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Cum îi putem ajuta pe elevi să lucreze în cooperare? 

Prof. Haiduc Laura 
Școala Gimnazială Nr. 7 Petroșani 

 

Prin interacţiunea bazată pe cooperare, membrii grupului îşi promovează reciproc reuşita: oferind şi 
primind asistenţă şi sprijin; realizând schimburi de resurse şi informaţii; oferind şi primind feedback; cerând 
părerea colegilor; promovând eforturile susţinute pentru a atinge obiective comune; influenţându-se reciproc 
pentru reuşită; utilizând ablităţile interpersonale; obţinând beneficii de pe urma eficienţei grupului. 

Cercetările efectuate arată că metodele bazate pe cooperare au rezultate importante şi mult mai bune 
decât metodele de învăţare bazate pe competiţie şi individualism.În plus, învăţarea prin cooperare dezvoltă 
respectul pentru diversitate, capacitatea de empatie, abilităţile sociale.Dat fiind că între membrii unui grup 
există şi diferenţe cognitive, apare conflictul socio-cognitiv, care generează accelerarea învăţării.Grupul 
funcţionează mai bine dacă membrii au distribuite roluri, pe care le exercită alternativ. În acest fel, elevii 
lucrează împreună, în perechi, în grupuri mici pentru a rezolva aceeaşi problemă, a explora o temă nouă sau 
a crea idei noi. 
De la învăţarea pe grupe, la învăţarea prin colaborare şi până la învăţarea prin cooperare, organizarea 
experienţelor de învăţare altfel decât individual a parcurs câteva etape.Dacă în cazul învăţării prin colaborare 
accentul cade pe procesul învăţării, în cazul învăţării prin cooperare, procesul şi produsul sunt în egală 
măsură importante. Orientarea către realizarea unui produs, ca rezultat al procesului de învăţare, atrage după 
sine dezvoltarea gândirii orientate către scop şi, implicit, a sentimentului de responsabilitate individuală şi 
colectivă. 

Rezultatele învăţării sunt mai bune atunci când învăţarea se desfăşoară prin cooperare. Acestea pot fi 
definite: 
� Performanţe superioare şi capacitate de reţinere sporită; 
� Raţionamente de ordin superior mai frecvente, înţelegere mai aprofundată şi gândire critică; 
� Concentrare mai bună asupra învăţării şi comportament indisciplinat mai redus; 
� Motivaţie sporită pentru performanţă şi motivaţie intrinsecă pentru învăţare; 
� Capacitate sporită de a vedea o situaţie şi din perspectiva celuilalt; 
� Relaţii mai bune, mai tolerante cu colegii, indiferent de etnie, sex, capacităţi intelectuale, clasă socială 
sau handicapuri fizice; 
� Sănătate psihologică sporită, adaptare, senzaţie de bine; 
� Încredere în sine bazată pe acceptarea de sine; 
� Competenţe sociale sporite; 
� Atitudine pozitivă faţă de materiile de studiu, învăţătură, şcoală, cadre didactice şi alte persoane din 
şcoală. 
 

 Coordonarea activităţilor pe grupe la orele de limba şi literatura română 

Printre elementele de bază ale învăţării prin cooperare amintim:Interdependenţa pozitivă 

Elevii realizează că au nevoie unii de alţii pentru a duce la bun sfârşit sarcina grupului (“ori ne 
scufundăm, ori înotăm împreună”). 

Profesorii pot structura această interdependenţă pozitivă stabilind scopuri comune (“învaţă şi vezi să 
înveţe toţi cei din grup”), recompense comune (“dacă toţi membriigrupului realizează un anumit lucru, 
fiecare va primi o bonificaţie); resurse comune (o coală de hârtie pentru întregul grup sau fiecare membru 
deţine o parte din informaţii); roluri distribuite (cel care rezumă, cel care îi încurajează pe ceilalţi, cei care 
formulează răspunsul etc.). 



 Interacţiunea directă 

Elevii se ajută unii pe alţii să înveţe, încurajându-se şi împărtăşindu-şi ideile. Ei explică ceea ce ştiu 
celorlalţi, discută, se învaţă unii pe alţii. Profesorul aranjează grupurile în aşa fel încât elevii să stea unii 
lângă alţii şi să discute fiecare aspect al temei pe care o au de rezolvat. 

Răspunderea individuală 
Se evaluează frecvent performanţa fiecărui elev şi rezultatul i se comunică atât lui, cât şi grupului. 

Profesorul poate scoate în evidenţă răspunderea individuală, alegând, pentru test, elevii din doi în doi sau 
alegând, la întâmplare, un membru al grupului pentru a da un răspuns. 

Deprinderi interpersonale şi de grup 
Grupurile nu pot exista şi nici nu pot funcţiona dacă elevii nu au şi nu folosesc anumite deprinderi 

sociale absolut necesare.Elevii trebuie învăţaţi aceste deprinderi la fel cum sunt învăţaţi orice altceva.Ele 
includ conducerea, luarea deciziilor, clădirea încrederii, comunicarea.managementul conflictelor. 

Procesare în grup 
Grupurile au nevoie de anumite momente pentru a discuta cât de bine şi-au atins scopurile şi pentru a 

menţine relaţii eficiente de muncă între membrii lor. Profesorii creează condiţiile necesare acestei procesări 
prin sarcini ca: 
a) Enumeraţi cel puţin trei acţiuni ale membrilor care au condus la succesul grupului; 
b)Enumeraţi cel puţin o acţiune care ar putea spori succesul grupului mâine. 

Profesorul monitorizează, în permanenţă, învăţarea grupurilor şi le dă feedback, lor şi întregii clase, 
despre cum lucrează. 

Principii călăuzitoare 
Copiii vor ajunge să gândească mai bine numai dacă li se oferă ocazii numeroase de a exersa 

metodele de gândire care le sunt prezentate. 
Trebuie să ne concentrăm pe câteva strategii de gândire care sunt foarte utile şi uşor de transferat de 

la un domeniu la altul, astfel încât elevii să le poată folosi în mod regulat. 

Rolurile elevilor 
În interiorul fiecărui grup, rolurile pe care le joacă elevii pot fi orientate spre sarcina de lucru sau 

spre menţinerea grupului sau spre ambele. 
Pentru că elevii trebuie să se deprindă cu ambele categorii, uneori profesorul poate distribui roluri 

specifice. Li se atrage atenţia asupra rolurilor izolate pentru a-i face conştienţi de necesitatea fiecărui rol. 
Reţineţi însă că elevii trebuie să schimbe rolurile la fiecare activitate pentru că scopul este să le poată 
îndeplini pe toate simultan. Aceste roluri sunt: 

• Verificatorul – verifică dacă toată lumea înţelege ce se lucrează; 
• Cititorul – citeşte materialele scrise pentru grup; 
• Iscoada – caută informaţiile necesare la alte grupuri sau, ocazional, la profesor; 
• Cronometrul – are grijă la grupul să se concentreze pe sarcină şi ca lucrul să se desfăşoare în 

limitele de timp stabilite; 
• Ascultătorul activ – repetă sau re-formulează ce au spus alţii; 
• Interogatorul – extrage idei de la toţi membri grupului; 
• Rezumatorul – trage concuziile în urma discuţiilor în aşa fel încât să aibă sens; 
• Încurajatorul – felicită, ajută, încurajează fiecare membru al grupului; 
• Responsabilul cu materialele – distribuie şi adună materialele necesare. 

După caz, se pot inventa roluri adiţionale. Poate exista unraportor (expune concluziile grupului în 
faţa întregii clase), o streche (sugerează o alternativă la soluţia grupului), un dezbinator etc. 

