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Educație  și proiecte școlare post Covid-19 

Autor: Livia Pop, director, 
Școala Gimnazială ”Avram Iancu”, Dej 

Trăim într-o perioadă care ne supune la provocări multiple, provocări pe care uneori le 
trecem cu succes, iar alteori căutăm să le rezolvăm prin mijloacele și resursele pe care le avem. 
Pandemia ne-a schimbat viața tuturor. Școala s-a schimbat și odată cu ea dascălii trebuie să se 
schimbe! Viitorul este digitalizarea.  

Să fii profesor în era digitală este o 
provocare, lecțiile trebuie pregătite cu mare 
atenție, resursele educaționale trebuie alese cu 
grijă pentru a-i putea ține conectați pe elevi și 
pentru a- i determina să fie participanți activi la 
orele online. Creativitatea profesorului, 
diversitatea materialelor folosite face ca elevul să 
folosească internetul în scopuri educaționale și nu 
în alte direcții. Plictiseala îi face pe copii să 
folosească tehnologia în scopuri mai puțin 
benefice. Ideal ar fi ca elevii să îmbine  folosirea 

internetului cu libertatea în natură, cu vizite la muzee, excursii cu prietenii sau cu cei dragi. Cu toții 
am învățat cum să organizăm activități cu elevii pentru a stopa într-o oarecare măsură dependența 
de Internet, să-i determin pe aceștia să fie și creatori de conținut nu numai consumatori.  

În această luptă este nevoie de o colaborare continuă între școală și familie. Demersul de a- i 
determina pe elevi să apeleze la surse online pentru a le utiliza cu scop didactic a devenit o parte 
integrantă a lecțiilor din perioada digitală. Dacă am reușit sau nu, vom vedea în viitor. 

Începând cu luna martie a anului 2020, pe teritoriul României a început învățământul online. 
După o perioadă scurtă în care dascălii au folosit primele mijloace on- line pe care le-au avut la 
îndemână, adică: grupuri ale colectivelor claselor pe Messenger, WhatsApp, s-a trecut la 
implementarea unei platforme de învățare centralizate. Școala Gimnazială ”Avra m Iancu” a 
implementat platforma ”Microsoft Teams”. Deși a fost muncă multă, colegii profesori s-au dovedit 
cooperanți și în scurt timp cei peste 1100 elevi ai școlii au avut acces la servicii educaționale de 
bună calitate. Suntem recunoscători dascălilor și grupurilor de părinți pentru disponibilitatea de a 
ajuta elevii să-și instaleze platforma pe dispozitivele pe care le-au avut la indemână. Desigur, au 
fost cazuri când elevii nu au putut instala singuri aplicația și nu au putut să se conecteze singuri la 
platformă. Acum privind la dinamica procesului, mi se pare că platforma este de mare folos și n-aș 
mai putea concepe procesul de predare fără ea. Îmi vine greu să cred, că acum un an nu exista 
această conectivitate a tuturor membrilor unei școli. 

Pandemia are un impact negativ asupra activităților în derulare sau planificate în cadrul 
programului Erasmus+. De la reuniunile zgomotoase, pline de entuziasm din proiectele 
internationale, am trecut la interacțiuni prin intermediul platformelor cu uz didactic. Începând cu 
luna martie 2020 am încercat să adaptăm activitățile proiectului în mediul online, să învățăm unii de 
la alții metode de învățare creativă aplicabile în școlile partenere. Preocuparea instituțiilor partenere, 
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pentru a putea dezvolta aptitudinile și competențele care încurajează creativitatea și favorizează 
calitatea și inovarea pentru elevi, precum și conturarea unei perspective asupra nivelului de 
transformare digitală existent în comunitatea participanților a trebuit fructificată din punctul de  
vedere al implementării parteneriatului. Desigur impactul asupra comunității s-a diminuat. Elevii 
din echipele de implementare au participat la activități online, au pregătit materiale, au prezentat 
materiale, însă a dispărut amuzamentul din gluma accea măruntă care se întâmpla pe marginea 
activităților și care făcea ca grupuri separate să acționeze împreună. Farmecul unui suc băut într-o 
pauză împreună cu ceilalți, glumele de pe autocar într-o excursie de documentare și multe alte 
mărunțișuri care făceau feamătul Erasmus să pătrundă adânc în inimile participanților, sunt acum 
amintire. 

Comisia Europeană încearcă să ducă mai departe misiunea începută și să sprijine învățarea, 
valorile europene și solidaritatea, proiectele devenind mai inclusive, mai digitale și mai sustenabile. 
Am constata un nou apel la proiecte prin programul Erasmus+, care au ca scop digitalizarea. De  
asemenea s-a promovat accesarea proiectelor de infrastructură mare în cadrul cărora se pot cumpăra 
dispozitive tehnice și sanitare. Scopul evident al acestor demersuri este sprijinul procesului didactic 
pe perioada pandemiei. Deși acestea nu pot suplini pe deplin bagajul de informații care vin din 
interacțiunea umană directă și nu pot face să dispară pandemia în mod miraculos, trebuie să 
admitem că acțiunile sunt menite să îmbunătățească situația tuturor actorilor implicați în procesul 
didactic. 

Ne dorim cu toții să revenim la normalitate, să învingem această boală urâtă care ne-a dat 
viețile peste cap, să ne reluăm activitățile față în față, să ne revedem cu partenerii noștri în 
mobilități. Dar, până atunci, ”Călătorie virtual plăcută!”. 

Efectele Covid-19 asupra noastră în sens pozitiv și negativ 

de Raşit KURŞUN, Karin TUMEN, Mehmet GULLU 

       Încă din momentul izbucnirii epidemiei cu 

coronavirusul Covid 19, lumea a început să se 
schimbe la o scară nemaiîntâlnită. Nicio țară, 
nici măcar cele mai puternice, nu au reușit să 
prevină răspândirea virusului. Mai mult, 177 de 
țări și teritorii au raportat cazuri. În afară de 
efectele virusului asupra sănătății noastre, 
acesta ne-a afectat și felul în care percepem 
lumea.  Multe obiceiuri s-au schimbat. Ne-am 

trezit cu toții dintr-un somn adânc în care am stat ani întregi. Acest virus poate fi asemănat cu o 
palmă peste față. Dar în ce fel ni s-au schimbat viețile? În primul rând, tot sistemul de muncă s-a 
schimbat dramatic. Asemenea multora dintre voi, marea majoritate dintre noi lucrăm acum de acasă 
pentru a contribui la sănătatea comună a celorlalți și a reduce impactul epidemiei în viețile noastre. 
În al doilea rând, am devenit conștienți de lumea din afară mai mult ca niciodată, ceea ce e unul din 
lucrurile bune care s-au întâmplat. Acum mulți dintre noi încercăm să întelegem ce se întâmplă în 
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afara orașelor și țărilor noastre. Folosim cuvântul ”NOI” mai mult decât folosim cuvântul ”EU”, 
așadar mulți dintre noi nu mai suntem izolați. Ne gândim nu numai la bunăstarea celorlalți, cât și la 
cea a mediului inconjurător. În al treilea rând, lumea este mai curată decât a fost înaintea izbucnirii 
virusului. Mai mult, oamenii sunt mai pasionati de sport ca niciodată. Părinții au înțeles ideea că 
familia este mai importantă decât orice pe Pământ. Acestea toate sunt efecte pozitive ale virusului. 
Totuși, contextul educațional s-a schimbat, iar educația este realizată acasă, pe ecrane. Dar, legat de 
părerile profesorilor și elevilor, sistemul nu a atins nivelul dorit și fiecare dintre noi speră să revină 
la modul în care era înaintea acestor evenimente.           

 Până acum am vorbit de efectele internaționale și 
naționale ale virusului. Totuși, încă există efecte locale ale 
virusului. Mersin este un oraș foarte aglomerat și are mii de 
oameni din alte orașe care au imigrat. Ca rezultat, școlile sunt 
prea pline, iar clasele cu numeroși elevi au pavat calea către  
școlile private. Școala noastră particulară Mersin Ugur Okullari 
este una dintre cele mai bune școli din regiune. Încă de la 
apariția virusului am fost nevoiți să realizăm cursurile online.        
           Rețeaua noastră de școli a dezvoltat o platformă online numită SEEMEET și a făcut un lucru 

bun. Totuși, elevii lipsesc de la orele online foarte mult. Alt efect local al virusului 
este faptul ca oamenii și-au pierdut locurile de muncă deoarece regiunea se bazează pe 
tranzacțiile din domeniul turismului, care sunt acum la cel mai jos nivel. Așadar, 
efectele economice ale virusului pe plan local sunt mult mai rele decât în alte regiuni 

ale Turciei. 
           Prin urmare, evoluția Covid-19 poate aduce în atenție țelurile opririi războaielor și 
conflictelor existente în lume, adoptarea unei acțiuni internaționale eficiente care poate rezolva 
dispute internaționale și prevenirea multor situatii negative cum a r fi poluarea mediului care 
generează un risc global. Mai mult, acest proces poate fi evaluat ca o oportunitate cu privire la 
obținerea dezvoltării sustenabile în cele mai multe țări cu sprijinul educației, sănătății, infrastructurii 
și proiectelor socio-economice. 
          În consecință, ne putem gândi că această situație va dezvolta regândirea problemelor 
internaționale și abordarea lor într-un mod mai conștient. Să nu uităm că pietonalul este inima 
comunității.  
           A ne face comunitatea pirielnică pentru toți și pentru următoarele generații depinde de 
găsirea unor soluții comune pentru aceste probleme emergente.  

Cum gestionează elevii din Pedara, urgența sanitară Covid 19 

Profesor Cristiana Siragusa, elevii clasei a III-a    
de la Școala Secundară Inferioară: Istituto Comprensivo Salvatore Casella, Pedara, Italia 
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La sfârșitul anului 2019 am fost informați despre un virus 
nou și periculos, numit Covid19, care s-a răspândit în orașul Whuan 
din China. 

Dar ce înseamnă Covid? Este un virus care afectează 
sistemul respirator cauzând tuse, dureri în gât, temperatură mare și 
discomfort respirator la pacienții mai bătrâni sau mai slăbiți, care ar 
putea avea nevoie de terapie intensivă și ventilatoare pentru că nu 
pot respira singuri. 

În ultimele decenii au existat și alți viruși cum sunt: SARS, 
Gripă Aviară și Ebola, care au fost gestionați corect, așa că părinții 

noștri ne-au asigurat că o soluție va fi găsită cât de curând este posibil. Dar de data asta lucrurile au 
evoluat diferit. Acest virus a fost devastator. Nu a fost ”doar o gripă”, cum s -a spus la început, iar 
multe spitale, în special în nordul Italiei au ajuns rapid în colaps. Cea mai afectată regiune cu privire 
la numărul de morți a fost Lombardia. În Lombardia, micul oraș Codogno a devenit prima ”zonă 
roșie”. 

Astfel, pe 10 martie 2020, primul ministru Giuseppe Conte a declarat Stare de Urgență 
Sanitară și a decis să închidă școlile, barurile și centrele comerciale, lăsând deschise doar 
magazinele cu alimente și farmaciile. Școlile și universitățile au introdus metodele de predare 
specifice învățământului la distanță, în timp ce instituțiile publice și private au recurs la instrumente 
de lucru digitale.  

Italienii au trebuit să rămână în spațiul locuințelor, le -a fost permis să iasă doar pentru a 
cumpăra alimente sau pentru a primi asistență medicală, purtând totdeauna măști de protecție și 
folosind gelul de dezinfecție. A fost începutul etapei de ”Lockdown”. Decizia luată de guvernul 
italian deși a fost considerată absurdă la începutul pandemiei, s-a dovedit a fi una din cele mai 
potrivite cu noua situație.  

