioșilor, mai ales a celor care n-au prins 
Religia în școală;  

- în mod individual, la scaunul duhovniciei, 
printr-o relație vie, bazată pe dialog și sfătuire 

spre lucrarea personală a creșterii spre 
mântuire;  

- prin publicarea și răspândirea de 
tipărituri religioase: Biblii, Catehisme, cărți, 
broșuri, pliante, reviste, ziare, foi religioase 
parohiale etc.;  

- prin editarea și răspândirea materialelor 
de educație pe suport vizual: icoane, afișe, 
postere, casete video, DVD-uri, site-uri 
Internet;  

- prin mass-media bisericească și laică (TV, 
radio, presă).  

Metode și mijloace favorizante pentru educația 
creștină:  

- În biserică: atmosfera de pietate creștină, de 
participare concentrată la rugăciune; ordinea 
și curățenia, punerea în valoare a tuturor 
resurselor vizuale și auditive pentru realizarea 
obiectivelor pedagogiei creștine, deschiderea 
față de cei ce frecventează biserica rar;  
- În școală: realizarea lecțiilor de religie în 
duhul formării personalității creștine, primând 
caracterul formativ al învățământului, în fața 
celui informativ; cultivarea sentimentelor 
creștine, a dragostei de Dumnezeu și de 
semeni; sensibilizarea copiilor pentru a îndrăgi 
religia; colaborarea profesorilor de religie cu 
parohiile, utilizarea unor materiale didactice 
variate și bine realizate, implicarea factorilor 
decizionali din școli, precum și a părinților și 
copiilor, în organizarea și desfășurarea unor 
activități complexe, interdisciplinare sau 
extrașcolare, cum ar fi: cabinet de religie, 
revistă religioasă, cerc pedagogic de religie, 
pelerinaje, tabere tematice la mânăstiri, vizite 
la parohii, biserici, muzee etc.;  
- În societate: o prezență misionară vie a 
oamenilor Bisericii în toate mediile sociale, 
buna colaborare cu mass-media, organizarea 
apostolatului social al laicilor, prin 
organismele parohiale și alte forme de 
asociere creștine. 

Personalitatea educatorului creștin se 
caracterizează prin integritate morală, o bună pregătire 
în domeniul pedagogiei creștine, stăpânirea culturii 
teologice și laice, abilități de comunicare, cunoașterea 
limbilor străine, operare P.C., tact pedagogic, dublat de 
deschiderea plină de iubire spre nevoile aproapelui.  

Deficiențe, sincope în educația creștină și soluții de 
remediere a acestora:  

În biserică:  
- suprimarea momentelor rezervate educației 
creștine sau înlocuirea acestora cu lectura 
stereotipă a unor pasaje din diverse cărți de 
predici. Remediu: preotul trebuie să 
cuvânteze liber la absolut toate serviciile 
religioase. Lipsa cuvântării transformă slujirea 
în ritualism sec, tradiționalism exclusiv 
folcloric, adică o „prestare de servicii”;  
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  - alterarea sau lipsa totală a suportului vizual 
al educației creștine din biserici: picturi 
înnegrite de fum, restaurări necanonice, lipsa 
icoanelor praznicare sau ale sfinților de la 
iconostas, afișarea unor kitsch-uri în sfântul 
lăcaș: icoane necanonice, vaze, flori de plastic, 
beculețe, ceasuri de perete etc. Remedii: 
lucrări de restaurare după canoane, dotarea 
parohiilor cu icoane și alte materiale pe suport 
vizual, înlăturarea kitschurilor;  
- nesocotirea rolului pedagogic al duhovnicului 
și transformarea Tainei Spovedaniei într-o 
comunicare seacă a unei liste de fapte 
săvârșite, fără asumarea pocăinței și a unor 
mijloace de educație creștină;  
- lipsa de respect față de sfințenia bisericii, 
neglijența și nepăsarea unor slujitori: mizerie 
și dezordine în sfântul altar, depozitarea de 
obiecte pe sfânta masă, ținută fizică 
neîngrijită. Remediu: aplicarea măsurilor 
canonice care se impun;  
- lipsa de interes misionar privind organizarea 
pangarului, lipsa orientării contabile adecvate, 
promovarea unor mărfuri dubioase. Remedii: 
măsuri față de cei vinovați, inclusiv pe linia 
conlucrării cu organele abilitate și anihilarea 
structurilor clandestine de producție a 
materialelor în cauză; distribuirea prin 
pangarele unităților de cult a materialelor cu 
caracter misionar cu prețuri promoționale sau 
gratuit;  
- lipsa de tact misionar, arătată în atitudinea 
nepotrivită față de creștinii cu frecvență slabă 
la sfintele slujbe (respingerea plină de 
reproșuri a acestora, stăruința agasantă de a 
împlini anumite prevederi rituale ce nu le sunt 
familiare, suprataxarea lor „retroactivă”, adică 
solicitarea de a contribui cu sume care să 
compenseze lipsa lor de atașament față de 
Biserică). Un posibil remediu: elaborarea unui 
cod de măsuri și strategii misionare, cu 
aplicabilitate generalizată la nivelul unităților 
de cult.  