Nu putem miza pe noroc, sperând că elevii vor avea abilităţile necesare muncii în grup, deci trebuie 
să le dezvoltăm. Iată un posibil scenariu: 

� Explicaţi-le elevilor de ce este importantă cooperarea în şcoală şi în viaţă; 
� Explicaţi-le fiecare abilitate pe care doriţi să şi-o formeze şi arătaţi-le cum şi când s-o folosească; 
� Urmăriţi-i şi ascultaţi-i pe elevi când lucrează în grupuri şi luaţi-vă notiţe despre cum folosesc una 

sau alta din abilităţi; 



� Discutaţi cu elevii despre deprinderile lor şi îndemnaţi-i să se gândească la modul în care o anumită 
abilitate a lor a contribuit la succesul grupului şi cum pot să şi-o dezvolte. 

� Daţi-le elevilor mai multe ocazii să-şi exerseze aceste abilităţi, până când o vor face în mod 
natural. 

Cum organizăm învăţarea în clasă?1. Organizarea frontală - tratăm elevii ca şi când toţi ar avea 
aceleaşi caracteristici. Ca metode, predomină expunerea şi conversaţia; întrebările adresate sunt diferenţiate, 
ca şi timpul acordat pentru răspuns. 

2. Organizarea individuală - respectăm individualitatea copiilor; adaptăm sarcinile de instruire la 
caracteristicile individuale, atât din punctul de vedere al timpului, cât şi al conţinutului. Dar cum rezolvăm 
problema educaţiei prin cooperare şi a incluziunii?  

3. Organizarea grupală 

a). Respectăm particularităţile elevilor (abilităţi, interese, relaţii interpersonale, temperament, 
imagine de sine, etc.); b). Construim diferenţiat sarcini de învăţare care să faciliteze succesul; c). Dezvoltăm 
competenţe sociale care influenţează atât învăţarea şcolară, cât şi învăţarea socială şi imaginea de sine; chiar 
dacă din punct de vedere al vârstei vorbim de clase omogene, practic omogenitatea este imposibilă, deoarece 
fiecare elev constituie o individualitate. 

2.4 Evaluări şi aprecieri asupra activităţii pe grupe 

Grupurile de învăţare prin cooperare nu reprezintă scopuri în sine, ci mijloace pentru atingerea 
obiectivelor.Fiecare elev învaţă mai bine în grup decât ar învăţa de unul singur. 

Specialiştii relevă faptul că elevii trebuie amestecaţi în funcţie de nivelul abilităţilor, de sex, etnie, 
nivelul socio-economic al familiei etc.Se recomandă grupuri eterogene. Profesorul trebuie să ia în 
consideraţie nivelul de cunoştinţe şi deprinderi, motivaţia pentru învăţare, competenţele sociale ale elevilor, 
gândindu-se şi la elevii resursă pentru ceilalţi. 

Gruparea elevilor se face: a). la întâmplare; b). stratificat; c). formarea grupurilor de către cadrul 
didactic; d). elevii se grupează singuri etc. 

Din perspectiva educaţiei inclusive, gruparea elevilor este o probă de măiestrie şi profesionalism 
didactic. E necesar să respectăm principiile incluziunii şi să asigurăm egalitatea de şanse în învăţare. 
Mărimea  grupurilor depinde de obiectivele lecţiei, conţinuturile de învăţare, vârsta elevilor, experienţa de 
lucru în grup, materialele şi echipamentele disponibile, timpul alocat activităţii respective etc. Totuşi, este 
important ca numărul elevilor să nu depăşească 4-5, gruparea se realizează după un criteriu (ex. natura 
activităţii) sau la libera alegere a elevilor şi se stabilesc relaţiile dintre membrii grupului (coordonatorul 
poate fi profesor sau elev). 

Ca tipuri de activităţi pentru grup, amintim: exerciţii, rezolvare de probleme, lucrări practice, studiu de 
documente, proiecte, anchete.  

1.Parfene, C., Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală – ghid teoretico-aplicativ, 

Editura Polirom, Iași,1999  
2.Şerdean, I., Metodica predării limbii române  la clasele I-IV, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1993 
3.Şerdean, I., Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar, Editura Corint, 

București,2003 
4.Şchiopu, U., Psihologia copilului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1965 

 

 

 



         Vacanţa de iarnă 

      A sosit mult aşteptata vacanţă de iarnă. Fulgii 
strălucitori de zăpadă acoperă totul în jur cu frumuseţea lor 
îngheţată. Totul arată ca-n poveşti. Beculeţe strălucitoare 
ard pe acoperişurile caselor şi decoraţiuni de Crăciun, care 
mai de care mai originale şi mai frumoase, împodobesc 
geamurile. 

 Pe ici, pe colo, se mai zăresc chipuri de copii care 
privesc ce se întâmplă  dincolo de gemuleţul camerei lor. 
Alţii, se joacă afară în zăpada mare. Nu le pasă de frigul 
care începe să le înroşească tot mai tare obrajii. Sunt 
învăluiţi doar de frumuseţea acelei zile frumoase de vacanţă.   
     Eu consider că aceasta este diferenţa dintre vacanţă 
şi timp liber din cursul şcolii. Această bucurie ce încolţeşte 
în sufletele noastre odată cu încheierea cursurilor, când nu 
mai trebuie să ne trezim devreme, să ne culcăm devreme, să 
ne îngrijorăm aproape tot timpul pentru teste şi mai ales 
pentru teze.  

Acel sentiment de libertate, unic în toată copilăria, pe 
care îl simţim cu toţii când e vacanţă. 
În vacanţa de iarnă, însă, se mai adaugă un sentiment 
minunat pe lângă toate celelalte: bucuria sărbătorilor. 
Sentimentul magic care ne cuprinde în Ajunul Crăciunului, 
când găsim cadourile sub brad sau când mergem cu 
zâmbetul larg pe buze la colindat, aşteptând cu mânuţele 
întinse fiecare bomboană, nucă, cozonac sau bănuţ, care 
parcă au cel mai mult farmec în acele momente şi de care 
nici un copil nu se lipseşte de sărbători.    
      Apoi vine Crăciunul, ziua în care îţi petreci timpul cu 
familia, o zi foarte specială care-i uneşte pe toţi cei dragi în 
jurul focului. Tot acum clasa noastră a împărţit felicitări 
vârstnicilor pe care le-au făcut în timpul şcolii, pentru a 
aduce o rază de lumină pe chipul celor vârstnici.   
     Orice copil din lume se bucură de clipele minunate şi 
speciale pe care i le oferă mult aşteptata vacanţă. 

 

                    



 

 

Prof. coordonatori : Gergely Irma    Autori elevii : Munteanu Georgiana, cl. a- VIII-a 

                         Popa Simona                            Bogani Alexandru,      cl. a- VIII-a 

                 :              Sarman Ilie,                 cl. a- VIII-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impactul activităţilor extracurriculare asupra copilului 

 

                                                    Prof.înv.primar Catrina Tamara Liliana 

                                                                                                             Şcoala Gimnazială Nr.7 Petroşani 

                    

 

      ,,Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu 
ne permite să ştim cum va fi lumea lor..” (Maria Montessori –“Descoperirea copilului”). 

      Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de schimbările fără 
precedent din toate domeniile vieţii sociale.Accentul trece de pe informativ pe formativ. Educaţia depăşeşte limitele 
exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un 
curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să 
devină o realitate de necontestat. 

      Procesul educational din  şcoală presupune şi forme de muncă didactică complementară activităţilor obligatorii. 
Acestea sunt activităţi desfaşurate în  şcoală în afara activităţilor obligatorii sau activităţi desfaşurate în afara școlii. 
Ele sunt activităţi extracurriculare şi se desfăsoară sub îndrumarea atentă acadrelor didactice . Astfel, fără a nega 
importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor.  