    

Experiența noastră cotidiană din timpul periadei de ”lockdown”  
 Coronavirusul a schimbat radical viețile tuturor, în special ale noastre, alte tinerilor care 
eram obișuiți să ne întrunim și să ne îmbrățișăm unii pe alții. În timpul acelor luni, ne-am pierdut 
normalitatea. Ne-a traumatizat și ne-a șocat pe toți. Pentru a respecta regulile și pentru a respecta 
persoanele vulnerabile de eventualele riscuri, nu ni s-a permis să ne vizităm bunicii pentru o 
perioadă lungă de timp.  

Pe parcursul etapei de ” lockdown” nu am renunțat la studiu, s-a implementat un sistem 
numit  DAD (Didattica a Distanza/Învățare la distanță). Ne-am adaptat la noua situație rapid, dar 
învățatul în sala de clasă este în mod evident mai potrivit. 

Efecte ale măsurii de ”Loockdown” 
1) Efecte sociale: distanțarea socială, prin rămânerea acasă, orice socializare a fost suspendată;  
2) Afectare fizică: deși am descoperit plăcerea de a petrece timp cu familia, am petrecut mult timp 
gătind - un lucru drăguț, dar ne-am îngrășat rapid și, de parcă nu era destul, am suferit și de dureri 
de spate din cauza faptului că nu practicam activități fizice;  



 

7 

 

3) Efecte culturale: nu am putut să mergem la școală, la muzee sau la teatre, deci nu am avut parte 
de activități stimulative cu caracter cultural; 

4) Efecte emoționale și 
psihologice: această 
experiență ne-a adus tristețe, 
forme de depresie ușoară 
unora dintre noi; 
5) Efecte economice: 
închiderea localurilor, a 
restaurantelor, saloanelor de 
coafor, a magazinelor, etc. a 
sport gradul de sărăcie, 
pentru că proprietarii 

acestora au continuat să plătească taxe și facturi, chiar dacă nu mai aveau venituri. Este adevărat că 
au primit ceva sprijin din parte aguvernului, dar acesta nu a fost suficient. 

Periaoda de lockdown s-a încheiat pe 18 mai 2020. Pe parcursul verii italienii s -au întors la 
normalitate, iar folosirea măștilor a fost obligatorie doar în locurile aglomerate și în mijloacele de 
transport. Rata de infectare cu Covid a scăzut sub un procent.  

În acest moment, situația a devenit din nou critică. Pe parcursul lunii septembrie, populația s-a 
întors la locul de muncă din birouri și a început să folosească din nou mijloacele de transport. În 
același timp noi ne-am întors la 
școală. Din nefericire, virusul a 
început să circule din nou, cu mai 
multă forță. Se aștepta un nou val 
al epidemiei, dar nu atât de 
curând și nu cu acceași violență. 

În Sicilia, la momentul 
actual sunt în jur de 20 000 de 
cazuri de Covid 19 ( cu 289 de 
morți). În Catania cinci spitale au 
fost transformate în spitale Covid. Pe 24 octombrie 2020, președintele regiunii Sicilia, Nello 
Musumeci a semnat un document prin care a suspendat lecțiile cu prezență fizică la liceu și a 
introdus sistemul DAD.  

Pe 25 octombrie 2020, primul ministru a semnat un nou amendament valabil până la 24 
noiembrie 2020, pentru a evita o nouă situație de loockdown. S -a recomandat din nou folosirea 
muncii la distanță pentru biroiri, în timp de 75 % din licee au fost închise. De asmenea, sălile de 
sport, piscinele, teatrele, sălile de cinema și în cele din urmă barurile și restaurantele trebuiau să 
închidă la ora 18. Măsurile au provocat revolte din partea posesorilor de restaurante, care au ieșit la 
proteste în marile orașe. 
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Situația din acest moment în Pedara și considerații finale ale elevilor 

În Catania și în alte orățele învecinate sunt sute de cazuri noi, pe când aici, în Pedara sunt 23 
de cazuri, unele din ele chiar asimptomatice. Aceștia urmează protocolul de carantină, așteptând în 
zona ”tampon” desemnată de Agenția Sanitară Locală. 

Primarul orășelului nostru trimite informări zilnice, legate de 
rata de infecție. Acum când rata de infecție crește din nou, suntem 
speriați. De aceea folosim totdeauna masca, atât în timpul orelor cât și 
pe stradă. Ne temem să nu fim infectați și ne facem griji cu privire la 
posibilitatea unui nou lockdown, care ne-ar izola de toți ceilalți. 
Suntem tineri și ne-ar plăcea să stăm împreună și să ne bucurăm de 
lucrul acesta, dar din nefericire, nu putem face asta acum. 

Din primele zile ale lui octombrie am început scenariul DDI( 
Predarea Digitală Integrată). Înseamnă că în fiecare zi, cinci dintre  
elevi rămân acasă și participă la lecții prin intermediul computerului, 
în timp ce, ceilalți membrii ai grupului sunt la școală. În acest fel se 
pot respecta măsurile legate de distanțare. Pe lângă acestea, trebuie să 
ne dezinfectăm mâinile frecvent. În timpu orei de sport, nu putem 

atinge niciun echipament. În fiecare din cele trei curți ale școlii, 
câteva fețe zâmbitoare au fost pictate pe pavaj, tocmai pentru a le 
folosi în timpul orelor de sport, deci pentru a se respecta distanțarea. A 
trebuit să renunțăm la volei, și la orele de flaut. Cu mare atenție 
trebuie să respectăm marcajele verticale și orizontale de distanțare. După părerea noastră școala ia 
toate măsurile de siguranță posibile, de aceea spațiul școlar poate fi considerat un loc sigur. Medicii 

au venit în școala 
noastră pentru triajul 
epidemiologic al 
profesorilor și elevilor. 
Noi sperăm că nu se va 
închide școala din nou, 
pentru că în ciuda 
învățatului la distanță 
din timpul perioadei de 
lockdown, care a fost o 
strategie de a ne ajuta 
să ținem pasul cu 
programa școlară, acest 
lucru a fost destul de 
stresant pentru unii 
dintre noi. Sperăm tot 
ce poate fi mai bine! 
 

 

  

Coșul de gunoi pentru 
măști de la școală. 

Recomandări pentru 
distanțare. 

Detrgentul dezinfectant din băile 
școlare si recomandările pentru 

igiena mâinilor. 
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Sistemul de educație din Turcia în timpul pandemiei Covid 19  

de Samet BAYRAK, profesor de științe,  
Bagcilar Mustafa Kemal Ortaokulu, Istanbul, Turcia 

Practic nu a mai rămas nimeni, în orice sens posibil, care să nu fie afectat de efetctele bolii 
Covid 19 cauzat de noul coronavirus, care a pornit din China și s-a răspândit către milioane de 
oameni de pe globul pământesc. 

La fel ca și în lumea intreagă, și în Turcia sistemul de educație a fost afectat masiv de 
epidemie, iar școlile s-au închis imediat, ca măsură de precauție. În foarte scurt timp difuzarea 
lecțiilor a fost inițiată prin Rețeaua Informatică pentru Educație(EBA) și EBA-Tv. Difuzarea prin 
rețeaua existentă a fost sprijinită de asemenea de televiziune, printr-un protocol cu TRT( Societatea 
Turcă de Radio și Televiziune), iar transmiterea televizată a constituit coloana vertebrală a 
educațieie la distanță. Ministerul Educației Naționale (MEB) s-a adaptat la acest proces de predare 
foarte repede și a început să sporească calitatea materialelor transmise. 

În periaoda pandemiei, educația a continuat la distanță prin intermediul diferitelor platforme 
online. După cun se știa , educația la distanță nu a fost un fenomen nou în țara noastră. Acest proces 
a început în anii 1970 sub denumirea ”Scrisoare pentru Educație” și a fost dezvoltat de 
Universitatea Anadolu, care l-a transformat  în facultăți deschise pentru educație – formă foarte 
populară astăzi. Pe lângă Universitatea Anadolu, de asemenea Universitatea Ataturk și 
Universitatea Istanbul implementează acest sistem deschis de educație al facultăților. Aceste institții 
s-au dezvoltat de-a lungul anilor în ceea ce privește experiența didactică în utilizarea infrastructurii, 
pregătirea materialelor de curs și evaluare. 

Cu toate acestea MEB nu a avut infrastructura suficientă și expertiză cu privire a aceste 
aspecte.  Din aceste motive se poate considera că MEB a obținut un succes semnificativ într-o 
perioadă scurtă de timp, cu privire la implementarea și gestionarea aplicațiilor pentru educația la 
distanță, ridicând acest proces la nivelul următor, prin crearea a mii de lecții live cu ajutorul 
aplicației ZOOM prin EBA. Nu trebuie să uităm că  conținutul psihopedagogic al educației la 
distanță promovate de Ministerul Educației este diferit de cel promovat la nivel universitar. Desigur 
conținuturile sunt adaptate pe nivele de vârstă și specific școlar. De exemplu nu poți preda un curs 
de lectură pentru învățământul primar la fel ca un curs de lectură pentru liceu. Oricare ar fi nivelul 
de vârstă, este imposibil să menții interesul și atenția elevului pentru o perioadă lung de timp de 
predare, câtă vreme elevul este un receptor pasiv, aflat în afara sălii de clasă, în fața televizorului. 
Durata cursurilor trebuie ajustată corespunzător. Un fapt cunoscut este acela că profesorii, care 
adesea sunt critucați aspru, deși muncesc devotat și voluntar în medii necorespunzătoare, bazându-
se pe cheltuiala proprie, nu au experiență în fața camerei. Se poate spune că implicarea Ministerului 
Educației Naționale în promovarea procesului de învățare la distanță va contribui la dezvoltarea cu 
succes a acestui tip de învățare și pe viitor. 
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Gestionarea epidemiei ne spune că nimic nu se petrece independent și ne demonstrează  
relațiile dintre educație, sănătate, dezvoltar economică, politici publice și viață socială care se 
întrepătrund. 

Măsuri pe termen scurt, luate în situații de urgență pot deveni o parte a vieții normale, iar 
după o vreme devin permanente. Bazându-ne pe acestă afirmație, se poate spune că educația la 
distanță care a fost implementată ca măsură obligatorie temporară, generată de pandemie, va 
continua o vreme, chiar dacă situația s-a întors la normalitate și nu vom reveni complet la situația de 
dinaintea epidemiei. În acestă situație, în special din punctul de vedere al EBA și EBA-Tv. Pe 
parcursul lunilor de vară vom beneficia de EBA și EBA-Tv, pentru prevenirea uitării de peste vară 
și pentru menținerea legăturii elevilor cu cursurile. 

Deși nu avem încă suficiente date despre efectele sau succesul educației la distanță, acest 
experiment social obligatoriu ne arată că unele lecții de educație primară și inferior secundară pot fi 
învățate prin lecții la distanță. În particular, pentru a dobândii cunoștințe se poate utiliza învățarea la 
distanță la unele discipline școare sau la unele conținuturi de la discipline școlare. În acest context, 
este necesar ca societatea să treacă spre modelul mixt unde educația față în față și educația la 
distanță se combină. În plus, asemenea abordări pot genera mai mult timp pentru promovarea 
învățării socio-emoționale din școală și pentru dezvoltarea abilităților de lucru cu ajutorul 
aplicațiilor tehnologice. Trebuie să admitem că perioada școlilor ca produs al societății industriale, 
în care se promovează o educație standard nu ține cont de diferențe individuale și de nevoi, axându-
se pe producția de masă este acum depășită. Organizațiile școlare care au un nivel redus de 
deschidere spre schimbare continuă să reziste perspectivei progresiste și existe nțialiste care pune 
individul în centrul educației. Acestea nu renunță la înțelegerea perenă esențialistă, deși bazele legii 
naționale a educației clarifică aceste aspecte de mai bine de o jumătate de secol. 