În școală:  
- lipsa interesului față de disciplina Religie, 
cauzat de slaba pregătire a personalului de 
predare, precum și a lipsei de implicare a 
factorilor de decizie: absenteismul unor cadre 
didactice sau limitarea prezenței acestora 
doar la îndeplinirea formală a obligațiilor de 
serviciu. Remediu: efectuarea cu 
responsabilitate a inspecțiilor de specialitate, 
depistarea celor în cauză și sancționarea lor;  
- bagatelizarea Religiei, prin atitudinea de 
nepăsare a unor dascăli, transmisă și copiilor. 
Remediu: cursuri de reciclare, cercuri 
pedagogice, sancțiuni disciplinare;  
- la polul opus, rigidizarea mesajului Religiei, 
prin transformarea ei într-o materie-
sperietoare (note mici, corigențe, mesaj 

strident, opresiv). Remediu: testarea 
psihologică a dascălilor vinovați, înlocuirea 
celor lipsiți de aptitudini pedagogice.  
- obstrucționarea disciplinei Religie, 
influențarea copiilor și părinților pentru a 
refuza studierea Religiei, favorizarea acțiunilor 
prozelitiste în școli. Remedii: deconspirarea 
celor vinovați și tragerea lor la răspundere. 

În școli este interzisă propaganda de orice fel. Se 
impune și includerea în programele analitice pentru 
disciplina Religie a unor teme de misiologie variate.  

În societate:  
- ineficiența sau chiar absența slujitorilor 
bisericești din câmpul pastoral misionar cu 
implicare socială. Remediu: stabilirea unor 
sarcini concrete în acest domeniu: vizite 
pastoral-misionare la locuințele credincioșilor, 
vizite la unități furnizoare de servicii sociale, 
organizarea de activități filantropice în 
parohii; 
- desfășurarea de către unii laici de activități 
misionar-educative în numele Bisericii 
Ortodoxe, dar fără girul acesteia, 
distorsionând grav mesajul ortodox, până la 
înființarea de noi schisme și chiar secte în 
toată regula. Remedii: cunoașterea 
fenomenelor, informarea credincioșilor, 
intruirea unor misionari aflați sub 
coordonarea slujitorilor bisericești.  
- existența unor falși slujitori – preoți caterisiți 
și monahi excluși, care practică cerșetoria 
mascată sub forma „colectelor de ajutoare”, 
sunt prezenți ostentativ, în locuri publice, în 
preajma lăcașurilor de cult ortodoxe în zilele 
de hramuri și mari sărbători. 

În concluzie, educaţia religioasă urmăreşte informarea şi 
formarea elevilor şi a societăţii, în general, în vederea atingerii 
idealului vieţii de creştin. Idealul educaţiei religioase este 
realizarea caracterului religios-moral al elevului, care să-l 
conducă la desăvârşire.  

 
Pr. Prof. NICOLAE CHIOSA 

Inspector școlar 
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2015-2016 REZULTATE LA OLIMPIADE ŞCOLARE –  

etapa națională și internațională  
 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

elevului 

Clasa 
Unitatea de 
învăţământ 

Competiţia şcolară Etapa 
Profesorul/prof
esorii care a/au 
pregătit elevul 

Rezultate 
 

Locul I 

1 
DABA 

NICOLETA 
 

Colegiul 
National C. 