      Activităţile extracurriculare vizează de regulă acele activităţi cu rol complementar orelor clasice de predare 
învăţare. Aria lor e dificil de delimitat. Pot fi excursii şi vizite la muzee, cinematografe, teatre, operă, balet, pot fi 
excursii şi vizite la instituţii publice sau alte obiective de interes comunitar, pot fi vizite la alte şcoli, pot fi activităţi 
artistice, de hobby, cluburi tematice şi echipe sportive, pot fi activităţi legate de un ziar sau post de radio al şcolii, 
activităţi legate de protecţia mediului, sau chiar activităţi legate de consilii ale elevilor.  

     Eccles şi Barber (1999) identifică cinci tipuri, în funcţie de implicarea pe care acestea o presupun: 

1.Prosociale (legate de biserică şi activităţi de voluntariat); 

2.Sporturi de echipă (care se regăsesc în activităţile sportive care au loc în şcoli); 

3.Implicare în activităţi de organizare în şcoli (consilii de elevi); 

4.Artistice (implicare în piese de teatru şcolare, coruri etc.); 

5.Cluburi şcolare (dezbatere, ecologie etc. 

       Activităţile extracurriculare reprezintă un element prioritar în politicile educaţionale întrucât au un impact pozitiv 
asupra dezvoltării personalităţii tânărului, asupra performanţelor şcolare şi asupra integrării sociale în general.  

Participarea la activităţi extracurriculare structurate organizate de şcoli, spre deosebire de participarea la activităţi 
nestructurate (uneori incluzându-le şi pe cele organizate în şcoli) se asociază cu rezultate pozitive în ceea ce priveşte 
dezvoltarea copiilor: 

-performanţă şi rezultate şcolare mai bune;  

-coeficienţi de abandon şcolar mai scăzuţi; 

-o stare psihologică mai bună, incluzând un nivel de stimă de sine mai bun, mai puţine griji privind viitorul şi 
sentiment redus de izolare socială; 



 

 
- solidaritatea, dezvoltarea spiritului de echipă, colaborarea şi lucrul în echipă, capacitatea de socializare sunt 
competenţe esenţiale pentru viitorul copiilor şi încadrarea acestora în muncă. 
- activităţile extracurriculare au un pronunţat caracter prosocial. Prin ele se dezvoltă abilităţile şi competenţele sociale, 
abilitatea de a intra în contact cu instituţiile statului, de comunicare, de interacţiune, de a se descurca pe cont propriu, 
de a şti cum să se comporte în diverse situaţii, de a se adapta uşor unor situaţii noi. 

- dezvoltarea competenţelor din sfera artistică (spontaneitatea, dezvoltarea imaginaţiei), cu accent pe dezvoltarea 
abilităţilor creative, descoperind noi talente şi aptitudini. 

    Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa. 

    Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv –educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi 
momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În cadrul acestor activităţi elevii se 
deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date,învaţă să înveţe. 

      Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se 
autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii şi al 
învăţământului primar –pregătirea copilului pentru viaţă. 

    Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale–organizate selectiv –constituie un mijloc 
de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru.  

     Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi orienteazăcopiii spre 
unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. 

      Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură.  

      Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. Acestea oferă 
copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă,  

să deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate.  

Acelasi efect îl pot avea concursurile organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacăsunt organizate într-o 
atmosferă placută vor stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia săse integreze în diferite grupuri 
pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. 
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IARNA 

 
                           Autor eleva:  ISARI DENISA, din clasa a III-a A,  
                                coord. prof. înv primar Truca Ionela Gabriela 
                               Şcoala Gimnazială Nr.7 Petroşani . 
 

         Iarna este cea de a patra fiică a bătrânului an. Natura hibernează şi ea, odată cu toate animalele. 
        Zâna Iarnă este aşteptată cu nerăbdare de noi toţi, pentru că aduce multă bucurie în sufletul oamenilor, 
sărbătoare şi jocuri ale copiilor. Crăciunul, Moş Nicolae, Anul Nou, Boboteaza sunt sărbători păstrate cu 
sfinţenie, din moşi strămoşi.  
        Stratul gros de omăt este ca o plapumă groasă pentru semănăturile de toamnă. Gerul cumplit pictează 
minunate dantele albe pe ferestrele caselor. Fulgii moi, ca florile de iasomie, acoperă pământul  îngheţat. Pe 
derdeluşuri şi pe patinoare răzbat glasurile cristaline şi vesele ale micilor acrobaţi ai iernii, copiii. 
 
         Seara ne adunăm cu toţii la gura sobei sau lângă seminee, unde ne incălzim năsucurile  îngheţate. 
Răzbat flăcări jucăuse iar noi bem ceai aromat. Il aşteptăm pe Moş Crăciun. 
 
         Cel mai aşteptat şi iubit anotimp este iarna! 
 
 
 
 

 
 
 
 

      Desen realizat  de eleva :  Şerban Adnana, clasa a I-a. 

Şcoala Gimnazială Nr.7 Petroşani . 
 
 



 
 

NINSOAREA 
 

                             Autor   eleva :   FRUNZA ANDREEA, din clasa a III-a A,  
                                     coord. prof. înv primar Truca Ionela Gabriela 
                                       Şcoala Gimnaziala Nr.7 Petroşani, jud.Hunedoara 
 
 

          Era o zi frumoasă de iarnă. Impreună cu trei dintre prietenii mei am ieşit la săniuş.  
            Afară cad mii şi mii de mărgăritare din norii albi şi pufoşi ca vată de zahăr, care stau parcă lipiţi de 
cerul cenuşiu.  

Pământul s-a acoperit cu o plăpumioară  de un alb ca zahărul, parcă brodată cu perle sclipitoare.     
Peisajul este minunat. 

          Am plecat spre derdeluş. O mulţime de copii urcau pe dealul de zahăr, pentru a se da cu sania. Noi 
am ales un loc ferit de stradă, unde erau mai puţini copii. 

 Am făcut un om de zapadă, cu frac alb, din mărgăritarul fulgilor pufoşi. 
 

         A fost o zi de neuitat! Zâna Iarnă este cea mai bună prietenă a copiilor. 
 

          
 
 
 
 

                         
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desen realizat de eleva:  Radu Denisa , clasa a I-a. 

      Şcoala Gimnazială Nr.7 Petroşani . 

 



      

 
Autor : Fertu Gabriela-Nicoleta. 



 

SISTEMUL SOLAR 

Autor :  Fertu Gabriela – Nicoleta,   clasa a-VI-a C 

          Scoala   Gimnaziala   Nr. 7 Petrosani .  

        prof. coord.    Imre Kovacs .    

 

 

 Soarele  şi multimea  corpurilor care graviteaza în jurul său  formeaza   Sistemul  Solar . 

 Acesta se compune din Soare ( central  dinamic al Sistemului , continand 99,86% din masa  

sistemului , si sursa principal de energie ) , 9 planete  mari , 44 sateliti  naturali  ai planetelor ( plus un 

numar mare de sateli artificiali ai  Pamantului) , peste 1800 de planete  mici sau asteroizi ( cu orbite  

cunoscute ) , peste 600 de comete , o multime de corpuri  meteoritice  foarte  variate  si  material 

interplanetara (gaz si praf ) , ocupand un spatiu in jurul Soarelui cu o raza de 2 ani lumina . 

Planetele se misca in sens direct in  jurul  Soarelui  pe orbite  eliptice ,avand  planele  apropiate de 

planul elipticii , si se rotesc in sens direct in jurul axelor   proprii , cu exceptia   planetelor  Venus si  Uranus , 

care se rotesc in sens  retrograd .  

Distanta  pana la cea mai  indepartata  planeta , Pluto este de circa 40 de unitati  astronomice . 