Provocări ale sistemului de sănătate și provocări ale sistemului de educație  
Organizațiile educaționale au fost forțate să se schimbe prin pârghii diferite de-a lungul 

timpului. Acum numele pârghiei este ”sănătatea”. Probelemele de sănătate publică au determinat 
organizațiile să își schimbe metoda de predare, să își revizuiască programul pe baza necesităților 
generate de schimbările din viața socială. Procesul aflat în derulare subliniază importanța sănătății 
publice ca prioritate socială.  Spre deosebire de inițiativele anterioare de schimbare, această situața 
s-a dezvoltat printr-un proces natural de evoluție  cu sprijinul comunităților educaționale. Procesul a 
pus la încercare toată reziliența nastră și abilitățile de adaptare la condițiile viață pe care le avem. 
Din acest punct de vedere, sistemul de educație continuă să pună la încercare reziliența pshihologică 
a elevilor în legătură cu acețeași mecanisme printr-o abordare orientată spre examene, acumulare de 
cunoștințe fără a lua în considerare diferențele individuale. Această practică poate afecta elevii în 
mai multe feluri, în primul rând cu privire la sănătatea pshihologică, pentru că elevii dezorientați le 
crează senzația că ceea ce au făcut a fost fără importanță și semnificație. Ne putem gândi la ea în 
felul următor: ce s-ar intâmpla dacă un doctor ar da tuturor pacienților dintr-o zi, același 
medicament? Așa putem simula ceea ce se întâmplă prin unifromizarea școlară. Făr  să se țină cont 
de diferențele individuale, tuturor elevilor li se dă acceași informație în același mod și mediu.  
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Modalitatea de abordare și metodele de lucru trebuie să se schimbe acum. ”Școala nu este doar un 
loc cu ziduri și acoperiș, școala este peste tot. O pădure, un munte, oricunde învățarea și 
cunoștințele sunt accesibile, este școală”. Această afirmație este foarte corectă din punct de vedere 
pedagogic. ”Condamnarea” elevului la ore, ordine strictă nu mai este o practică acceptabilă astăzi. 
Profesorii au conștientizat acest lucru de ceva vreme. Oricum pentru profesorii care nu au găsit 
suficientă putere în ei înșiși pentru această schimbare, politica promovată de minister, le-a dat 
încredere. Ministerul a promovat profesorii ca sursă a schimbării, promovând o atitudine de 
entuziasm și apreciere în jurul acestora. Din aceste motive, zilele ce urmează sunt plince de 
evenimente legate de educație. Elevii pot folosi tehnologia informației în mod eficient, de asemenea 
își pot îmbunătății abilitățile de lucru în grup, pot învăța după programe individualizate pe baza 
abilităților lor și a domeniilor de interes, își pot îmbunătății performanțele academice prin EBA, își 
pot elimina deficiențele de învățare prin programe acedemice, pot dobândi abilități în mediul virtual 
prin educație individualizată la distanță. Suntem în zilele în care educația este dirijată într-o direcție 
novatoare, iar școlive vin în întâmpinarea elevulor în loc să vină elevul la școală zilnic. 

Învățarea online, un blestem sau o binecuvântare  
Aleksandra Wydra, XXVII Liceum Ogolnoksztalcace  im.  

Zeslancow Sybiru w Lublinie, Lublin, Poland 

  Izbucnirea crizei sanitare a contribuit la mari schimbări în modalitatea de implementare 
asistemului de educație din întreaga lume. Profesorii și elevii au trebuit să se adapteze la noua 
situație atât de rapid! Cum au reușit să o facă? M-am decis să intervievez elevii clasei a III-a B, să 
văd punctul lor de vedere cu privire la învățarea în timpul pandemiei.   

Reporterul: Ce se poate prelua din timpul lecțiilor online la cele față în față?  

Ewelina: După părerea mea posibilitatea de a învăța pe computere la șcală ar trebui preluată. Cu 
ajutorul computerului putem avea acces rapid la manuale și alte publicații cu exerciții. Nu ar mai 
trebui să cărăm cărți grele care să ne afecteze coloana vertebrală ci le-am înlocui cu genți 
confortabile pentru echipamente/ laptop-uri. Un alt lucru important, având în vedere pandemia este 
faptul că nu am mai împrumuta cărți unii de la alții ci le-am avea pe ale noastre.  

Reporterul: Care a fost cel mai dificil aspect pentru tine, legat de lecțiile online?  

Karolina: Pentru mine a fost greu să învăț în formatul online, pentru că mă bazez pe vizualizarea 
informației și învăț ușor când văd ceva pe tablă. De asemenea au fost disfuncționalități în 
funcționarea internetului, probleme cu echipamentele, în special cu microfonul, care au creat 
dificultăți când vina vorba de învățat și de a deprinde cunoștințe din lecție.  

Reporterul: Ce instrumente/aplicații ați folosit pentru lecțiile online?  Cum poate fi încorporată 
tehnologia în lecții obișnuite?  
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Dorota: În timpul lecțiilor online am folosit calculatorul pentru clacule matematice, motorul de 
căutare google și dicționarele online. Părerea mea este că lecțiile sunt mai eficiente mai practice, 
căci poți să înveți neperturbat, căutând informații pe internet, traducând secvențe diferite și 
rezolvând probleme de matematică prin abordări diferite. 

 Reporterul: Ce tip de lecții sunt mai greu de adaptat la formatul online?  

Daria: Pentru mine cele mai grele lecții sunt cele de matematică pentru că este mai greu să înveți 
expemple variate în formatul online. În mod tradițional este mai ușor pentru noi să asimilăm 
informații noi. Nu am avut posibilitatea să ieșim la tablă în formatul online. La tablă mi se pare mai 
ușor pentru că profesorul poate interveni să te corecteze și să te ghideze în orice moment. 

Reporterul: Crezi că relația profesor-elev s-a îmbunătățit pe perioada cursurilor online?  

Ala: După părerea mea relația profesor-elev s-a înrăutățit în perioada online, mai ales în carantină. 
Profesorii ne-au dat mai multe sarcini și teme, iar noi am petrecut mult timp în rezolvarea lor. 
Consider că nu s-au adaptat suficient unele sarcini de lucru. Cred că orele față în față sunt mai 
eficiente pentru că avem profesorul în fața noastră, iar comunicarea este mult mai ușoară. Când 
avem o problemă cu ceva de exemplu cu temele este foarte ușor să îi spunem. 

Reporterul: Ce spui despre notele pe care le-ai luat în sistemul online? Au fost mai mari, mai mici 
sau nu s-au schimbat prea mult? 

Nikola M.: După părerea mea, notele au fost mult mai bune decât cele din timpul cursurilor față în 
față. Poate din cauza faptului că fiecare încearcă maximul să ajute situația cu ceva, astfel încât 
notele au fost de fapt mai mari. 

Reporterul: Ai dezvoltat noi abilități, ai descoperit noi pasiuni în timpul perioadei de lockdown?  

Wiktoria T.: În timpul perioadei de lockdown am avut mult timp liber, pe care l-am putut folosi 
pentru mine așa că am învățat să cânt la chitară. Mi-am dorit din totdeauna, dar nu am avut suficient 
timp pentru asta. Am încercat de mai multe ori, dar niciodată ”n-a ieșit”, până acum. Așa că datorită 
perioadei de lockdown mi-am îndeplinit o dorință.  

După cum putem vedea, nu există o părere unanimă, dacă lecțiile online sunt apreciate sau 
nu. Desigur, sunt câteva aspecte care pot fi preluate din timpul lecțiilor online. Pentru mine aceasta 
înseamnă să folosesc mai multă tehnologie în timpul predării pentru că îi implică mai activ pe elevi. 
Cred că se poate învăța prin joc la orice vârstă. Învățarea online este benefică doar atunci când 
temporar este forțată de împrejurări, datorită faptului că lipsa interacțiunii directe profesor-elev și 
lipsa dezvoltării abilităților sociale sunt elemente cruciale pentru o educație de calitate. 
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Lights, camera, action! Festivalul de videoclipuri scurte în limba engleză: de la 
tutoriale la minidocumentare cu impact 

Autor: profesor Armanda Stroia,   la Școala Gimnazială  “Avram Iancu”, Dej, Romania 

 

Î n epoca You Tube, când sunt vizionate zilnic peste cinci miliarde de videoclipuri și sunt 
încărcate 300 de ore de conținut digital în fiecare minut, formatul video a transformat semnificativ 
modul în care elevii noștri învață, împărtățesc, colaborează, își identifică sursele de divertisment. 
Cu toate acestea, în sala de clasă, utilizarea tehnologiei video este mai degrabă limitată la 
vizualizarea pasivă, rar provocând elevii să devina producători activi de conținut.  

Se naște, așadar, în mod firesc, întrebarea: De ce să nu valorificăm acest potențial și să 
trecem la următorul nivel de integrare video în procesul de învățare a limbilor străine? Ne referim, 
desigur, la tutoriale, vlogs, povestiri digitale, videorecenzii, documentare de sensibilizare, jurnale 
video pentru reflecție asupra experienței de învățare și lista conț inuturilor digitale produse de elevi 
poate continua.  

Î n mod cert, exista provocări în punerea în practică a proiectelor video atractive, dacă ne 
lăsăm ghidați doar de intuiție. Cercetarea în domeniul LGDV (Learner-Generated Digital Video) 
este încă în „stadii embrionare” (Reyna 2016), deoarece cadrele metodologice pentru utilizarea în 
clasă sunt rare, de obicei concepute pentru sistemul universitar, fiind mult prea tehnice, cu o valoare 
pedagogică scăzută, astfel dificil de contextualizat și adaptat mediului preuniversitar. În prezent, 
proiectele video care exploateaza conținutul produs de elevi sunt departe de a fi integrate în mod 
activ și metodologic în rutina primara și secundară a orelor de limbi străine.  

Valorificând studii de referință din bibliografia de specialitate (Goldman 2004, Kearney & 
Schuck 2005, Reyna & Meier 2018) și observații structurate din timpul activităților mele de la 
clasă, combinate cu colaborarea internațională în cercetare, am reuș it să implementez un cadru 
tridimensional holistic (bazat pe principii funcționale, pedagogice, media), util profesorilor care 
doresc să își ghideze elevii în acest tip inovativ de proiecte. Acest model pedagogic a fost selectat 
pentru a fi diseminat în cadrul celui mai important eveniment anual din calendarul internațional al 
conferințelor dedicate profesioniștilor din toate sectoarele învățării și predării limbii engleze, 
IATEFL Manchester 2020 (IATEFL – International Association of Teachers of English as a 
Foreign Language), cu sprijinul bursei IATEFL Bill Lee.  

Conferința și expoziția anuală internațională IATEFL oferă celor peste aproximativ 3.000 de 
profesioniști ELT, din mai mult de 100 de țări, o oportunitate unică de a întâlni formatori, 
teoreticieni și autori consacrații în domeniu, fiind o ocazie extraordinară de a face schimb de idei cu 
profesioniști din toate sectoarele învățării și, în special, al aprofundării limbii engleze.  
Cercetarea experimentală a fost jalonată de câteva întrebări:  
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Care sunt avantajele exploatării videoclipurilor produse de elevi? 
Proiectele video digitale, bine concepute, oferă o experiență de învățare personalizată, 

sprijină autonomia, dezvoltă competențele lingvistice și de autoreflecție, declanșând, în același 
timp, niveluri impresionante de motivație intrinsecă (vezi Kearney 2011).  

Cum putem implementa videoclipurile digitale produse de elevi?  
Am adaptat pentru proiectele video generate de elevii din învățământul din ciclul 

preuniversitar un model pedagogic LGDM (Learner-Generated Digital Media) care s-a dovedit a fi 
o abordare excelentă și pentru celelalte tipuri de proiecte digitale în clasă. 

Practic, acest model combină pedagogia, formarea digitală media (în ciuda ideii 
preconcepute că elevii sunt nativi digitali, cei mai mulți dintre ei înca mai au nevoie de formare care 
poate fi transmisă prin stabilirea mentorilor egali, a sistemelor de studenți experți), găzduirea video 
(Google Classroom, Flipgrid, Seesaw etc.), marcarea rubricilor, evaluarea contribuției de grup, 
feedback, strategii pentru consolidare etc.  