D. Loga 
Caransebeş 

 

Olimpiada de Științe 
Socio-Umane,  

Psihologie Generală 
naţională CLIPA CECILIA 

 
I 
 
 

2 
MOŢEC  V. 

DAŞA 
VII 

 
Școala 

Gimnazială 
Limba Maternă Cehă naţională 

SKOREPA PETR, 
ROCH FRANCISC 

I 
9,95 

NOUTĂȚI LA SIMULAREA 
EXAMENULUI DE BACALAUREAT 

NAȚIONAL 
  
 Simularea probei scrise la disciplina limba și 
literatura română a examenului de bacalaureat 
național din acest an școlar aduce noutăți referitoare la 
structura subiectului pentru elevii claselor a XI-a. Dacă 
elevii claselor a XII-a vor susține atât simularea 
examenului de bacalaureat național, cât și examenul 
propriu-zis pe o structură a subiectului deja cunoscută, 
noutățile se înregistrează pentru colegii lor mai mici cu 
un an. 
 Vom supune atenției, ca informare, fără 
pretenții de originalitate, precizările pe care Ministerul 
Educației Naționale le-a trimis în rețeaua națională a 
unităților de învățământ în ceea ce privește structura 
subiectelor la disciplina limba și literatura română, 
precizări diseminate de altfel la nivelul județului nostru 
prin activitățile metodice desfășurate în această 
perioadă și prin informările transmise în unitățile de 
învățământ.  
 Diferențierea parțială a subiectelor se 
păstrează și ea este realizată, ca în anii școlari anteriori, 
în funcție de filiere, profiluri și specializări.    
 Dacă în anii anteriori, elemente de 
diferențiere apăreau la fiecare dintre cele trei subiecte, 
în acest an școlar, pentru elevii claselor         a XI-a, 
diferențierea este realizată la subiectul al III-lea. 
Așadar, subiectul I și subiectul al II-lea sunt comune 
tuturor filierelor, profilurilor și specializărilor, iar 
subiectul al III-lea este diferențiat în funcție de filieră, 
profiluri și specializări. 

Subiectul I are de această dată ca suport un 
text la prima vedere nonliterar, memorialistic, 
epistolar, jurnalistic, juridic-administrativ, științific, 
argumentativ, din domeniul audio-vizualului, spre 
deosebire de vechea structură, în care textul suport, și 
el la prima vedere, era un text literar, liric, epic sau 
dramatic. Subiectul I va fi alcătuit pentru elevii claselor 
a XI-a dintr-un item semiobiectiv de tip întrebare 

structurată, cu cinci cerințe, fiecare punctată cu 4 
puncte. Prin rezolvarea acestui item, elevii trebuie să 
dovedească înțelegerea textului de tip nonliterar. Tot 
în componența subiectului I intră și un item subiectiv 
de tip eseu, valorificând același text nonliterar, elevilor 
fiindu-le evaluată competența de producere a unui text 
argumentativ, prin respectarea caracteristicilor acestui 
tip de text. Punctajul alocat acestui item este de 20 de 
puncte, iar punctajul total alocat subiectului I este de 
40 de puncte. 
 Subiectul al II-lea, având un punctaj de 10 
puncte, are ca suport un text literar la prima vedere, 
liric, epic sau dramatic, fiind alcătuit dintr-un item 
subiectiv de tip întrebare cu răspuns scurt și vizând 
interpretarea/comentarea unui text integral sau a unui 
fragment de text. 
 Subiectul al III-lea, căruia îi sunt alocate 30 de 
puncte, este singurul diferențiat în funcție de filieră, 
profiluri, specializări și constă în elaborarea unui eseu 
structurat,  vizând, conform precizărilor Ministerului 
Educației Naționale, aspecte de analiză tematică, 
structurală, stilistică a operelor literare ce aparțin 
autorilor canonici, curentelor culturale/literare, 
speciilor literare studiate în conformitate cu programa 
școlară de specialitate și prevăzute și în programa de 
bacalaureat. Din cele 30 de puncte, 18 puncte sunt 
alocate conținutului eseului și 12 puncte – organizării 
discursului. 
 Tot ca element de noutate, pentru redactarea 
întregii lucrări se acordă 10 puncte. 
 Informațiile sunt oferite conform precizărilor 
Ministerului Educației Naționale din documentul cu 
numărul 88 din 17 ianuarie 2017 și sunt însoțite de 
modele de subiecte, unul pentru filiera teoretică – 
profil umanist; filiera vocațională – profil pedagogic și 
un altul pentru filiera teoretică – Profilul real; Filiera 
tehnologică; toate profilurile filierei vocaționale, cu 
excepția profilului pedagogic și sunt postate pe site-ul 
Ministerului Educației Naționale. 
 