In  timp  ce planetele  Mercur , Venus , Marte , Jupiter si Saturn fiind  vizibile cu ochiul liber sunt  

cunoscute din anthichitate , celelalte (excluzand  Pamantul )au fost descoperite  mult  mai  tarziu . Astfel in 

1781 Herschel a descoperit cu ajutorul  telescopului   sau  planeta  Uranus . . Planeta  Neptun a fost  

descoperita  prin  calcul - ,, in varful  creionului ,, de catre Le Verrier .  In mod anlog a descoperita   planeta 

Pluto de catre P. Lowell , fiind identificata de catre  clisee  fotografice, ale cerului, de catre  Tombough in 

1930 .  Nu  este  exclusa   existent unor  planete  trasplutoniene care  arputea   explica existent asa-

numitelor ,, familii de comete ,, . 

Progresele    cosmonauticii  au permis   precizarea   imaginii  formate  asupra ,, arhipelagului cosmic, 

pe care il  numim   Sistemul Solar .  

Soarele 

Soarele    este o stea – a sfera de masa  gazoasa de la care tot   Sistemul nostrum Solar primeste   

lumina si mai  ales caldura .  Diametrul  sau Soarelui   este de 1.391.00Km  , adica  este de 109 mai mare ca  

Pamantul . Masa  Soarelui  este de 335000 ori  mai mare mai mare ca a Pamantului .departarea de la Soare 

la Pamant   este de aproximativ   150.000.000 Km . 

Energia  totala radiate de Soare ,pe  toate  lungimile de unda  si in unitatea de timp , se numeste   

luminozitate    solara . Temperatura   soarelui   este de 6000 *K( grade Kelvin sau grade absolute ) , iar in   

interiorul  Soarelui este 20 de milioane grade absolute . Aceasta  temperatura  uriasa intretina reactiile 

termonucleare .   

 Cu ajutorul   petelor  solare  sau  utilizand  efectul   Doppler , se poate   poate   pune in evidenta  

rotatia   Soarelui . Anumite   observatii  au   aratat ca  Soarelui se roteste 25 de zile la Ecuator  si  peste 30 

de zile la poli . Rotatia se face in sens invers acelor de ceasornic . Spre   deosebire de soare , planetele nu 

au lumina  propie , iar  stralucirea   lor se datoreaza  luminii   pe care ele o primesc de la Soare  si  pe care o 

reflecta… 



 

,, 
,, 
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,,Planeta Pământ”. 
Desen realizat de : Apetrei Alex –Florin, clasa a VI –a. 
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,,Polul Nord  ” 

Autor : Fertu Gabriela-Nicoleta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,,Zone temperate” 

Autor : Fertu Gabriela-Nicoleta. 



                                                 O  ZI  DISTRACTIVĂ  DE  IARNĂ 

                                               Autor Apetrei Alex –Florin, clasa a VI –a  C.   

 Prof coord. Imre Kovacs 

 

    Iarna este un anotimp foarte frumos.  Copii se aduna dupa scoala  sa se joace pe derdelus.    Iarna 

se asterne praful  alb  de   zapada .  Copacii  scuturati de frunzele toamnei s-au umplut cu foarte multa 

zapada  fina.  Cerul este foarte inorat  ,norii   sunt umpluti  cu fulgi de zapada. Iarna este anotimpul alb si  

mohorat . In anotimpul iarna se apropie   Mos Craciun . Copii vin cu saniile la derdelus ca sa se joace. Copii 

se dau cu saniile lor alunecoase pe  care le-au uns cu ulei. Dupa ce s-au dat cu sania copii au venit acasa ca 

sa impodobeasca  Bradul de Craciun . Au despachetat clobuletele,beteala si steaua pe care sa o puna in 

varful  Bradului  de Craciun.                   

           Copii si cu mama lor au pus decoratiunile in brad.   Ca sa-l astepte pe Mos Craciun   cum se 

cuvine au pregatit special o masuta in care au pus lapte cald si niste biscuiti  pe o farfurie   

       Copii  s-au pus in pat ca sa- se culce in asteptarea lui Mos Craciun .    

Mos  Craciun  a venit pe horn si a intrat in casa oamenilor si a asezat cadourile de craciun sub brad. 

El a mancat biscuitii si a baut si laptele din pahar .     

   Dimineata copii  s-au trezit s-au spalat si apoi au mancat  micul de jun si apoi au mers la bradul se 

craciun si au inceput sa deschida darurile.  

    Copii au deschis cadourile si au gasit in ele masinute de jucarie, papusi si multe altele.     

    Dupa ce s-au uitat in cadouri copii ei au primit multe dulciuri pentru copii.  

Copii au iesit afara sa se joace in zapada. Un copil spune :  

- Ce vrei sa facem? 

- O sa construim un om din zapada. 

Copii s-au apucat sa constuiasca omul de zapada  , punand cele trei parti ale omului-de-zapada , 

dupa ce au facut asta au pus morcovul , maslinele si gura din pietre .   

   Seara s-au intors acasa si mama lor le-a pregatit ciocolata calda cu fursecuri. 

 Copii s-au iutat la un program care le place sa se uite iarna despre Mos Craciun . La ora 10 , ei s-

au pus in  pat sa doarma .  

  Dimineata bucurosi , ei s-au trezit , au mancat micul dejun . Apoi au iesit afara pentru ca sa se 

joace cu bulgari de zapada. Dupa ce s-au jucat cu bulgarii de zapada au inceput sa se dea cu sania .  

 Ei impreuna cu prieteniilor s-au gandit sa stranga multe lemne pentru foc . Copii au dus lemnele 

pentru foc acasa  si i-au invitat pe prietenilor sa se joace monopolii .  

                     Au facut impreuna cu tatal lor focul , au baut lapte cald cu prajitura facuta la cuptor . Ne-am 

luat la revedere de la prieteni si ne-am luat la revedere. Parintii mei s-au uitat la un film in timp ce eu m-am  

culcat  linistit. 



   Dimineata  am luat micul de jun si am iesit afara. M-am intalnit cu prietenii mei si am mers pe derdelus ca 

san e jucam cu bulgari de zapada. Prima data noi am construit un om de zapada urias si apoi noi ne-am 

jucat cu bulgari de zapada.  

    Am plecat mai departe in sus pe derdelus si acolo am vazut un pom minunat de Craciun.  Pomul 

acesta de Ccraciun era impodobit cu toate culorile posibile .El avea globuri colorate, beteala minunata 

,luminite ce se aprindeau in toate culorile si o strea ce stralucea ca soarele.  Noi ne-am uitat uimiti la ce-am 

vazut. Zana Cristalului a impodobit bradul acela foarte minunat. Noi am vorbit cu Zana de Cristal  .  Zana de 

Cristal ne spunea lucruri nemaipomenite pe care noi nu le stiam.   

   Ne-am luat la revedere de la Zana de Cristal si am plecat spre casele noastre. Cand am ajuns acasa 

i-am povestit totul mamei si tatalui. Parintii mei erau foarte uimiti despre ce le-am  povestit eu.    

                      Nu am sa uit aceasta intamplare ce mi s-a intamplat in anotimpul iarna! 

 

 

 
 
 
Birca Dragos cl a I-a. 

 
         Şcoala Gimnazială Nr.7 Petroşani . 

 
 
 



 
 
 

 
 

Nica Andra , Clasa  a  -I-a.   
    Şcoala Gimnazială Nr.7 Petroşani . 



 

 
Maturar Andreea cl a I-a.  

 

 
Mitroi Adriana cl a I-a . 

 



LECTURA LITERARĂ ÎN CICLUL PRIMAR 

          Prof. Haiduc Laura 

         Școala Gimnazială Nr.7 Petroșani 

 

         În ultima perioadă s-a observat o scădere a interesului față de lectură. Elevii citesc mai  puțin sau deloc. Preferă 

informații din mass-media și din ce în ce mai puțin din lecturarea cărților. Învățătorul trebuie să sădească în sufletele 

copiilor dorința de a citi, și deprinderea aceasta să devină o obișnuință și cartea să fie un prieten nedespărțit al 

acestuia. 

          Vârsta copilăriei  mici ,,a fericirii fără minte” este cea mai propice cultivării gustului pentru lectură. 