 
Ce elemente trebuie luate în considerare pentru a putea exploata valoarea pedagogică a SGV 

(student-generated videos)?  
Aceasta întrebare presupune o raportare la unul dintre cele trei moduri principale de utilizare 

a proiectelor video digitale generate de elevi:  
1. ca instrument de comunicare;  
2. ca instrument de observare și analiză ;  
3. ca instrument de reflecție (jurnale de învățare bazate pe video). 

Elementele esențiale ar putea fi sistematizate astfel:  
FORMAREA DIGITALA MEDIA (aspectele ce țin de etica, de proprietatea intelectuală ș i 

de drepturile de autor trebuie, de asemenea, luate în considerare pentru a se asigura că elevii devin 
conștienți de importanța lor atunci când își concep proiectele digitale;  

REZULTATELE DE ÎNVĂȚARE;  



 

15 

 

ETAPELE PROIECTULUI;  
ROLUL ELEVILOR ȘI TIPURILE DE INTERACȚIUNE;  

Am utilizat „sistemul de experți" sau „sistemul de rotaț ie" sugerat de Kearney și Shuck (2006). 
Aceasta înseamnă că elevilor li se oferă libertatea de a alege zona în care doresc să își aducă propria 
contribuție. De exemplu, ar putea fi documentarea pentru script, scrierea scenariului, actoria, 
coordonarea sau editarea videoclipului. Ei se simt împuterniciți să -și împartășească cunoștințele 
sau să-și pună în practică abilitățile, asumându-și responsabilitatea pentru rolul lor de expert în fața 
colegilor lor.  

STRUCTURA „elevilor MENTORI”;  
ROLURILE ȘI STRATEGIILE PROFESORULUI;  
REFLECȚIA;  

Pentru a oferi elevilor șansa de a reflecta asupra experienței lor de învățare, am considerat util să 
concep rubrici de autoevaluare, precum și instrumente de evaluare de tip peer feedback (din partea 
colegilor).  

DISEMINAREA.  

Rezultatele: 
 

În spătămâna ”Școala Altfel”, am reușit să celebrăm munca, entuziasmul ș i implicarea 
vizibilă în cele aproape 100 de videoclipuri create de elevi de la începutul anului în cadrul 
proiectului English Short Video Festival: from slime tutorials to thought-provoking documentaries 
(„Festivalul de videoclipuri scurte în limba engleză : de la tutoriale la mini-documentare cu 
impact”). Astfel, am reușit să realizăm o colecție de resurse video deosebit de atractive și utile 
precum: minidocumentare pe teme istorice (Revolut ia de la 1989, cu interviuri autentice, traduse în 
limba engleză, Primul Război Mondial, Revoluția Americană, Familia Regală a României etc.). 
Aceste minidocumentare au fost realizate de o echipa mixtă, formata din doi elevi pasionaț i de 
istorie din clasa a VI-a (Ștefan Barbu și Cristian Oltean) și o elevă din clasa a IV-a (Ștefania 
Festeu), cu competențe avansate de limba engleză. Cei trei au fost „provocați” de mine ș i de domnul 
profesor de istorie, Pop Dorin, „să intre într-un dialog cu trecutul pentru a-și înțelege mai bine 
prezentul. Considerăm că astfel de colaborări transdisciplinare contribuie marcant la realizarea unor 
punți între generații cu ajutorul cărora să depășim aparența sterilă a istoriei. Faptul că elevii au 
reușit să treacă la un nivel superior, să  insereze mărturiile familiale într-o serie de mici documentare 
cu tematica istorică sugereaza flexibilitatea și oportunitățile pe care studiul istoriei orale le oferă, 
contribuind nu doar la angrenarea și dezvoltarea gândirii critice, ci și la realizarea unui demers 
inovativ, bazat pe colaborare, utilizarea noilor tehnologii în procesul educațional și, nu în ultimul 
rând, dezvoltarea unei apetențe pentru sondarea memoriei „prietenilor bătrâni” și a gustului pentru 
poveștile de viață”; tutoriale (how to videos: cum se face slime, cum se prepară clătite, cum să 
înveți mai ușor limba engleză etc.);  vlog (prezentarea rutinei de dimineață, a micului dejun);  
advice videos (sfaturi pentru activități în vreme de izolare, recomandări de seriale și topul cărților 
preferate etc.);  clipuri de prezentare a unor probleme globale referitoare la mediul înconjurător (pe 
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tema Zilei Pământului, poluării apei, încă lzirii globale);  prezentări meteo (weather forecast videos 
– genul video situat în topul preferințelor elevilor); prezentări diverse pentru a promova cultura și 
obiceiurile autohtone (portul popular românesc, hainele preferate, animalele de companie, 
prezentarea pasiunilor, a obiectelor din cameră );  videoclipuri de promovare a lecturii (reading 
fluency videos, storytelling videos etc.).  

Am constatat un progres semnificativ și sper că nivelul de implicare, pasiune și efort creativ 
al tuturor participanților (atât din ciclul primar, cât și gimnazial) să  constituie un exemplu care să 
inspire cât mai mulți elevi în edițiile următoare. Tocmai din dorința de a nu neglija etapa finală, care  
implică găsirea unor modalități creative și a oportunităților pentru elevi de a-și „sărbători” munca și 
produsele create, am realizat un colaj video promovat pe pagina oficiala de Facebook a școlii cu 
câteva secvențe din cele mai creative videoclipuri selectate în cadrul primei ediții a festivalului, 
care, din păcate, nu a putut avea loc la școală. Să sperăm ca vom putea face acest lucru în anul 
școlar următor și că ne vom putea bucura împreună de rezultatele eforturilor creative. 

Apreciez entuziasmul tuturor celor implicați care au demonstrat ca a învăța o limbă străină 
poate fi o aventură captivantă, poate fi o poveste despre curajul de a continua în ciuda tuturor 
obstacolelor întâlnite (de cele mai multe ori de natura cognitiv-psihologică, axate pe idei 
preconcepute, limitative, referitoare la teama de a greși, de a nu te exprima dacă nu ai o pronunție 
perfectă etc.). 
  Instrumente de lucru ușor de utilizat pentru copii, aplicații de editare video pentru copii pot 
fi găsite la: https://www.educationalappstore.com/best-apps/5-best-apps-for-video-editing 

  

https://www.educationalappstore.com/best-apps/5-best-apps-for-video-editing
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Încercări, provocări, ajustări  

 prof. Diana Rafa,  
Școala Gimnazială “Avram Iancu” , Dej, Romania 

Activtatea de profesorului se află permanent în atenția publicului larg. Spun acel lucru 
acum, când majoritatea școlilor sunt închise, iar predarea se desfășoară în formatul online, astfel 
încât fiecare membru al societății se consideră îndreptățit să își exprime opinia despre aceste 
aspecte, fără să aibă pregătire universitară sau altă formă de certificare a competențelor pedagogice.  

În ciuda sentimentului general de anxietate cu privire la educația zilelor noastre, dacă 
analizăm evoluția de-a lungul anilor, trebuie să recunoaștem că s-au înregistrat îmbunătățiri 
semnificative. Domeniul este întradevăr în permanentă schimbare. Specialiștii propun noi curente 
pedagogice și emit noi politici educaționale cu scopul de a aduce educația mai apropape de nevoile 
și abilitățile elevului.  

În lucrarea sa  “Metodologia educatiei~Schimbari paradigmatice” publicată în anul 2010, 
Elena Joita (page 32) evidențiază schimbările survenite în metodica predării, de-a lungul anilor, în 
funcție de criterii diverse. Pornind de la scopurile educației, studiul menționat prezintă schimbarea 
vechii paradigme de a transmite cunoștințe cu paradigma nouă de a dobândi abilități. Din punctul de 
vedere al curriculumului școlar, conceptul vechi al unui curriculum informațional a fost înlocuit de 
conceptul uni sistem integrat conceput pentru dobândirea de competențe. În ceea ce privește 
activitatea de predare, paradigma veche, a designului instrucțional a fost înlocuită de abordaea 
constructivistă mai flexibilă. 

Tot în lucrarea Elenei Joița se menționează studiul psihologilor Reigeluth și Squire (pag 39) 
care subliniază importanța aplicării metodelor variate de predare. 

Putem admite că o peocupare generală a zilelor noastre în activitatea de predare este 
abordarea inter și transcurriculară, care permite elevului să facă conexiuni transversale între 
conținuturi care conduc la consolidarea competențelor de bază și la formarea unui fundament 
temeinic de cunoștințe pentru elev. Această abordare a fost introdusă de către fizicianul și filosoful 
Basarab Nicolescu în anii ’90. Mediul științific a îmbrățișat repede ideaa aceasta. Multe studii 
ulterioare în domeniul educației pornesc de la abordarea holistică denumită metodă transcurriculară, 
a profesorului Nicolescu. 

Specilaliștii propun multe soluții de implementare a metodei trans-curriculare. Putem 
menționa câteva: cooperarea între profesorii de la diferite discipline școlare în timpul aceleiași 
lecții, dezvoltarea unui curriculum nou care să includă conținuturi cross-curriculare și 
implementarea proiectelor cu tematică cross-curriculară.  

Eu consider că ultima metodă menționată este cel mai ușor de implementat și cea mai 
eficientă. Orice școală, poate folosi proiecte tematice care pun în discuție mai multe discipline 
școlare, fără să se țină cont de orar sau de  infrastructura școlară. Astfel se provoacă elevii să aplice 
conținuturi de la disciline școlare diferite, într-o acțiune semnificativă, lărgindu-le orizontul 
cunoștințelor. 
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Plecând de la nevoia identificată în timpul analizei SWOT pentru elaborarea formularului de 
candidatură a proiectului ”Developing educational techniques starting from regional context”,  de a 
folosi exemple din mediul local, am dezvoltat un proiect tematic cross-curricular pe o temă 
integratoare, pe care l-am implementat cu ajutorul elevilor din echipa Erasmus. 

Orașul Dej conform curriculumului școlar de bază din România: 
1. Matematică: 

Sarcina de lucru: Găsiți detalii despre populația orașului nostru, cum sunt: 
distribuția pe vârste, apartenența etnică, sau alte aspecte. Calculează câ te persoane fac 
parte din fiecare categorie menționată.  

2. Limbă maternă și comunicare 
Sarcina de lucru:  Faceți o scurtă prezentare a câtorva scriitori semnificativi, care s-

au născut în orașul nostru. Alegeți nume din ramuri diferite ale literaturii. Cel puțin unul 
din scriitori trebuie să se afle la debutul literar. Dacă este posibil, găsește nume legate de 
școala noastră.   

3. Comunicarea în limbă străină: 
Sarcina de lucru: Faceți un studiu despre instrumente mass-media din orașul nostru, 

găsiți logo-ul lor  și link-ul unde pot fi gășiți în mediul online.  
4. Geografie: 

Sarcina de lucru: Documentează evoluția mijloacelor de transport din orașul nostru, 
pornind de la autobuzele pe care le vezi pe stradă. Menționează și alte schimbări ale 
peisajului urban în schimbare și explică evoluția acestuia.  

5. Istorie: 
Sarcina de lucru: Plimbă-te pe străzile orașului, fă poze cu câteva clădiri 

reprezentative și documentează contextul istoric al perioadei când s-a încheiat 
construcția acestora. Descrie în câteva cuvinte perioada pe care ai găsit-o.   

Exemplele propuse acoperă aspecte orașului nostru, cu ajutorul competențelor dobândite la 
școală, la cinci discipline școlare, invitând elevul la o călătorie pentru descoperirea noțiunilor din 
programa școlară, aflate în orizontul geografic apropiat. Bineînțeles, pentru a putea avea o imagine 
completă, elevul trebuie să parcurgă toate cele cinci sarcini ale documentării. În încheierea acestui 
articol sunt publicate cinci anexe cu studii realizate de elevi. Se dorește ca acestea să fie exemple de 
implementare în munca cu elevii. Am ales parți diferte din portofoliile mai multor elevi, pentru a 
crea un plus de diversitate în abordările sufgerate. 