Prof. dr. ADRIANA DUDAȘ-VASILE 
Inspector şcolar 
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  J. A. 
Komensky 

Sfânta Elena 

3 
HRUZA Ş. 
KLAUDIE-

OLGA 

VIII 
 

Școala 
Gimnazială 

J. A. 
Komensky 

Sfânta Elena 

Limba Maternă Cehă naţională 
SKOREPA PETR, 
ROCH FRANCISC 

I 
9,80 

 

4 
BUTĂRIȚĂ M. 

MILIȚA-
ANGELINE 

VII 
Școala 

Gimnazială 
Clocotici 

Limba Croată naţională 
LUCACELA B. 

MARIAN 
I 

9,80 

5 
LAȚCHICI M. 

IVANA-
MARIA 

VII 
 

Școala 
Gimnazială 

Lupac 
 

Limba Croată naţională 
LUCACELA G. 

MARIAN 
 

I 
9,80 

6 
PĂUȚA M. 

PETAR-
DEIAN 

VIII 
 

Liceul 
Teoretic 
Bilingv 

Româno-
Croat 

Carașova 

Limba Croată naţională 
DOGARIU 

MARIA 
 

I 
9,70 

7 
CERVENIAC 

M. ATEY 
IX 
 

Liceul 
Teoretic 
Bilingv 

Româno-
Croat 

Carașova 
 

Limba Croată naţională 
MIȘTOIU ALINA 

 

I 
9,55 

 

LOCUL II 

1 
BRĂTAN 
RAREȘ-
IONUȚ 

IX 

Colegiul 
National 
Traian 
Lalescu 
Reșița 

Limbi Moderne 
Limba germană 

naţională 
DAMȘEA 

ALEXANDRA 
II 

2 
CEGA 

LĂZĂRICĂ 
XII 

Liceul de 
Arte Sabin 

Păuţa Reşiţa 

Muzică vocală, 
instrumentală si studii 

teoretice musicale 
naţională 

BREŞNENI 
EREMIA 

II 

3 
PANICI 
TIIANA 

VIII 

Liceul 
Teoretic 

Diaconovici-
Tietz Reşiţa 

Limba Germană ca 
limbă maternă 

naţională 
CHWOIKA 

SONIA-MARIA 
 

II 

4 ILE TIANA IX 

Liceul 
Teoretic 

Diaconovici-
Tietz Reşiţa 

Limba Germană ca 
limbă maternă 

naţională 
CHWOIKA 

SONIA-MARIA 
 

II 

5 
PĂUN 

DAVID-
STEPHAN 

XI 

Liceul 
Teoretic 

Diaconovici-
Tietz Reşiţa 

Limba Germană ca 
limbă maternă 

naţională 
CHWOIKA 

SONIA-MARIA 
 

II 

6 
VINSCH I. 

CAROL 
VII 

 

Școala 
Gimnazială 

Gîrnic 
Limba Maternă Cehă naţională 

SKOREPA PETR, 
BOUDA IOSIF 

II 
9,90 

7 
BOUDA Ş. 
CRISTINA-

ANI 

VIII 
 

Școala 
Gimnazială 

J. A. 
Komensky 

Sfânta Elena 

Limba Maternă Cehă naţională 
SKOREPA PETR, 
ROCH FRANCISC 

II 
9,60 

 

8 
MUSELIN P. 

MATEO-
ROBERT 

VII 
 

Școala 
Gimnazială 

Clocotici 
Limba Croată naţională 

LUCACELA B. 
MARIAN 

II 
9,50 
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9 
MIHĂILĂ G. 