          Participând efectiv la pregătirea tinerelor vlăstare, învățătorul are ocazia și oportunitatea găsirii unor lecturi 

literare care să permită dezvoltarea eului personal al elevului în mod multilateral atât ca educație cât ca și instrucție. 

          Activitatea principală prin care se realizează funcția informațională la clasele I-IV este citirea. 

          Simultan cu învățarea tehnicilor de citit- scris elevii învață să folosească instrumentul citiirii-cartea ca sursă 

inepuizabilă de informații. 

          Cu acest prim pas copiii sunt conduși să iasă din sfera manualelor școlare și să pătrundă în lumea fascinantă a 

cărții. Odată ajunși aici își vor forma continuu un mod performant de gândire mereu perfectabil. Vor ști să selecteze 

și să înțeleagă informația cu care sunt asaltați clipă de clipă. Vor deduce și emite judecăți juste într-o lume cel puțin 

controversată. 

           Treptat cerințele și obiectivele învățării limbii române se schimbă, se trece de la simplu la complex, de la cauză 

la efect, se generalizează, cerând noi și variate metode de învățare și evaluare. Învățătorul trebuie să creeze 

sentimente și emoții puternice copiilor prin lectura unor texte adecvate capacităților lor de pricepere, de 

înțelegere.Lectura literară deschide inima și sufletul copiilor pentru a fi oameni de omenie. 

Învătătorul caută în lectura literară exemple de calități morale și etice ce l-au ridicat pe om : iubire față de 

țară, bunătatea, omenia, milostenia, cinstea, iubirea față de semenii lui, dar și față de animale. Omul în formare 

trebuie să știe că este  un om cu adevărat dacă are calitățile enumerate mai sus. 

  Copilul poate înțelege și gusta cu multă plăcere textul dacă e condus să intuiască gradația interioară, 

desfășurarea mai mult sau mai puțin dramatică a acestuia, el urmărește cu sufletul la gură conflictul dintre bine și 

rău în basme și legende, în povestiri unde aceste două elemente contradictorii sunt bine conturate și se bucură 

sincer de succesul binelui fiind tot timpul de eroul preferat.   

 

Textul literar și educarea emoțională a elevilor 

 

Adevărate comori ale sufletului , lecturile literare mențin o adeziune afectivă față de tot ce e mai frumos, 

mai curat, mirific și inedit din această fermecătoare lume a copilăriei. 

            Fantezia cunoașterii resimțită încă de la fragede vârste se conturează treptat, copilul , pe măsură ce 

dobândește noi și noi experiențe de învățare , le transfigurează în comportamente de înaltă ținută morală și estetică. 



            Cultivarea gustului pentru frumos , pentru estetic , nu poate avea loc decât printr-un amplu proces de inserție 

în lumea fabulosului. 

             Lecturile literare , prin conținutul lor , participă la dezvoltarea unor procese și capacități intelectuale, 

imaginative și motivaționale, latura afectivă menținându-se constantă pe tot parcursul lecturii. 

              Specificul lecturii literare de a reflecta realitatea în imagini artistice conferă actului cunoașterii un puternic 

coeficient emoțional  care dublează influența asupra gândirii umane cu efect nemijlocit asupra sentimentelor 

umane. Maxim Gorki spunea că” literatura caramură a artei are calitateadeosebită de a se adresa deopotrivă minții 

și inimii cititorului , contribuind astfel la instruirea și educarea lui. 

La ciclul primar cele mai îndrăgite creații literare sunt  basmul , povestirea , snoava, legendele, poeziile cu 

muzicalitate și versificare melodioasă.  Alegerea acestora trebuie făcută cu multă atenție astfel încât să răspundă 

atât cerințelor estetice, cât și celor de ordin etic și moral, să aibă o largă audiență în inmile celor mici , nu neaparat și 

nu întotdeauna inspirată din universul vârstei lor, dar destinată lor. 

               Formarea și modelarea caracterelor, deprinderea copiilor, normele de comportare civlizată, cultivarea 

sentimentelor moral-patriotice sunt obiective la realizarea cărora opera literară și specificul ei aduce o contribuție 

majoră la educarea copiilor. 

               Școala are ca obiectiv general formarea etică și estetică a copilului capabil să înțeleagă și să aprecieze 

frumosul din natură și societate, obiectiv realizându-se prin cultivarea pasiunii pentru lectură.Copilul trebuie 

permanent orientat spre un evantai diversificat de cărți instructive: de la basm la povestire, schiță sau nuvelă, de la 

legendă la poezie, de la fabulă la literatura de informare. 

                Dorința de a citi se dezvoltă la elevi încă din primele clase și se continuă până la termibarea școlii.Lectura 

zilnică trebuie să devină o obișnuință.Dacă îndrumarea lecturii copiilor se face cu multă atenție,respectând toate 

cerințele psiho-pedagogice, rezultatele nu vor întârzia să apară, munca dascălului va fi încununată de succes, iar 

beneficiarul de drept va fi copilul, adică omul în devenirea sa socială-morală. 

             Lecturând operele poetei  Elena Farago copiii vor fi introduși încetul cu încetul în lumea poeziilor care pot 

avea ca subiecte din viața cotidiană, dar mai cu seamă din viața lor și a viețuitoarelor;  acestea le transmit 

sentimente de înduioșare așa cum face poezia ,,Cățelușul șchiop” 

Cezar Petrescu este cunoscut elevilor prin creațiasa ,,Fram ursul polar” , povestire de o colorată nostalgie a 

omului matur pentru anii și visurile cețoase ale copilăriei . Copiii cititori vor cunoaște prin ochii lui Fram o lume ce e 

stăpânită de lupta pentru existență , dar vom afla și de expedițiile norvegiene de la începutul sec. al. XIX-lea , la Pol, 

conduse de legendarul navigator Nansen. La fel ca noi oamenii mari, Fram tânjește dupăcopilărie și ținuturile natale.  

          Lectura acestei povești fantastice dezvoltă frumoase simțăminte și emoții cu privire la sensul vieții și la căldura 

umană .  

          Mihail Sadoveanu este cunoscut  de elevii din clasele I-IV din descrierea dascălului său, domunul Busuioc,  în 

schița ,,Domnul Trandafir”, un dascăl care se dăruia  copiilor .  

Capodopera luiMihail Sadoveanu, îndomeniul lucrărilor destinate copilăriei este și ,,DumbravaMinunată” o poveste 

al cărei  erou, Lizuca e o fetiță orfană ne desprinsă încă din lumea poveștilor bunicii. Găsim în creația sadoveană 

același șuvoi de suferințe, dureri, nedreptăți, răutate, dar și aceeasi necuprinsă generozitate, căldură pentru cei mici 

și obidiți de soartă, precum și poezia firii, a vieții la care se adaugă limba dulce ca mierea. 

           Vasile Voiculescu în lectura ,, Ciobănilă” vorbește despre unul dintre animalele cele mai iubite de copii, câinele. 

Este povestea unui dulău ciobănesc pripășit pe lângă o școală. Educația ca și dorul de turma de oi  îl face să creadă că 

școala e o turmă, iar dascălul baci. Este o poveste despre iubirea și credința animalelor ce lasă un strop de curățenie 

sufletească în innma copilului.  



           Alexandru Mitru prin creația sa originală rămâne desțelenitor de mituri . În volumele ,,Țara legendelor, 

Legendele Olimpului” el povesteștemiturișilegendefermecătoare .  

           Legendele contribuie la dezvoltarea dragostei pentru minunata natură a patriei noastre .Multe legende au și o 

valoare etică, prin faptul că educă unele trăsături pozitive de voință și caracter : curaj, hotărâre, perserverență, 

dârzenie, sinceritate cinste. 