Conținuturile menționate au fost concepute pentru integrarea mai multor paradigme ale 
predării, dintre care putem menționa: dezvoltarea motivațională, metoda centrării pe elev, 
dezvoltarea personală a elevului, profesorul facilitator, cultivarea abilităților de muncă individuală 
ale elevului și diversificarea experiențelor de învățare. Toate aceste aspecte sunt incluse în meta-
paradigma post-modernă a abordării trans-curriculare. 



 

19 

 

Chiar și în cazul acesta, al unui exemplu simplu, abordabil, selectarea conținutului s-a făcut 
pe baza regulilor menționate de Constantin Cucoș în lucrarea ”Pedagogie, 2014 (pag 286), cu 
privire la proiectarea conținuturilor: 

1. principiul orientării filosofice ( abordarea propusă se bazează pe metodele cuprinse în 
conceptul transcurricular), 

2. principiul individualizării (conținuturile răspund nevoii fiecărui elev de a întețege lumea 
înconjurătoare și a modela orizontul apropiat), 

3. principiul realismului (exemplele vin din experiența cotidiană a elevului, fiind legate de 
viața reală) 

4. principiul echilibrului (toate cele cinci secțiuni au aceeași împortanță în cadrul 
studiului). 

Exemplele documentate sunt instrumente de lucru simple, cu caracter transferab il, care pot fi 
aplicate în școlile de gimnaziu oriunde în Europa, cu scopul de a dezvolta competențe transversale 
și de a încuraja dezvoltarea personală a elevilor, valorificând potențialul mediului local în 
curriculumul școlar. În speranța că veți găsi materialul nostru ca fiind unul potrivit pentru elevii 
dumneavoastră, vă invit să îmi trimiteți un email cu câteva impresii legate de implementarea lui, la 
adresa de email avramiancueducativ@yahoo.com . 

                               Bibliografie: 

 Metodologia educației. Schimbări de paradigme, Elena Joița,  Iași, Institutul European, 2020 
 Pedagogie. Ediția a III-a revizuită și adăugită, Constantin Cucoș, Iași, Polirom, 2014 

Anexa 1 
1. Matematică: 

Sarcina de lucru: Găsiți detalii despre populația orașului nostru, cum sunt: distribuția pe vârste, 
apartenența etnică, sau alte aspecte. Calculează câte persoane fac parte din fiecare categorie 

menționată.  
Exemplu din documentarea făcută de elevul: Alexandru Apan, clasa a VII-a A, Școala Gimnazială 

”Avram Iancu ”, Dej. 
Un capitol important și util pentru viața cotidiană, cuprins în programa 

școlară de la matematică îl constituie procentele. În studiul pe care l-am alcătuit, 
am utilizat câteva informații legate de studiile demografiei orașului, și plecțnd de 
la graficele cu efect vizual, folosind tehnica studiată la matematică, am găsit 
valorile numerice legate de fenomenele prezentate.   

Demografia orașului Dej 

mailto:avramiancueducativ@yahoo.com
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1. Conform recensământului din anul 2011, populația orașului este de 33 497 locuitori, în 
scădere față de anul 2002, unde la recensământ s-au inregistrat un număr de 38 437 
locuitori. 

Anul recensământului Numărul populației rezidente 

2011 33497 

2002 38437 

Sursa: http://populatie.population.city/romania/dej/ 

Conform acestor valori, am calculat procentul scăderii populației.  

Scăderea populației: 38437-33497=4 940 persoane 

Procentul de scădere al populației:                 12,85% 

În cadrul acestor calcule am folosit noțiunile de procent și aflarea procentului pe care un număr 
îl reprezintă din alt număr.  

2. Folosind populația orașului din anul 2012 și distribuția pe vârste din graficul următor, 
calculează numărul populației cu vârsta mai mică de 16 ani, precum si valorile legate de 
celelalte categorii menționate.  

 

Sursa: https://www.agerpres.ro/destinatie-romania/2014/08/25/destinatie-romania-judetul-cluj-
municipiul-dej-11-43-11                           sub 16 ani,  

15 

19 

28 

38 

Populația cu drept de muncă din 
orașul Dej în anul 2012 

Sub 16 ani

PensionariAngajați 
Fără loc de muncă

http://populatie.population.city/romania/dej/
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                 pensionari                   angajați                    fără loc de muncă 

În această aplicația am calculat procente diferite dintr-un număr. Numărul fiind populația 
orașului în anul 2012.  

3. Distribuția etnică a orașului are conform  https://ro.wikipedia.org/wiki/Dej#Demografie 
următoarele valori: 

     Români (81,79%)   

     Unguri (11,28%)   

     RRomi (1,02%) 392 

     Necunoscuți (5,74%)  

     Alții (0,14%)  

Știind că orașul nostru a avut în anul 2011 un număr de  392 persoane care au declarat că 
aparțin etniei rrome, câți locuitori a avut orașul?                 

                     

În acest caz s-a calculat un număr când s-a cunoscut valoarea unui procent din el.  

Anexa 2 
2. Limbă maternă și comunicare 
Sarcina de lucru:  Faceți o scurtă prezentare a câtorva scriitori semnificativi, care s-au 

născut în orașul nostru. Alegeți nume din ramuri diferite ale literaturii. Cel puțin unul din scriitori 
trebuie să se afle la debutul literar. Dacă este posibil, găsește nume legate de școala noastră. 
Example alcătuit de: Madalina Rafa, clasa a VIII-a A, 

 Școala Gimnazială ”Avram Iancu ” Dej, Romania 
Dejul este un oraș mic cu o inimă mare. Mulți scriitori și-au publicat gândurile de-a lungul 

timpului, făcându-ne mândri. La începuturi personalitățile orașului făceau parte din aristoctatia 
regională. Succesul și aprecierea din cercurile literare nu s-au încheiat odată cu dispariția acestei 
pături sociale. Chiar și astăzi mulți scriitori au început de aici. Iată câteva nume: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Dej#Demografie
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Raveca Vlașin  este o personalitate importantă  a peisajului 
cultural local. Înainte de anul 1989, ea a fost membră a grupului 
literar „Radu Saplacan” ASTRA Dej. De asemenea a devenit 
membră a Uniunii Scriitorilor din Cluj.  De-a lungul anilor, șia 
expus gândurile și convingerile în multe volume: ,,Cartea 
copilăriei” - 2004 - ediție trilingvă româno- franceză-engleză 
(RoFrEn); ,,Scame de zâmbet” - 2005; ,,Din mareea gândului” și 
volumul de versuri ,,Prin grădina de Povești” – 2015. 

Călina Bora este un scriitor tânăr, la vârsta de 25 de ani.  Tânăra 
și-a făcut debutul literar cu romanul ” Dragostea are picioare lungi”. 
Criticii au primit-o cu aprecieri pozitive în cercurile literale, iar romanul 
ei s-a publicat la nivel național.  În prezent, Călina a publicat al doilea 
roman, care s-a bucurat de asemenea de aprecierile criticilor.  Trebuie 
menționat faptul că domnișoara Călina Bora este de asemenea un profesor 
de limba și literatura română foarte dedicat, iar în anul școlar 2019-2020 a 
fost membru al colectivului profesoral al școlii noastre.  

Toni Chira este un elevde liceu, din clasa a 
zecea. Toni a fost elev la școala primară și la 
gimnaziu, la Școala Gimnazială ”Avram Iancu”. Este 
de apreciat faptul că Toni Chira este deja un nume în 
peisajul literar local, făcându-și deja debutul în poezie. 
Criticii au apreciat calitățile lucrărilor propuse de el, 
din acest motiv, Toni este considerate speranță a 
peisajului cultural local. Organizații culturale 
regionale i-au premiat deja primul volum de poezii. Se 
așteptă cu interes, apariția celui de-al doilea volum. 

Iată un fragment din unul din poemele lui:  
” Nu am putut să închid ochii 

când realitatea s-a tras, 
când a secat ca o baltă. 
Nu am lovit cu pumnii în ușa metalică. 
Nu am smuls antifurtul. 
Nu am fost acolo, alături de cei 
care își scoteau trupurile șifonate, 
de cei vii, mult prea înnegriți 
ca să fie șterși.” 

În concluzie suntem mândri de faptul că Dejul este parte integrantă a comunității literare românești 
și sperăm să continuăm să fim o prezentă valoroasă prin nume noi.  
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Anexa  3 
3. Comunicarea în limbă străină: 

Sarcina de lucru: Faceți un studiu despre instrumente mass-media din orașul nostru, 
găsiți logo-ul lor  și link-ul unde pot fi gășiți în mediul online.  

Exemplu alcătuit de: Bianca Chit, clasa a VII-a B,  
Școala Gimnazială ”Avram Iancu ” , Dej 

Mass-media locală este bine reprezentată. 
Orășenii au la dispoziție două posturi de radio locale: 
Radio Fir și Radio Stil și un post regional de 
televiziune: Someș-Tv 
Televiziunea  Văii  Someșului. Postul de televiziune 
emite în zona a patru județe. Din fericire, promotorii 
postului sunt neutrii din punct de vedere politic, 
încurajând politica postului spre promovarea valorilor 
locale specifice micro-regiunii Văii Someșului. În 
ultima perioadă, postul și-a schimbat denumirea 
devenind ”Transilvania Tv”, iar sediul central al 

postului se află în Cluj-Napoca. 

Rațiuni economice care țin de 
dimensiunea comunității și de evoluția 
canalelor mass-media, au condus la 
transformarea ziarelor locale tradiționale în 
website-uri de știri. Cu siguranță bugetul 
găzduirii informațiilor în mediul online este 
simțitor mai mic celui necesar tipăririi pe 

hârtie. Regiunea are trei asemenea canale de comunicare: Someșeanul, Dej24 și Dejeanul. Din 
fericire, toate știrile și noutățile sunt prezentate prin intermediul acestor canale, aproape în timp 
real. Cel mai renumit ziarist de radio și televiziune al zonei este Răzvan Căucean.   

Interacțiunea populației cu reporterii se realizează în mod deschis chiar cooperant, ajutând la 
reflectarea comunității în secțiunile site-urilor, iar promovarea evenimentelor în zona de social-
media este benefică atât pentru public, cât și pentru organele de presă. 

Anexa 4 
4. Geografie: 

Sarcina de lucru: Documentează evoluția mijloacelor de transport din orașul nostru, 
pornind de la autobuzele pe care le vezi pe stradă. Menționează și alte schimbări ale 
peisajului urban în schimbare și explică evoluția acestuia.  

Exemplu alcătuit de: Nicole Bianca Sica, clasa a VII-a B,  
Școala Gimnazială”Avram Iancu” , Dej 
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Dejul a fost un oraș afectat  de sărăcia postindustrială, înainte de anul 2015, dar cu trecerea 
timpului, a evoluat destul de rapid. O mulțime de lucruri grozave au apărut în peisajul urban, până 
atunci modest. Doar în anul 2020 primul lot de șase autobuze electrice dintr-o comandă de 20 de 
vehicule au apărut pe străzile orașului. Stațiile de autobuz au fost renovate și echipate cu dispozitive 

moderne (afișajul electronic al programului curselor, 
actualizat în timp real, iluminare proprie cu panouri 
solare, dispozitive cu priză pentru încărcarea 
telefoanelor mobile). Infrastructura orașului s-a lărgit 
cu un nou centru cultural, un cinematograf 3D cu 50 
de locuri, librărie, locație nouă pentru muzeul 
municipal, iar biblioteca municipală s-a upgradat. Deși 
ni s-a părut că pentru o lungă perioadă de timp orașul 
nostru a rămas în epoca postcomunistă a sărăciei și 
dezolării lipsite de speranță, lucrurile au început să se 
miște în direcția bună. Din nefericire, aspectul și 

dotarea urbană a fost printre cele mai mici griji ale locuitorilor pentru o bună bucată de vreme. 
Dejenii se confruntau cu lipsa locurilor de muncă, cu falimentul agenților economici importanți (în 
special a fostelor întreprinderi și fabrici comuniste) cum au fost: Combinatul de Celuloză și Hârtie, 
Intreprinderea de Fibre Artificiale (IFA), Întreprinderea de Prelucrare a Lemnului. Desigur situația 
nu era ușoară nici pentru oficialitățile orașului, iar problema atragerii de noi investiții devenise 
principala preocupare a acestora. Toți acești factori, combinați cu migrația populației și a forței de 
muncă din cauza salariilor mici și a inflației majore, făceau viața la Dej, una dificilă. 