IVANA-
MARIKA 

VIII 
 

Liceul 
Teoretic 
Bilingv 

Româno-
Croat 

Carașova 

Limba Croată naţională 
DOGARIU 

MARIA 
II 

9,50 

10 
VLASICI P. 

IVANA-ANA 
VIII 

Școala 
Gimnazială 

Clocotici 
Limba Croată naţională 

LUCACELA B. 
MARIAN 

II 
9,50 

Locul III 

 
1 

BUGA 
ANDRU-
MIHAI 

VII 

Colegiul 
Național 
Traian 
Lalescu 
Reșița 

Olimpiada de 
matematică 

naţională BEJAN OTILIA 
Medalie 
de bronz 

2 

ANGHEL 
ALEXANDRU 

VOIN 
VALENTIN 

 

 

Colegiul 
National 
Mircea 

Eliade Reşiţa 
 

Olimpiada de Stiinte 
Socio-Umane 

naţională 
FERCEA 

GHIORGHITA 

III 
Cultură 
civică 

4 
GAVRILOVICI

-DIDRAGA 
ESTERA 

 

Colegiul 
National C. 

D. Loga 
Caransebeş 

 

Olimpiada de Stiinte 
Socio-Umane 

naţională CLIPA CECILIA 
III 

Psihologia 
Educaţiei 

5 
MAȘEC I. 

PETR 
VII 

 

Școala 
Gimnazială 

J. A. 
Komensky 

Sfânta Elena 

Limba Maternă Cehă naţională 
SKOREPA PETR, 
ROCH FRANCISC 

III 
9,75 

 

6 
CUNA A. 
ŞTEFAN 

VIII 
 

Școala 
Gimnazială 

J. A. 
Komensky 

Sfânta Elena 

Limba Maternă Cehă naţională 
SKOREPA PETR, 
ROCH FRANCISC 

III 
9,40 

 

7 

CHEDA G. 
ANKA-

DENNISA 
 

VII 
 

Liceul 
Teoretic 
Bilingv 

Româno-
Croat 

Carașova 
 

Limba Croată naţională 
MIȘTOIU ALINA 

 

III 
9,10 

 

8 

MILOȘ M. 
ANCA-

BIANCA 
 

VIII 
 

Liceul 
Teoretic 
Bilingv 

Româno-
Croat 

Carașova 
 

Limba Croată naţională 
DOGARIU 

MARIA 
 

III 
9,35 

 

9 
GHERA M. Ş. 

DENIS-
LEONARD 

VI 
Şcoala 

Gimnazială 
Slatina-Timiş 

Concursul De Fizică Şi 
Chimie pentru școlile 

din învăţământul rural 
"Impuls Perpetuum" 

naţională 
SZUPP 

CĂTĂLINA 
III 

10 
DINU D. 
MIRCEA-
DACIAN 

X 

Colegiul 
National 

Traian Doda 
Caransebeș 

Olimpiada de 
Tehnologia Informației 

naţională 
MICLĂU 

ALEXANDRA 
Medalie 
de bronz 

11 NIȚU M. XII 
Colegiul 
National 

Olimpiada de 
Tehnologia Informației 

naţională 
SEMENESCU 

MIHAELA 
Medalie 
de bronz 
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  IOAN-
FLORIN-
CĂTĂLIN 