           Mircea Sântimbreanu, profesor el însuși nu e preocupat de aspectele mirifice ale acestei vârste, ci de felul în 

care copilul ajuns școlar depune eforturi pentru a se adapta noului mediu social care impune anumite obligații care 

limitează libertatea absolută, cunoscută până la vârsta școlarității. Citind aceste schițe micul cititor înțelege cu 

ușurință manifestările copiilor satirizate de scriitor și râzând de ele, se ferește să intre,,vârful peniței” scriitorului, 

ceea ce contribuie la formarea unor trăsături pozitive de caracter. 

          Idealul educațional al școlii românești constă în dezvoltarea liberă integrală și armonioasă a individualității 

umane, în formarea autonome și creative. 

  Scopul studierii limbii române este de a forma progresiv un tânăr cu o cultură comunicațională și literară de 

bază, capabil să înțeleagă lumea din jurul său, să comunice și să interacționeze, să-și poată perfecționa continuu 

educația, să fie sensibil la frumosul din natură și la cel creat de om. 

 Succesul învăţăturii este garantat atunci când dascălul ştie să creeze, să provoace situaţii conflictuale, 

problematizări. Depăşirea acestora înseamnă încă o cărămidă adăugată fundamentului solid al cunoştinţelor.  

          În contextul actual, a devenit, aşadar, o necesitate ca învăţătorul să-i înveţe pe elevi cum să înveţe eficient şi 

cum să gândească critic. Cu alte cuvinte, elevii trebuie să poată să întâlnească informaţii noi şi să le examineze atent 

şi critic. Ei trebuie să poată reflecta asupra informaţiilor şi ideilor în mod independent şi să poată acţiona în 

concordanţă cu rezultatele reflecţiei lor în aşa fel încât informaţiile respective să devină utile.. 

În ciclul primar învăţătorul îi poate antrena, în împărtăşirea ideilor şi opiniilor lor, în emiterea unor judecăţi 

de valoare, în expunerea propriilor convingeri, prin explorarea textelor literare.  

  De fapt, a explora un text literar, a-l analiza critic, înseamnă a face o ,,disecare” a lui, prin delimitarea 

componentelor sale, prin extragerea şi valorificarea conţinutului de idei, de sentimente, precum şi a mijloacelor 

artistice, ceea ce la clasele mici se realizează prin lectura explicativă şi interpretativă.   

Lectura explicativă şi lectura interpretativă nu sunt doar un scop în sine; ele constituie, în primul rând, 

modalităţi de lucru utilizate de învăţător pentru a-i ajuta pe elevi să recepteze şi să interpreteze mesajul unui text.   

Lectura explicativă şi interpretativă reprezintă un schimb de păreri, nu o conferinţă. Învăţătorul nu trebuie să 

impună felul său de a simţi sau propriile sale impresii; rolul său constă în a-i călăuzi pe copii, în a-i obişnui să 

reacţioneze la ceea ce citesc; în această activitate, afectivitatea şi inteligenţa elevilor sunt implicate în aceeaşi 

măsură. 

Elevii nu trebuie lăsaţi cu mintea leneşă şi de aceea, învăţătorul poate constitui un demers didactic iscoditor, 

într-o rigoare a întrebărilor, încât să descopere cu ei elemente ale lecturii ce pot fi interpretate. Frumuseţea textului 

literar autentic, fie că este narativ sau descriptiv, trebuie să speculeze trăirile adevărate ale copilului. Dacă vom ştii 

să ,,stoarcem” şi ultima picătură de nectar a unui text, vom fi siguri că am înfrumuseţat şi îmbogăţit sufletul copiilor.  

Explorarea textului literar reprezintă, în concluzie, o modalitate esenţială pentru dezvoltarea gândirii critice a 

elevilor.  O lecţie de citire se poate  înscrie, aşadar, pe traiectoria unui învăţământ modern, solicitând efortul 

intelectual al elevilor, prin căutări şi interpretări. 

Toate  acestea se pot realiza prin metode , procedee şi tehnici de învăţare moderne,din care voi prezenta 

câteva,  însoţite de exemple şi posibilităţi de aplicare în ciclul primar: 



                   Frisco  

Este o metodă prin care elevii „joacă”  o atitudine faţă de o problemă.   Atitudinile pot fi: 

optimistul – sigur că problema se poate rezolva şi va găsi soluţii; 

realistul – caută soluţii, argumente pro şi contra; 

exuberantul – foarte încântat de situaţie; 

pesimistul – sigur că problema nu se poate rezolva; 

scepticul – nesigur, se îndoieşte. 

     Exemplu: „Căţeluşul şchiop” de Elena Farago          -       Reacţii ale copiilor: 

optimistul: Ne ducem la doctor şi îl vindecă. 

realistul : Îl ducem la doctor, încercăm sa îl vindecăm, dar dacă e prea târziu şi nu se mai poate vindeca vom avea noi 

grijă de el. 

exuberantul: Ce drăgălaş e! N-am mai văzut un căţel aşa de frumos! 

pesimistul: E prea târziu. Nici nu are rost să încercăm. 

scepticul: Nu cred că se mai poate face nimic. Dacă e prea târziu?   

 

 

Exploziastelară (STARBURSTING) 

  Scopulmetodei este de a obţinecât mai multeîntrebări. Se poatelucraîngrupşiindividual. 

  Exemplu : 

 În mijloc se  poate scrie titlul textului   studiat. 

Când ? 

 

 

                                       Cine? 

 De ce? 

 

 

 

    Ce ? 

                                      Unde? 



 

Pălăriile   gânditoare  : 

 

 Este o metodă de stimulare a creativităţii şi se bazează  pe  interpretarea de roluri în funcţie de pălăria 

aleasă.   Este o tehnică   apropiată de FRISCO.   Sunt 6 pălării : 

  

 Exemplu: „Vizită” de Ioan Luca Caragiale – clasa a III-a 

 Pălăria albastră-lider,conduce jocul 

 

 Pălăria albă-    povestitorul oferă informaţia (citeşte textul). 

 

 Pălăria neagră- criticul,apreciază negativ lucrurile 

                          -a criticat atitudinea obraznică, nepoliticoasă a personajului  principal.   

 

 Pălăria galbenă-oferă o perspectivăpozitivă, constructivă  asupra  situaţiei,  

                           - intervine punând comportamentul personajului într-o altă lumină.  

                      (  Lui  Ionel i se găseşte o scuză vârsta copilăriei şi a inocenţei în care se    

                                       permite răsfăţul.) 

 Pălăria roşie      - psihologul, se asociază oarecum cu afectivitatea. 

                           - dăfrâu liber sentimentelor  şi  imaginaţiei,  are o perspectivă   emoțională 

                            ( Purtătorii pălăriei vorbesc din perspectiva mamei care-l răsfaţă pe micul                                                                                                                    

roşior”  şi-l alintă mai mult decât este normal. ) 

 Pălăria verde - gânditorul, oferă soluții alternative 

                          (Plăsmuieşte un Ionel al zilelor noastre aflat la vârsta claselor primare.)   Elevul este liber să 

creeze o continuare a schiţei. 

 În finalul orei, clasa face aprecieri în privinţa comportării purtătorilor de pălării, evaluând încadrarea în rol şi 

modul în care aceştia susţin discuţia. Este interesant de urmărit imaginaţia elevilor, capacitatea de a-şi construi un 

enunţ pro sau contra personajelor lui Caragiale, depăşirea inhibiţiilor şi atenţia acordată construirii mesajului oral. 

            Textele propuse spre exemplificare, modurile de valorificare metodologică a lor se constituie în posibilități de 

realizare eficientă a obiectivelor generale și specifice limbii române și pentru destinderea admosferei prin 

introducerea elementelor de joc.  