Lucrurile nu s-au schimbat peste noapte, dar se poate spune cu siguranță că nu mai suntem 
acolo. Lucruri greu de conceput cândva, sunt acum realități ale zilelor noastre. De curând s-a 
deschis un nou centru comercial din rețeaua Kaufland. Se pare că este cel mai mare magazin de 
acest tip din întreaga țară. Supermarketul are de asemenea 
un minirestaurant, cu spații de luat masa la interior și la 
exterior, o farmacie, o cofetărie și un magazin pentru 
produse naturiste. Știu că pentru partenerii noștri, tot ce 
spun este o situație normală, firească, dar în cazul aces ta 
marile lanțuri de magazine nu au acceptat inițial investiția 
în comunitate pur și simplu pentru că au considerat că 
acest fel de comunitate nu are potențialul financiar pentru 
a menține un asemenea centru comercial. După lungi 
negocieri cu reprezentanții primăriei, s-a acceptat 
construcția centrului cu mai multe facilități sub același acoperiș. 

Orașul este în plină reconstrucție, așa că încă așteptăm finalizarea unui centru pietonal, 
refacerea străzilor, a trotuarelor, conectarea pistelor pentru biciclete, spații verzi cu peluză, arbuști 
decorativi, servicii stradale de inchiriere a bicicletelor, mobilier urban și altele. Desigur, nu ne plac 
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șantierele, restricțiile de circulație, praful și zgomotul, dar ne place să descoperim noutăți utile, 
moderne, conectate care să insemne dezvoltare.  

Anexa 5 
5. Istorie: 

Sarcina de lucru: Plimbă-te pe străzile orașului, fă poze cu câteva clădiri reprezentative și 
documentează contextul istoric al perioadei când s-a încheiat construcția acestora. Descrie în câteva 
cuvinte perioada pe care ai găsit-o. 

Exemplu alcătuit de: Alexandra Zăvoianu, clasa a VIII-a D,  
Școala Gimnazială ”Avram Iancu ” , Dej 

Orașul nostru, având o evoluție istorică interesantă are nenumărate clădiri admirate pentru 
frumusețea lor și importanța lor administrativă. Iată câteva dintre ele: 

 The Depoul  Dej și 
Muzeul Feroviar 

Construcția căii ferate în 
Transilvania a început după 1870. 
Dejul a fost considerat un punct de 
importanță strategică pentru căile 
ferate, asta datorită locației 

geografice  care permite conectarea multor căi de acces.  Din acest motiv ateliere importante pentru 
mentenanța vehiculelor feroviare au fost amplasate la Dej. Depoul Dej de astăzi este situat pe 
aceeași locație care a fost aleasă acum 150 de ani. În acei ani Transilvania era provincie autonomă a 
Imperiului Austro-ungar și traversa, alături de întreaga Europă, o perioadă de dezvoltare intensă, 
atât din punct de vedere economic cât și social. 

 Biserica Reformată Calvină. 

Biserica, a fost construită între anii 1456-
1526, în stil gotic. Biserica este situată în centrul 
orașului, fiind considerată imaginea emblemă a 
Dejului sau cel mai semnificativ monument 
arhitectonic al orașului. Majoritatea cărților 
poștale cu Dejul prezintă piața centrală cu 
biserica gotică în centru. La data finalizării 
construcției, biserica, pe atunci catolică a avut 
hramul Sfântului Ștefan. Transilvania era pe 
atunci un teritoriu autonon în regatul Ungariei, sub regele Ludovic al doilea, ultimul rege al 
Ungariei, înainte de a fi înfrântă de către otomani chiar în același an.  
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 Manastirea și biserica franciscană 

Construcția bisericii a fost finalizată în anul 1716. 
La începutul secolulul al XVIII- lea Principatul 
Transilvaniei făcea parte din Imperiul Habsburgic. 
Guvernarea Transilvaniei era investită direct de către 
administrația de la Viena.   

 Liceul Andrei Mureșanu  

Prestigioasa școală dejeană are o clădire care a 
fost terminată în anul 1900. Încă de atunci, a fost neîntrerupt liceu. După revoluția de la 1848, 
principatul  Transilvaniei a devenit regiune autonomă a 
Imperiului Habsburgic. Educația liceală se făcea pe atunci în 
limba maghiară. Etnicii români nu aveau dreptul să studieze în 
limba maternă în licee. Doar învățământul primar era accesibil 
în limba română, deși învățarea limbii maghiare a fost 
obligatorie în învățământul primar. după Marea Unire din 
1918, nour regat al României a restabilit drepturile civile 
pentru populația de etnie română. Primul director român al 
Liceului Andrei Mureșanu a fost Victor Motogna.    

Orașul are clădiri care aduc în discuție evenimente istorice care se întind pe parcursul a 800 
de ani. Sunt evenimente care spun povestea unei comunități mixte ce continuă să existe și să se 
dezvolte pe aceste meleaguri. Poate peste încă 100 de ani, alte clădiri vor spune lucruri minunate 
despre dezvoltare și progres în această comunitate. Depinde de noi! 

Sofia și Vitosha sunt inseparabile ! 

 prof. Yulia Shivaceva,  
Liceul nr. 15 "Adam Mitskevich", Sofia, Bulgaria 

    Vitosha este un munte foarte frumos, la poalele 
căruia este localizată capitala Bulgariei, Sofia. 
Vitosha și Sofia reprezintă o combinație unică de 
”oraș în munți și munte în oraș”!.  

Nu multe capitale au binecuvântarea de a avea 
un munte situat atât de aproape. Vitosha domină 
panorama orașului și este situat la doar 15 km de 
centrul orașului. Este un loc minunat să te odihnești și 
să te plimbi pe jos în timpul verii, al primăverii sau al 

toamnei. De asemenea este o stațiune potrivită pentru ski, în timpul iernii. Muntele oferă numeroase 
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trasee pentru drumeție și oportunități pentru schiat. De asemenea este un loc minunat în care poți să 
scapi de căldura verii. 

Vitosha este un munte din vestul Bulgariei. Cel mai înalt vârf al său este Piscul Negru, aflat 
la altitudinea 2290 m. Acest lucru îl face al patrulea cel mai înal vârf din Bulgaria după Rila, Pirin 
și Stata Planina. Fiind situat în imediata 
proximitate a orașelor Sofia și Pernik, 
habitatul natural s-a schimbat mai mult decât 
în cazul altor munți. Parcul Natural Vitosha 
este cel mai vechi parc natural din Peninsula 
Balcanică, fiind unul din locurile favorite 
pentru recreere și turism a locuitorilor din 
Sofia și Pernik, dar și pentru oaspeții acestora. 

Principalele atracții turistice sunt: 
Cascada Boyana ( aflată în patrimoniul 
UNESCO) , Podurile de Aur, Piscul Kamen, 
Râul de Piatră, Duhlata - cea mai mare peșteră din Bulgaria, laleaua unicat de Vitosha, etc. Se poate 
menționa și vulcanul care ne-erupt cu piscul său Cherni Vrah ( însemnând Piscul Negru).    

”Sofia și Vitosha sunt inseparabile, ca și Vezuviul de Neapole”. această descriere aparține 
omului de știință și naturalistului vienez Hohshteter, care a vizitat Bulgaria în secolul 19. Chiar și 
azi afirmația reflectă conexiunea dintre orașul cu peste un milion de locuitori și munte. Vitosha este 
o bucurie pentru locuitorii care iubesc muntele pe tot timpul anului. 
  Vitosha este primul parc natural din Bulgaria și printre primele din Peninsula Balcanică, dar 
și dn Europa. Parcul natural a primit acest statut din anul 1934 și se intinde pe p suprafață de 6410 
hectare. În anul 1936, la propunerea Uniunii pentru Protecția Naturii Locale, un decret de lege a fost 
pregătit și promulgat pentru protejarea habitatului natural. Parcul nu a mai fost considerat unul 
național ci a primit denumirea de Parc al Poporului. 

Habitatul natural. 
 Pe teritoriul  parcului au fost identificate 61 de tipuri de habitate naturale. Datorită acestei 

diversități, locul a fost inclus pe lista regiunilor cu valoare biologică de importanță europeană, prin 
Programul Corine Biotopes, dedicat conservării naturii și a vieții sălbatice din spațiul european.   
Principlalele tipuri de habitate naturale sunt repartizate în câteva grupe principale. Compone ntele 
abiotice ale ecosistemelor (râuri, cascade, peșteri, stânci, etc) cuprind 7 dintre grupe.    

Habitatele naturale specifice pădurilor sunt în număr de 19 și cuprind varietăți cu frunze late. 
Coniferele care includ grupuri de tufișuri și arbuști exfolieri, sunt distribuite în alte 8 tipuri de 
habitate naturale. Alte patruzeci habitate includ varietăți de ierburi. 

18 habitate naturale identificate pe teritoriul parcului sunt cuprinse în lista Documentului 
oficial pentru diversitate biologică. 
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Toate acestea fac ca parcul natural Vitosha să constituie o locație de importanță strategică 
pentru constituirea Rețelei Naționale Ecologice, justificând statulul acesteia de zonă protejată. Spre 
exemplu, doar în zona de habitate cu varietăți de iarbă și pădure trăiesc 805 specii de ciuperci.  

                      

Fauna 
 O faună bogată și diversă în specii de nevertebrate este specifică muntelui Vitosha. Muntele 

reprezintă o locație reprezentativă pentru găzduirea unor comunități unice de animale nevertebrate. 
Pe baza nunărului de specii rare, pe cale de dispariție, Vitosha este situat pe al doilea loc în 
Bulgaria.  Putem număra 148 de specii endemice Bulgariei și Balcanilor, 300 de specii rare și 85 de 
specii relicvă de nevertebrate, răspândite pe acest teritoriu. 

Vitosha  ca loc pentru educație 
 Localizarea Parcului Natural Vitosha în apropierea 

Sofiei și a orașului Pernik duce la folosirea parcului ca spațiu 
pentru educație.  

Sprijinul pentru folosirea parcului ca loc pentru 
educație, observare, aplicare a cunoștințelor este unul din 
scopurile principale ale planului managerial al parcului.  

 Vitosha este de asemenea un loc pentru a practica 
diverse tipuri de sporturi. Cu excepția schiatului sportiv, 
practicat pe perioada lunilor de iarnă, un număr în creștere de 
practicanți ai sporturilor extreme cum sunt: alpinismul, 

parapanta, planorismul, ciclismul montan. 
Ne place muntele nostru! Vitosha este un loc grozav! 
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Păpușile tradționale turcești  

de  Defne Su Cinar,  Yagmur KAYA,  
 Liceul Ozel Mersin Ugur Ortaokulu, Mersin, Turkey 

Fișă de lucru interdisciplinară: 
1.Istorie:  

Sarcina de lucru: Vizitează muzeul orașului, fă câteva 
fotografii cu păpuși tradiționale și găsește informții 
despre istoria acestei tradiții populare.  