Traian Doda 
Caransebeș 

12 
PRISACARIU 

C. 
ALEXANDRU 

XII 

Colegiul 
National 

Traian Doda 
Caransebeș 

Olimpiada de 
Tehnologia Informației 

naţională 
SEMENESCU 

MIHAELA 
Medalie 
de bronz 

13 
VASILOVICI 

CAMIL 
XII 

Colegiul 
Național 
Traian 
Lalescu 
Reșița 

Concursul Infomatrix:  
secțiunea Robotics 

naţională CRINA MIHAELA 
Medalie 
de bronz 

14 
ILINOIU 
FLAVIUS 

XII 

Colegiul 
Național 
Traian 
Lalescu 
Reșița 

Concursul Infomatrix:  
secțiunea Robotics 

naţională CRINA MIHAELA 
Medalie 
de bronz 

ETAPA INTERNAȚIONALĂ 

1. 
VASILOVICI 

CAMIL 
XII 

Colegiul 
Național 
Traian 

Lalescu Reșița 

Concursul Infomatrix:  
secțiunea Robotics 

internați
onală 

CRINA MIHAELA 
Medalie de 

argint 

2. 
ILINOIU 
FLAVIUS 

XII 

Colegiul 
Național 
Traian 

Lalescu Reșița 

Concursul Infomatrix:  
secțiunea Robotics 

internați
onală 

CRINA MIHAELA 
Medalie de  

argint 

 

2015-2016 – CEI MAI BUNI ELEVI AI REȘIȚEI,  
premiați de S.C. Caraș S.A. 

 

Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin cu sprijinul Societății Caraș S. A. a organizat joi, 08.12.2016,  
în sala Lira a Liceului de Arte „Sabin Păuța” din Reșița, a 14-a ediție a premierii  celor mai buni elevi  din școlile 
municipiului Reșița pentru rezultate obținute la învățătură în anul școlar 2015-2016.   

TABEL NOMINAL cu e lev i i  prem iaț i  

Nr .  
crt .  

Numele  şi  prenumele  C lasa  Unitatea şco lară  

1.   ANCA CIOBANU XII Colegiul Naţional Traian Lalescu Reşiţa  

2 .   ALEXANDRU  ANGHEL VIIIC Colegiul Naţional Mircea Eliade Reşiţa  

3 .   REBECA-SARA MOGOȘAN  XI A 
Colegiul Economic al Banatului Montan 

Reşiţa  

4 .   ALEXANDRU PREDICA XII 1 Colegiul Tehnic Reşiţa  

5 .   DENISA LIPOU XI Colegiul Tehnic Cărăşan Reşiţa  

6 .   ANISIA-IOANA CHINCEA VIII Colegiul Naţional Diaconovici-Tietz Reşiţa  

7 .   CRISTINA MOROTI XII B Liceul Teoretic Traian Vuia  Reşiţa  

8 .   IONUȚ-MARIAN MATEȘ  X Liceul Teologic Baptist Reşiţa 

9 .   CAMELIA CREȚU  VIII Liceul de Arte Sabin Păuţa Reşiţa  

10 .   MĂDĂLINA-MARIA BOLOCA VII Şcoala Gimnazială Nr. 2 Reşiţa  

11 .   NICOLETA-RODICA ȘTEFĂNICĂ  VIII Şcoala Gimnazială Mihai Peia Reşiţa  

12 .   ANDREEA-BIANCA MITRUȘ  VII A Şcoala Gimnazială Nr. 7 Reşiţa  

13 .   AMELIA-IOANA COANDĂ  VIII A Şcoala Gimnazială Nr. 8 Reşiţa  

14 .   
OLIVIA-ALEXANDRA 

DAVIDESCU-FILIP 
VIII A Şcoala Gimnazială Nr. 9 Reşiţa  

15 .   CONSTANTIN DĂNILĂ  LUPTE Clubul Sportiv Şcolar Reşiţa  

Responsabilitatea desemnării celui mai bun elev a revenit Consiliului de Administrație al fiecărei unități 
de învățământ. Mulțumim și pe această cale domnului director  JIVA COCAR  și angajaților  Societății Caraș S. A., 
pentru sprijinirea performanței școlare în municipiul Reșița. 

Prof. ION MOATĂR  
Inspector şcolar 
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  CARACTERISTICI GENERALE ALE 
MANAGEMENTULUI  

EDUCAȚIONAL 
 

Managementul educațional poate fi analizat în 
multiple sensuri: acțional, operațional, practic, tactic, 
procesual, teoretic, global, general, strategic, științific. 
Presupune o abordare interdisciplinară, care studiază  
evenimentele ce intervin în decizia organizării unei 
activități pedagogice determinate și în gestiunea 
programelor educative. Conducerea managerială 
implică și accente pe idei, pe abordare sistematică, pe 
schimbare, pe strategie, pe inovare. 