           Toate aceste texte literare plasate în lecție și bine valorificate contribuie, uneori surprinzător de mult, la 

reușita și eficiența unei lecții. Dar dincolo de aceste considerații raționale, aceste texte se adresează ca arie de suflet 



copilului cu universul și sensibilitatea sa miraculoasă. Aceste achiziții sunt baza, pe care se vor ridica ulterior 

cunoștințele de limbă și literatură română. Să nu uităm însă că aceste lecturi vor rămâne peste ani  ,,patina 

copilăriei” întimpcealtele, riguroaseșicategoricedispar. Depindeși de dascălsauîn mare parte de 

dascăldacă,,toateacestea fi-vorînvățate”.       
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Alternative de învăţământ online – platforma PLONE 

Pagina web a clasei  

                                                                                                                 prof. Mikloş Mihaela 

                                                                                                                Șc. Gimn. Nr. 7 Petroşani. 

Revoluţia tehnologicǎ recentǎ a adus schimbǎri majore felului  în care astǎzi înţelegem şi abordǎm învǎţarea 

şi educaţia. Nivelul nemaiîntâlnit al schimbului de informaţii a influenţat atât de puternic procesul de învǎţare încât 

astǎzi accesibilitatea la cunoaştere relevantǎ şi actualizatǎ a devenit un element indispensabil fiecǎruia dintre noi. 

Statutul de lucrǎtori ai cunoaşterii ne forţeazǎ sǎ ne asigurǎm cǎ deţinem abilitǎţi de a gǎsi, evalua şi folosi 

informaţii relevante pentru a putea sǎ ne dezvoltǎm competenţe care, la rândul lor, ne vor permite sǎ funcţionǎm 

eficient în societatea tehnologizatǎ a cunoaşterii de azi.  

Învǎţarea s-a transformat într-un proces continuu, care necesitǎ din ce în ce mai multǎ participare şi 

implicare. 

Evoluţia tehnologică s-a produs şi calculatorul face parte din viaţa majorităţii. Internetul este şi el o formă de 

comunicare puternic înrădăcinată. Folosite constructiv cele două elemente pot fi un sprijin real al educaţiei de 

calitate. Oamenii învaţǎ tot mai frecvent în diferite medii virtuale, medii ce le oferǎ posibilitatea de a obţine 

informaţii şi faciliteazǎ dezvoltarea de abilitǎţi ce permit folosirea mai eficientǎ a acestor informaţii. Ca rezultat, 

învǎţarea cu ajutorul tehnologiei a devenit o activitate naturalǎ pentru generaţiile de astǎzi, fapt care duce la o 

regândire a modului în care se percepe şi se realizeazǎ educaţia. Învǎţǎmântul de tip industrial (fǎcut la scarǎ mare, 

unde indivizi numeroşi învaţǎ toţi aceleaşi lucruri) a dispǎrut, chiar dacǎ aceastǎ stare de fapt nu este încǎ acceptatǎ 

sau înţeleasǎ pe deplin. Acum elevii au posibilitatea sǎ înveţe în funcţie de capacitǎţile şi interesele proprii, având o 

libertate mai mare de a alege ce, cum,  când, împreunǎ cu cine şi de la cine vor sǎ înveţe.  

Accesul din ce în ce mai rǎspândit la echipamente de calcul şi la servicii de transfer a informaţiilor în 

combinaţie cu eliminarea barierelor din calea accesului liber la informaţii de calitate sub formǎ de manuale, cǎrţi, 

articole scolastice, materiale video şi audio reprezintǎ o democratizare informaţionalǎ fǎrǎ precedent, care rescrie 

complet standardele şi aşteptǎrile învǎţǎmântului de pretutindeni. 

Fiinţa umanǎ este facutǎ sǎ comunice. În noua societate, cea de tip informaţional, comunicarea, transferul şi 

schimbul de informaţii se desfǎşoarǎ  prin intermediul sistemelor informaţionale. Punerea la un loc a datelor stocate 

digital, a textelor, sunetului şi imaginii multimedia au condus la rǎspândirea utilizǎrii sistemelor moderne de 

telecomunicaţii, a computerelor personale şi serviciilor electronice de informaţii. Internetul, o reţea globalǎ de 

informaţii, s-a transformat în platformǎ globalǎ de telecomunicaţii. 

Tranziţia cǎtre societatea informaţionalǎ, globalizarea, progresul ştiinţific şi viteza foarte mare a 

transformǎrilor, toate acestea fac ca oamenii sǎ fie confruntaţi cu o avalanşǎ de informaţii. Usurinţa în utilizarea 

reţelelor infomaţionale şi de comunicaţii reprezintǎ însuşiri de bazǎ pentru noi toţi. 

Noua societate informaţionalǎ aduce cu sine o serie de oportunitǎţi deosebite: constrângerile spaţiale şi 

temporale (de graniţe şi timp) în materie de comunicaţii au fost mult reduse, informaţiile pot fi prelucrate, stocate şi 

transferate rapid, preţurile serviciilor legate de transferul informaţiei sunt în continuǎ scǎdere. Societatea 

informaţionalǎ nu numai cǎ va deschide noi canale de comunicaţie între oameni, ci va avea un impact important 

asupra modului în care trǎim, învǎţǎm, muncim, consumǎm, interacţionǎm unii cu alţii, etc. Având în vedere 

impactul noilor tehnologii asupra societǎţii, educaţia şi perfecţionarea vor juca un rol crucial în familiarizarea 

oamenilor cu schimbarea.     În demersul de integrare în viaţa educaţională a societăţii a cuceririlor ştiinţei, tehnicii şi 

tehnologiei informaţionale într-un tot funcţional, utilizarea calculatorului în procesul de învăţare (instruirea asistată 

de calculator) a devenit răspunsul pertinent al şcolii în acest sens.  



Învăţarea cu ajutorul calculatorului este o metodă didactică activă şi modernă. Instruirea asistată de 

calculator reprezintă, din punct de vedere pedagogic, un mod de organizare a procesului instructiv-educativ, 

promovat în ultimele două decenii, atât în ţările dezvoltate, cât şi în unele în curs de dezvoltare, într-un ritm 

considerabil. Ea este o activitate deosebit de complexă, integrând, pe lângă resursele umane implicate (cadre 

didactice şi elevi) şi resurse materiale deosebite (prezenţa unui computer şi a altor tehnologii informaţionale şi de 

comunicare), acestea din urmă, de cele mai multe ori minimalizând rolul celor umane, respectiv a cadrului didactic, 

care devine, mai mult decât în alte moduri de organizare a activităţii instructiv-educative, un moderator, un 

îndrumător, un observator al activităţii desfăşurate. 

Ca orice lucru nou care încearcă să modifice activităţile de bază ale omului, şi instuirea asistată de calculator 

a stârnit vii contradicţii, îngrijorări şi rezerve, mai ales în lumea educaţională şi cu precădere din partea unor 

educatori şi cercetători, iar de cealaltă parte, entuziasm şi supraevaluare din partea altora. Entuziasmul cu care a fost 

primită instruirea asistată de calculator a venit din partea acelor cadre didactice care au fost concentrate pe elev, pe 

dezvoltarea liberă şi creativă a acestuia, pe participarea lui activă şi conştientă la propria-i formare. 

Instruirea asistată de calculator dă posibilitatea cadrelor didactice să devină moderatori, ghizi, animatori, 

observatori ai procesului instructiv-educativ, evaluatori, dar le oferă şi elevilor posibilitatea reală de a se autoeduca, 

autoforma şi autoevalua. 

În perioada 4 - 8 iulie 2011, am participat la Roma (Italia), la programul de formare „Eurodidaweb – 

Pedagogical Use of Internet and Multimedia Tools” (Utilizarea în scop pedagogic a internetului şi a instrumentelor 

multimedia - Eurodidaweb). Instituţia organizatoare a fost F.C. “Europaclub” LIDS “Sapienza” University – Roma. 

Programul de formare Eurodidaweb a avut o durată de 5 zile şi a implicat familiarizarea participanţilor cu 

instrumentele oferite de internet şi conţinuturile multimedia, dezvoltarea şi integrarea conţinuturilor în Plone, 

cunoştinţe despre diferite aplicaţii şi metode de management al conţinuturilor.  