2.Geografie: 

Sarcina de lucru: Caută informații despre locația unde 
aceste păpuși tradiționale au fost făcute pentru prima 
dată și despre felul în care această tradiție s-a 
răspândit în alte părți ale Turciei.  
3. Religie: 

Sarcina de lucru: Fă o documentare asupra acestor obiecte artizanale și asupra 
felului în care sunt legate de religie. 

     Exemplul sugerat este cerința unui studiu serios și meticuloș asupra păpușilor tradiționale 
turcești. În cadrul acestui demers, elevii se vor concentra asupra cunoștințelor pe care le-au dobândit  
la trei discipline școlare pe care le vor folosi cât mai eficient posibil.   

ANEXELE 1-2-3 

          Istoria păpușilor tradiționle datează din vremuri de demult în Turcia. Este cunoscut faptul că 
păpușile  au fost folosite in orientul mijlociu cu scopuri religioase și magice. În unele părți din 
Anatolia păpușile sunt numite ”dodu” sau ”gade”. The history of dolls date back to ancient times in 
Turkey. It is known that dolls are used by 
Turkish sizes in the Middle East for 
religious and magic-related purposes. In 
some parts of Anatolia, dolls are called 
"dodu" or "gade". Se spunce că aceste 
cuvinte provin din șamanism. Unele 
obiceiuri încă se păstrează în Anatolia de 
astăzi. În țara noastră păpușile sunt folosite 
în zone aride unde nu plouă multă vreme la 
ritualurile aducătoare de ploaie.  În afara 
acestor feluri de păpuși, mai există în 
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cultura populară, un alt tip de păpuși legate de practici cotidiene din zona anatoliană.  Unele din 
aceste tipuri de păpuși sunt folosite cu scopul fecundității. Se crede că posesia lor ar fi benefică 
pentru ca un cuplu să dobândească urmași. În timpul nașterii păpușile sunt asociate cu diferite 
practici și credințe. În unele regiuni din Anatolia, păpușile sunt folosite de feme ile infertile/ care nu 
pot avea copii. Femeia care dorește să aibă un copil pune în jurul mijlocului un brâu care conține o 
păpușă de cârpă, direct pe burta sa. Făcând asta, se crede că ea va dobândi un copil mulțumită 

contactului direct al pielii cu păpușa de cârpă. 
Păpușile  sunt făcute manual din 

plastic, lemn, ceramică, sticlă, orice materiale 
minerale, argilă, ipsos, piele, textile etc. Sunt 
jucării sub forme umane, făcute din tot felul 
de materiale. 

               Arta populară a confecționării 
păpușilor artizanale reprezintă cea mai veche 
formă de manufactură care își are originile în 
utilizarea materialelor disponibile pentru a 
demonstra viitoarele responsabilități între 

mamă și fiică/noră, pentru spectacole de marionete, pentru sperietori de ciori sau pentru jucării 
pentru copii.  

Există zeci de muzee în Turcia, unde se pot vedea aceste păpuși  
cu forme și motive populare diferite  

          Păpușile cu semnificație economică, socială, culturală și mai important, religioasă au un rol 
important în cultura populară turcească.   

Aceste obiecte, produse cu materiale diferite au denumiri variate în funcție de regiunile țării. 
Denumirile pleacă de la materialul din care sunt făcute și reflectă caracteristicile zonei în care au 
fost produse și vestimentația lor. Acest studiu dorește să prezinte păpușile artizanale făcute în 
Turcia, utilizate ca obiecte decorative în multe cămine, în special în cele din zona rurală.  

       Sperăm că această tradiție nu se va uita de-a lungul timpului!        

Promovarea valorilor pe parcursul activităților de dezvoltare personală  

Autor: prof. pt. înv. primar Dalia Mureșan,  
Școala Gimnazială ”Avram Iancu”, Dej, Romania 

 Scopul orelor de dezvoltare personală este acela de a contribui substanțial la dezvoltarea 
personalității elevului și la integrarea socio-profesională a acestuia. 
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 Această oră se adresează nevoilor fundamentale  ale copilului de a se autocunoaște, de a se 
respecta, de a-și satisface nevoile comunicaționale, nevoile relaționale, nevoile de învățare, pe cele  
legate de dezvoltare a creativității și de  gestionare a provocărilor și presiunii. 
Titlul filmului: Take Me Home/ Ia-mă acasă - de Nair Archawattana 
                    https://www.youtube.com/watch?v=D_Rx4qZ8QRc 
Idea principală: Într-un adăpost întunecat și rece, un pui disperat de cățel beagle așteaptă ca 
persoana poitrivită să îl ia acasă.   
Valori promovate: generozitate, frumuseșe interioară, modestie, inteligență.  
Abilități vizuale (pt. clasa  a doua): 

1.1. Stabilirea unor similarități și diferențe între elevi și colegi lor, urmând un criteriu simplu; 
1.2.Exprimarea emoțiilor de bază în situații variate. 

 

Utilizarea resurselor în timpul orelor de dezvoltare personală 
  
- Vizionarea filmului/ Dezbateri  
- realizarea unui desen (sub forma unui ciorchine), în care elevul să scrie titlul filmului, tema 

acestuia, când și unde se petrece acțiunea filmului și numele personajelor.   
- Metoda cubului:  

DESCRIE- puiul de beagle,   

ANALIZEAZĂ- comportamentul câinelul poodle, 

ATRIBUIE- o caracteristică fiecărui personaj,  

APLICĂ- Ce face câinele beagle pentru a fi preferat de fetiță?  

EXPLICĂ- De ce a ales fetița, câinele beagle?  

- Joc: ”Strada emoțiilor” 
Avem o stradă formtă din urme de pași. Formăm echipe de câte două persoane. 

fiecare echipă va merge pe strada emoțiilor. Profesorul va spune o istorioară. fiecare elev va 
spune ce a simțit la uzul povestirii. Ne plimbăm cu un prieten într-o lume de poveste, pe 
strada emoțiilor: ”Este cald și plăcut afară. Pe stradă ai văzut un câine rănit. Câinele nu pare 
să aibă un stăpân. În parc sunt copii care se joacă. Pe lac este o lebădă frumoasă cu cinci 
bobcei. Un pui strigă după mama sa.” Profesorul va adapta povestea la nevoile fiecărei 
echipe. 

- Vizita la un adăpost pentru câini. 
 

  Utilizarea resurselor în timpul evaluării orei de dezvoltare personală: autoevaluare și 
interevaluare.  

- TMI (Teoria inteligențelor multiple)  

INTELIGENȚA COMUNICĂRII  
Scrie un text scurt ( 5-6 propoziții) în care să descri activitatea derulată.  

https://www.youtube.com/watch?v=D_Rx4qZ8QRc
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INTELIGENȚA MATEMATICĂ 
Scrie o cerință la o problemă de matematică, pe care să o poți rezolva folosind două operații 
matematice (o adunare și o scădere). 
Într-un adăpost pentru câini sunt 134 câini albi, 48 câini negrii și cu 56 câini cu pete mai mulți 
decât câinii albi și cei negrii la un loc. 
 
INTELIGENȚA MUZICALĂ 
Compune un cântec pentru versurile: 

Vino si vezi ce poate face câinele meu  
El va face un spectacol pentru tine 

Îți vine să crezi ochilor tăi? 
El poate face orice încearcă 

Nu mai există câine atât de isteț 
El are o mare inimă bună, 

Doar intreabă fiecare băriat și fetiță, 
El este cel mai bun câine din lume. 

INTELIGENȚA KINESTEZICĂ 
Modelează cei doi câini protagoniști din plastilină. 

INTELIGENȚA INTERPERSONALĂ 
Imaginează-ți că ești un copil care a vizitat un adăpost pentru câini.  Scrie un dialog între tine și 
câinele beagle.  

INTELIGENȚA INTRAPERSONALĂ 
Ce ai simțit după ce ai văzut filmul? 
Ce ai învățat din acest film? 

INTELIGENȚA SPAȚIALĂ 
Crează un cățel folosind figuri geometrice.  

INTELIGENȚA NATURALISTĂ 
Descrie cele două rase de câini.  
 
Fiecare echipă își va autoevalua lucrarea folosind un emoticon.  
 
-Metoda- “Turul galeriei” (inter-evaluare). 
 

Adaptarea sugestıılor metodice la categorıa de rısc a elevılor  
   Pentru elevii care prezintă disfuncționalități comportamentale sau emoționale, accentul va fi pus 
pe consolidarea nevoilor de bază ale dezvoltării personale.  
- modelează un personaj din plastilină,  
- desenează un personaj,  
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- rezolvă un mic puzzle,  
- aranjază secvențele dintr-un film,  
- identifică prin încercuire, propozițiile legate de film.  
- În timpul lucrului în echipă, profesorul va incerca să dezvolte  și să valorifice calitatea principală a 
elevilor.  

Proiect de învățare tematică: ”Alimentația sănătoasă”  

Autori: prof. Cristina Dascălu și prof. Dalia Sorina Mureșan,  
Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Dej 

Descrierea activității: 
 Titlul: Fermier pentru o zi 

 Dorim să promovăm înițiativa EU ”Lapte în școli”, din acest motiv, prin intermediul acestui 
proiect ne informăm elevii despre importața consumul de lapte și beneficiile altor produse 
alimentare. Ca primă etapă a proiectului, am adus elevii mai apropape de procesul 
producerii de lapte printr-o vizită la o fermă de capre din satul Valea Morii.  La fermă, elevii 
au aflat despre mâncarea sănătoasă pentru animale, despre cât de nutritiv este laptele de 
capră și despre procesul tradițional de prelucrare a laptelui.  De asemenea, fermierii le-au dat 
prilejul să guste laptele, brânza și alte produse preparate la țară: cum sunt mierea, și gogoșile 
făcute acasă.  

 

Următoarea etapă a proiectului: 

 Vizita la o fabrică de pâine 

Activitatea noastră a continuat cu descoperirea procesului de a prepara pâine. Copii au văzut 
cum se prepară  drojdia, cum se frământă totul în dispozitivul automat și apoi cum se face 
coacerea. La finalul procesului, elevii au dobândit cunoștințe despre beneficiile pâinii pentru 
organism și despre sortimentele naturale de pâine, aflate pe piață.  



 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Târgul școlar de pâine 

 Competențele dobândite în cadrul vizitei de la fabrica de pâine, au fost valorificate prin 

participarea la activitatea tradițională a școlii noastre: ”Târgul de  pâine”. Elevii ajutați de 

părinți au copt produse de panificație, bazate pe procedeele văzute de ei la fabrică. 

Evenimentul ”Târgul de pâine” este unul caritabil, iar elevii și-au pus în practică calitățile 

antreprenoriale și spiritul comercial, pentru a vinde produsele de panificație pentru 

colectarea de fonduri. 

 Fructele și legumele sunt prietenii noștri 

Următoarea etapă a proiectului se numește: ”Povestea fructelor și legumelor”. Prin 
această activitate s-a dorit deprinderea obiceiurilor alimentare sănătoase de a consuma fructe 
și legume. În cadrul atelierului, elevii au confecționat fructe și legume din carton, pe care au 
scris mesaje educaționale, au creat postere despre dieta sănătoasă, iar actvitatea s-a încheiat 
cu un cântec numit:”Fructele”, pe baza căruia s-a organizat un flash-mob.  

Proiectul s-a extins și la alte clase ale școlii, dorindu-se realizarea unei cooperări 
între copii de diferite vâste școlare, care să facă schimb de idei pe baza acestei teme 
importante. S-a recurs astfel șa parteneriate cu elevii din clasa a V-a. În cadrul proiectului, 
elevii din clasa a V-a și-au îmbunătățit cunoștințele teoretice despre fructe și legume  și au 
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înțeles importanța consumului regulat al acestora prin intermediulurmătoarelor activități 
extracurriculare: un jc educațional pe echipe: ”Vreau să cresc sănătos!”, un joc de 
rol:”Obiceiuri alimentare”, o dezbatere pe baza piramidei alimentelor, o activitate în care 
fiecare elev și-a făcut piramida lui alimentară zilnică, pentru o săptămână întreagă.  