Managementul educațional reprezintă o 
metodologie de abordare globală, optimă, strategică a 
activității de educație, ansamblul de principii și funcții, 
de norme și metode de conducere care asigură 
realizarea obiectivelor sistemului educativ (în 
ansamblul său, la nivelul elementelor componente). 
Are obiective clare și ierarhizate, principii de eficiență 
și calitate, funcții specifice, elemente strategice, 
afirmarea creativității în soluționarea situațiilor, 
abordare interdisciplinară și sistematică, cercetări 
fundamentale. Se diferențiază de managementul 
general prin raportare specifică la finalitățile educatei, 
la conținut, la resursele umane antrenate, la activitățile 
centrate pe informare, comunicare și participare, prin 
strategii educaționale specifice, la comportamentele 
actorilor implicați (bazate pe motivație, 
responsabilitate, cooperare, logică, afectivitate).  

Managementul educațional implică stăpânirea 
teoriei, metodologiei, a principiilor, o anumită 
mentalitate, o manieră proprie, o artă de dirijare, 
antrenare a resurselor. Este o disciplină, necesară 
pentru a fi eficienți și productivi în relațiile 
educaționale, în stimularea transformării la nivelul 
personalităților, atât a elevilor, cât și a cadrelor 
didactice.  

Distincția majoră la nivelul acestui concept este cea 
între managementul educațional la nivel 
macrostructural (la nivelul sistemului de învățământ, 
regăsit în politicile educaționale naționale, europene, 
mondiale – ex. Minister, inspectorate etc.), la nivel 
intermediar (la nivelul instituției  școlare, managerul 
unității de învățământ) și la nivel microstructural (la 
nivelul clasei de elevi și avem în vedere managerul 
educațional al clasei de elevi - profesorul). Distincția 
celor trei abordări se realizează nu numai pe baza 
denumirii, a autorității, a elementelor formale, ci are în 
vedere și formarea de specialitate, experiența 
(evaluată nu neapărat în ani de vechime) care se 
concretizează în cunoștințe, competențe, atitudini și 
valori ce determină manifestarea unei conduite 
responsabile, eficiente, autentice în relațiile atât cu 
elevii, cât și cu profesorii.            

Cele  trei abordări ale managementului educațional 
vor fi tratate nediferențiat din simplul motiv că ele nu 
pot fi separate, cel  puțin deocamdată în sistemul 
educațional românesc.  În Canada, SUA etc., instituțiile 

școlare sunt conduse de specialiști în management, nu 
neapărat de cadre didactice. Această condiție, ca 
directorul școlii să fie cadru didactic, este prevăzută în 
toate legislațiile educaționale europene. 

Sunt aspecte care vizează doar managementul  
clasei,  așa cum există și cele specifice  managementului 
instituției școlare, dar majoritatea aspectelor tratate se 
referă la cele trei abordări. Managementul sistemului și 
al instituțiilor de învățământ cuprinde: formularea clară 
a finalităților, proiectarea rețelei instituționale, 
elaborarea conținuturilor învățării, asigurarea cadrului 
legislativ-normativ, formarea inițială și pe parcurs a 
personalului de conducere și  instruire, stabilirea unor 
tehnici de evaluare care să permită reglarea pe parcurs 
a sistemului și procesului de învățământ și optimizarea 
rezultatelor.  

Activitatea unor persoane care determină și 
direcționează activitatea celorlalți prin urmărirea 
realizării de activități în cele mai bune condiții, prin 
conștientizarea și asumarea de responsabilități asupra 
realizărilor și insucceselor.  

Arta conducătorului de a realiza scopuri prin 
mobilizarea eforturilor tuturor membrilor organizației.  

Managementul educațional este, din acest punct de 
vedere, arta de a lucra cu idei (obiectivele 
educaționale, programele analitice, strategiile 
didactice), relații (structura organizatorică, legături 
între elemente și acțiuni, sarcini, echilibrul 
autoritate/libertate, centralizare/descentralizare), 
oameni (formare, motivare, delegare de autoritate, 
stimulare, evaluare), resurse (precizare, diversificare, 
preocupare, adaptare, integrare).   