Agenda programului de formare a inclus prelegeri despre Web-learning; Web-learning vs. e-learning; 

utilizarea platformei open-source PLONE; compararea platformei Plone cu Moodle. Cursul de formare a urmărit să 

furnizeze participanţilor competenţe digitale care să permită crearea de pagini web, folosind instrumentele oferite 

de internet şi conţinuturile multimedia, oferindu-ne posibilitatea de a valoriza astfel avantajele utilizării platformei 

Plone în crearea de pagini web pentru şcolile proprii, pentru diferite proiecte din şcoală şi chiar pentru predarea 

conţinuturilor din programa aferentă disciplinei, în manieră modernă, digitalizată. 

Cursul a fost structurat pe două module: 

1. Modul teoretic: Istoria şi evoluţia aplicaţiilor web, având ca obiective: 

- prezentarea noţiunilor de Internet, portal şi server de site-uri WorldWideWeb, a noilor şi vechilor limbaje 

web; 

- prezentarea unor instrumente on-line utile: Plaxo, Last Pass, Xmarks; 

- definirea CMS (Content Management System), exemple de CMS, compararea CMS Plone cu CMS Joomla şi 

CMS Drupal; 

- crearea unui document cu HTML, utilizarea CSS pentru formatarea elementelor HTML; 

- alegerea tehnologiei adecvate pentru realizarea unui site; 

- organizarea infrastructurii serverului; 

- trecerea de la tehnologia e-learning la web-learning. 

2. Modul practic: 



a) aplicarea acestor competenţe în realizarea unui site web cu CMS Plone: 

- folosirea instrumentelor necesare construirii unui site web în PLONE, ca şi platformǎ e-learning (inserare 

text, imagini, sunete, tabele, hiperlinkuri, fişiere video); 

- organizarea informaţiei, documentelor, stilurilor; 

- publicarea propriilor resurse, utilizarea drepturilor de membru şi a drepturilor de administrator; 

- administrarea profilurilor de utilizator, a rolurilor şi drepturilor membrilor, administrarea grupurilor. 

b) Utilizarea platformei de e-learning Moodle pentru dezvoltarea materialelor didactice: 

- utilizarea resurselor şi activităţilor din Moodle; 

- publicarea resurselor pe Moodle. 

În calitate de învăţător, am căutat tot timpul să găsesc noi modalităţi de a uşura înţelegerea, de a face cât 

mai atractiv procesul de învăţare, astfel încât acesta să fie considerat de cei mici o joacă. Metodele şi instrumentele 

tradiţionale de educaţie nu sunt adecvate ritmului lor, nu îi motivează să înveţe pentru că nu au nicio legatură cu 

stilul lor de viaţă. În schimb, cu ajutorul calculatorului, lecţia devine o poveste, cu personaje haioase, animaţii şi 

simulări, iar copilul învaţă prin descoperire. Predarea interactivă cu ajutorul conţinutului multimedia transmite 

informaţia îmbinând elementele atractive pentru copii: animaţie, text şi sunet. Ba mai mult, navigând pe Internet, 

elevii au posibilitatea de a depăşi graniţele clasei, de a-şi lărgi sfera de cunoaştere, de interes, de a se documenta, de 

a relaţiona cu alţi copii. 

Cu ajutorul cunoştinţelor dobândite la cursul Eurodidaweb, am reuşit sǎ realizez un site al clasei (realizat în 

Plone), un mediu educaţional virtual atractiv, eficient. Aici am postat materiale educaţionale suport (fişe de lucru, 

prezentări PowerPoint, materiale audio-video, linkuri, etc., la diferite discipline), fotografii şi filmǎri ale activitǎţilor 

şcolare şi extraşcolare realizate cu elevii clasei, etc. Site-ul clasei noastre a constituit şi un mediu de evaluare 

alternativă, elevii având posibilitatea de a posta aici, în calitate de utilizatori autentificaţi, creaţiile lor literare, 

plastice, fotografii, având totodată ocazia de a-şi exprima ideile, sentimentele (rubrica Forum). De asemenea, prin 

intermediul acestei pagini web, am putut menţine permanent legǎtura cu pǎrinţii. Alte avantaje ale utilizǎrii site-ului 

sunt: 

• Urmărire eficientă a nivelului de implicare şi performanţă a elevilor; 

• Oferirea de materiale care să se potrivească stilului de viaţă activ şi mobil de astăzi; 

• Materialele pot fi parcurse în ritmul impus de vârsta sau timpul liber al elevilor; 

• Impact minim asupra mediului înconjurător 

 este un sistem de management al conţinutului (CMS), care se poate utiliza pentru a 

construi un web site. Cu Plone, oamenii obişnuiţi pot contribui la conţinutul unui web site, fără ajutorul unui 

specialist. De asemenea, Plone rulează pe Web, deci nu aveţi nevoie să instalaţi niciun software special pe computer. 

Cuvântul “conţinut” are un sens general, pentru că aveţi posibilitatea să publicaţi multe tipuri de informaţii, inclusiv: 

 

 

 



Un web site Plone conţine diferite tipuri de conţinut, inclusiv text, fotografii şi imagini. Acestea pot exista în 

mai multe forme: documente, ştiri, evenimente, videoclipuri, fişiere audio, orice tip de fişier şi de date care poate fi 

încărcat sau creat pe un web site. Conţinutul poate fi, de asemenea, încărcat de pe computerul local. Puteţi crea 

foldere pe un web site Plone, care să deţină conţinut şi care să prezinte o structură de navigare. 

Plone este un sistem de gestionare de conţinut (Content management system - CMS), scris în limbajul de 

programare Python, folosit în special pentru a gestiona conţinut web sau pentru intranet, ca sistem de publicare a 

documentelor, server pentru portale web sau unealtǎ de colaborare între entitǎţi separate. Recomand utilizarea 

Plone pentru lucrul la clasă deoarece: 

- este un program gratuit pe care îl puteţi obţine accesând linkul: http://plone.org/; 

- este compatibil cu sistemele de operare Windows® 2000, XP, Vista şi Windows 7, Mac şi Linux; 

- foloseşte serverul gratuit Zope şi puteţi obţine gǎzduire gratuitǎ aici http://www.objectis.org/; 

- oferă o securitate superioară şi este foarte stabil; 

- Plone este un CMS ce poate fi administrat folosind doar un browser web; 

 - este extrem de uşor de folosit atât de către administratori, cât şi de editorii şi vizitatorii site-ului şi nu 

necesitǎ cunoştinţe vaste în domeniul utilizǎrii TIC; 

- permite crearea a diferite clase de utilizatori, fiecare clasă având niveluri de permisiuni şi acces diferite; 

- este complet multi-lingual, fiind tradus în peste 50 de limbi şi având suport pentru documente în mai multe 

limbi;  

- urmează standardele în domeniu în materie de accesibilitate şi standarde web; 

- oferă foarte multe facilităţi avansate, precum:  

• grupuri şi utilizatori;  
• editor vizual pentru documente;  
•  indexare şi căutare automatǎ în documente şi în fişierele încărcate (Word şi PDF) ; 
•  o arhitectură standard pentru dezvoltarea de produse şi extensii, inclusiv generarea acestora prin 

UML; 
•  o comunitate de programatori ce produc extensii pentru acest sistem, multe dintre acestea 

disponibile în mod gratuit. 
Plone este folosit în organizaţii precum NASA, Parlamentul Brazilian, Primǎria din Berna (Elveţia), oficiile 

guvernatorilor din Texas şi Hawaii, US Geological Survey şi multe altele. 

Aceste avantaje îl recomandă şi pentru folosirea în şcoli, scopul principal al platformei Plone fiind acela de a 

oferi un cadru de interacţiune pentru profesori şi elevii lor. 
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