Relații interdisciplinare. Originea conceptului de 
management educațional nu are, la o primă analiză, 
legătură directă cu domeniul pedagogic, însă noțiunea 
de management educațional provine din șțiintele 
socio-umane înrudite cu pedagogia, dar individualizate 
prin obiectul lor de studiu: economie, sociologie, 
psihologie, politologie.  

 Managementul educațional cunoaște, integrează și 
adaptează date oferite de științe  conexe socio-umane: 
economie (organizarea și utilizarea eficientă a 
resurselor educaționale în raport cu obiectivele), 
sociologie (managementul organizațiilor, grupurilor, 
relațiilor, fenomenelor sociale generate în context 
educațional), psihosociologie (dimensiunile 
personalității managerului în exercitarea rolurilor), 
politologie (luarea deciziilor, organizarea, conducerea 
grupurilor conform unor obiective). 

Relația management educațional-sociologie. 
Conceptul de management, dezvoltat la nivelul 
sociologiei, apare ca știință a organizării și conducerii 
vieții sociale, prin intermediul conceptelor de sistem, 
structură, instituție, birocrație, schimbare, reformă, stil 
de conducere.  

Sociologia analizează managementul din două 
puncte de vedere semnificative pentru proiectarea 
corectă a activității pedagogice de conducere a școlii: 
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 • organizarea sistemului social global și a 
principalelor sale subsisteme parțiale pe criterii 
prioritar funcționale;  

• cunoașterea metodologiei de valorificare a 
relațiilor existente în cadrul microgrupurilor sociale, 
pe criterii prioritar funcționale.  
Sociologia analizează managementul din 

perspectiva teoriilor organizării și ale conducerii :  

 Teorii clasice ale organizării și conducerii: 
Teoria managementului clasic (F. Taylor, H. Fayol); 
Teoria organizației birocratice (Max Weber, 
începutul sec. XX); Teoria relațiilor umane (George 
Elton Mayo, 1920-1930) 

 Teorii moderne ale organizării și conducerii: 
Teoria resurselor umane (R. Lickert, 1960);  Teoria 
dezvoltării organizaționale (Bennis Waren, 1970); 
Teoria organizațiilor complexe (Bennis Waren, 
1980-1990).  
Relația management educațional-politologie. 

Managementul la nivelul politologiei este evidențiat 
prin capacitatea sa de a reflecta simultan știința și arta 
conducerii. Procesul deciziei politice oferă 
managementului o schemă de acțiune eficientă: 
identificarea problemei; pregătirea soluției optime; 
aplicarea soluției la scară socială; evaluarea 
rezultatelor; evaluarea operațională ce determină o 
nouă decizie.  

Relația management educațional-psihologie. 
Managementul la nivelul psihologiei și psihologiei 
sociale reflectă mecanismele interne ale activității 
umane, la intersecția dintre motivațiile individuale și 
finalitățile sociale. Managementul comportamentelor 
orientează resursele atitudinale și aptitudinale ale 
personalității și valorificarea lor deplină în cadrul unor 
relații inter-individuale deschise, perfectibile în diferite 
medii sociale.  

Din însăși definirea educației ca activitate, sistem de 
acțiuni de formare-dezvoltare a personalității elevului, 
de influențare conștientă, orientată și reglată către 
anumite finalități, rezultă cu necesitate și existența 
unei abordări explicite a conceperii, organizării, 
coordonării, evaluării, optimizării continue a 
elementelor procesului educațional, care este chiar 
domeniul de studiu al managementului educațional. 
Necesitatea managementului este dată de realizarea 
creșterii eficienței, a eficacității realizării finalităților 
educației, nu numai de asigurarea resurselor și de 
dirijarea efectivă a activităților în sine.  
 

Prof. DIANA-ANNEMARIE HURDUZEU  
Colegiul Național C. D. Loga Caransebeș 

 

 

Aspect din timpul premierii celor mai buni elevi ai Reșiței – 2015-2016 
(foto: Radio-Reșița) 

 
 