De asemnenea am organizat o activitate numită ”Ziua Fructului donat”. Elevii de 
clasa a III-a, împreună cu cei de clasa a V-a s-au întâlnit pentru un schimb de fructe cu 
etichete despre beneficiile consumului ace

stora pentru organism.  
În urma implementării acestor activități, consumul de fructe și legume a crescut în 

rândul elevilor a crescut, dovedind faptul că aceștia sunt mult mai conștienți cu privire la 
dieta sănătoasă și viața activă.  

În concluzie, acest demers este unul sustenabil, pentru că promovează respectul 
pentru mediu, pentru comportamentul ecologic și are un puternic caracter formativ/educativ 
pentru că promovează un individ atent la ceea ce consumă, cu aplecare spre produsele 
tradiționale locale, încurajând de asemenea interacțiunile și dialogul între colegi pentru 
creșterea responsabilității în ceea ce privește consumul alimentar și problemele de sănătate. 
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Proiectul școlar ,,Localitatea mea″ 
Clasa a IV-a D 

Prof pt învățământul primar: Mihaela Sălătioan,  
Școala Gimnazială ”Avram Iancu”, Dej, Romania 

Argument: 
Cunoaşterea şi înţelegerea istoriei şi geografiei locale de către şcolarii mici reprezintă o 

îndatorire de suflet, nu  doar o simplă obligaţie didactică. 
Dragostea de patrie începe cu ataşamentul pentru locul natal, pentru oamenii care trăiesc şi 

muncesc în acest spaţiu geografic, pentru limba şi cultura acestui popor, pentru visele, dorinţele şi 
idealurile sale. 

Elementele de istorie şi geografie locală dezvoltǎ 
curiozitatea elevilor prin angajarea lor în acţiuni concrete de 
explorare. Valoarea lor sporeşte cu atât mai mult, cu cât elevii 
participă activ la descoperirea lor.  

Curriculumul de geografie pentru clasa a IV-a vizează 
conţinuturi ordonate într-o structură concentrică, având ca 
punct de plecare  localitatea natală  şi limită exterioară planeta 
ca întreg. Sunt favorizate astfel, activităţile de învăţare 
personalizate în raport cu principalele caracteristici ale 
orizontului local. 

Descoperirea şi explorarea mediului geografic se face 
treptat de la abordarea unor elemente, fenomene şi procese 
specifice orizontului apropiat, orizontului local, al judeţului, la 
cele ale ţǎrii, ale continentului şi ale planetei ca întreg.  

În acest an școlar, parcurgând la Geografie unitatea de învățare ,,Elemente de geografie a 
orizontului local și apropiat″, am optat împreună cu elevii clasei a IV-a D pentru realizarea pe 
echipe a proiectului ,,Localitatea mea″. Acesta s-a derulat pe perioada a două săptămâni, timp în 
care coechipierii și-au împărțit sarcinile, au cules informații din diverse surse, și-au procurat 
materialele necesare, s-au întâlnit și au realizat materialul de prezentare pentru proiect, pe care apoi 
l-au susținut în fața colegilor de clasă. Satisfacția s-a putut citi pe chipurile lor când munca le-a fost 
apreciată de către ceilalți elevi.  

Metoda învățării bazată pe proiecte aduce beneficii însemnate, nu doar în planul achizițiilor 
cognitive, ci, mai ales, în planul dezvoltării socio-emoționale a copilului. 

 Activităţile derulate cu elevii, în cadrul cărora ei îşi asumă diferite responsabilităţi, 
facilitează acumularea de cunoştinţe prin efort propriu, formarea deprinderii de a folosi surse 
informaţionale diverse, contribuie la dezvoltarea spiritului de observaţie, al celui practic şi de 
cooperare, dar oferă și posibilitatea unei mai bune cunoşteri a elevilor. 

 
Fișa de lucru: 
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Descrierea proiectului școlar ,,Localitatea mea″ 
Clasa a IV-a D 

Prof pt învățământul primar: Mihaela Sălătioan 
 
 

 Titlul proiectului - „ Localitatea mea “  
 
 Scopul proiectului 

o cunoașterea mai bună prin intermediul materialele și informațiile 
adunate din spațiul în care îți desfășori activitatea de zi cu zi: școala 
la care înveți, cartierul și orașul în care locuiești; 

o descoperirea unor instituții și personalități importante pentru 
localitatea Dej te vor face să fii mândru că ești dejean; 

o informațiile îți vor fi de folos la orele de istorie și de educație civică; 
o proiectul tău va fi de folos tuturor celor care doresc să cunoască 

școala, cartierul sau localitatea în care trăiești; 
o acest proiect îți va aduce, cu siguranță, și un calificativ de „Foarte 

Bine”. 
 

 Ce vei realiza? 
o o planșă care să prezinte aspecte legate de cartierul și localitatea în 

care trăiești;  imagini care surprind clădiri importante și informații 
despre acestea, străzi deosebite din cartierul și din localitatea ta; 
desene cu locurile tale preferate din cartierul sau din localitatea ta; 
povestiri sau legende despre cartierul sau localitatea ta. 

 
 Cum vei lucra? 

o formează cu colegii echipe de câte trei- patru elevi; 
o fiecare echipă va realiza propriul material de prezentare pentru 

proiect; 
o stabiliți sarcini de lucru pentru fiecare membru al echipei (cine 

strânge informațiile despre cartier, localitare, instituții și personalități, 
cine selectează și pregătește imaginile, cine realizează planul, cine 
află poveștile și legendele interesante despre cartier sau despre 
localitate, cine scrie informațiile pe planșă  etc.); 

o Vă întâlniți și împreună realizați materialul de prezentare pentru 
proiect. 

 
 Timpul de lucru – două săptămâni 
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 Evaluare – prezentarea în fața colegilor a materialelor realizate de către echipe și 
notarea cu  calificative. 
 

Demersuri transdisciplinare, porinind de la conținuturi specifice orelor de 
biologie 

 Autor: prof. Cristina Dascălu,  
Școala Gimnazială ”Avram Iancu”, Dej 

Argument pentru schimbare  
 

În fiecare zi a existeței noastre auzim repetat obsesiv cuvântul schimbare. Cu siguranță 
domeniul educației nu face opinie separată, din acest puncte de vedere. Desigur, nu este cazul ca 
domeniul acesta să rămână indiferent la transformări, evoluție sau involuție, așa că necesitatea 
ajustării lui în concordanță cu inerția societății devine un scop al politicilor educaționale ale 
vremurilor.  

Cercetătorii în științele educației susțin din ce în ce mai des idea că atitudinile, valorile și 
competențele indispensabile individului pentru a reuși la provocările viitoare, nu pot fi însușite prin 
intermediul disciplinelor școlare clasice. Educația primenită cu idei noi, pleacă de la nevoia de a 
îmbina aspectele teoretice cu cele practice, subliniind tendința de a apropia procesul educațional de 
viața cotidiană a elevilor și de nevoile comunității în care trăiesc. 

Rezolvarea problemelor cu care se confruntă sistemul educațional nu se limitează doar la 
schimbarea curriculumului, ci mai ales în schimbări care apar în modalitatea de implementare a 
acestuia. Până la urmă, dascălii sunt cei care fac diferența între o educație de calitate și un demers 
nefolositor și fad pentru individ. De către profesorașul de la clasă sunt realizate proiectarea, 
organizarea și implementarea unui demers didactic, de aceea de curajul și de imaginația lui depinde 
dimensiunea unui demers de învățare, dincolo de disciplinele școlare, inter și trans disciplinar.  

Noul tip de abordare în educația școlară are la bază patru competențe fundamentale, 
considerate de tip transdisciplinar: a învăța să cunoști, a învăța să faci, a învăța să trăiești împreună 
cu ceilalți, a învăța să fii. Nevoia acestui tip de abordare pleacă de la dinamica economico-socială 
actuală, de la explozia informațională și dezvoltarea puternică a noilor tehnologii care conduc la 
concluzia că structurarea informației strict pe discipline este depășită, iar nevoia transferului de 
cunoștințe este majoră. 

J. Moffet sublinia faptul că: ” cel mai puternic argument pentru transdisciplinaritate este 
chiar faptul că viața nu se împarte pe discipline.”. Transdisciplinaritatea este ceea ce se află în 
același timp între discipline și în interiorul diverselor discipline și dincolo de orice disciplină. 
Finalitatea ei este întelegerea lumii prezente, crearea de conexiuni între teme sau competențe, care 
sunt formate de regulă separat, în interiorul diferitelor discipline școlare.  

Întrebarea care orientează demersul transdisciplinar este: ”Cum îi putem învăța pe elevi, 
astfel încât să devină mai bine pregătiți pentru viață?”. Ca răspuns la această întrebare, pedagogia 
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modernă propune strategiile de predare învățare utilizate în demersul transdisciplinar. Una dintre 
acestea este predarea-învățarea pe bază de proiecte.  

Argument pentru a ne juca 
 

De multe ori i-am intrebat pe elevi dacă le place disciplina ”biologie”. Prin specificul ei, 
această materie este frumoasă, atractivă, interesantă, deși conține foarte multe noțiuni noi, cu 
denumiri greu de memorat. Pot să spun că adesea am încercat să fac imposibilul, pentru ca elevii 
mei să învețe cât mai ușor noțiuni noi, cu caracter teoretic. Bazându-mă pe curiozitatea lor, am 
încercat să- i fac să memoreze cunoștințe greu accesibile și să formeze competențele necesare 
contextului în care trăiesc.  

Sunt conștientă că elevii au un program încărcat, cu câte 6 ore de cursuri pe zi. Este obositor 
să scri și să citești atâtea ore. În aceste condiții, este firesc să răspunzi la întrebarea: ” Ce putem face 
noi, profesorii, pentru a veni în sprijuniul elevilor?”. Teoria pedagogică specifică faptul că trebuie 
să le trezim curiozitatea, setea de cunoaștere, să- i determinăm să participe activ la ore, să le 
facilităm învățarea într-o manieră plăcută, accesibilă. Spre surpriza susținătorilor tradiționalului în 
abordarea didactică soluția nu este una nouă și nici una departe de abordarea didactică. Jocul este 
cel care poate să îmbine toate aceste aspecte ale instruirii.  

Cu alte cuvinte, unul din răspunsurile la toate aceste cerințe ale didacticii este jocul. Din 
acest motiv, demersul pe care urmează să îl prezint stă sub îndemnul: ”Hai să ne jucăm!”. Asta 
înseamnă să includem ludicul în activiatea de predare-învățare-evaluare de la gimnaziu.  

Consider că integrarea jocurilor didactice: ”turnirul întrebărilor”, ”turnirul enunțurilor” și 
jocul de rol oferă elevului posibilitatea de a–și însuși,  fixa și sistematiza cunoștințele deja 
dobândite, într-o manieră activă.  

Proiect transdisciplinar pe temă integratoare: ”Cartoful” 
 

Exemplu pe care urmează să îl propun reprezintă o activitate care are menirea de a asigura 
verificarea și consolidarea cunoștințelor elevilor într-o manieră plăcută și relaxată, precum și 
formarea unor deprinderi noi. Desigur, demersul necesită cooperarea cu colegi profesori de la alte 
discipline școlare, plecând de la o temă cu caracter integrator, pe care elevii clasei a VI-a trebuie să 
o studieze la mai multe discipline școlare.  Tema aleasă, a fost ”Cartoful”. Pentru documentare am 
cooperat cu profesorii de la limba engleză, matematică, istorie, geografie și educație tehnologică. 
Împreună am făcut planul de idei și am format echipe de lucru.  

Prima etapă de lucru a fost aplicarea unui chestionar cu privire la consumul de cartofi. În 
urma aplicării chestionarului s-a constatat că un număr de 25 elevi din cei 27 ai clasei consumă în 
mod regulat cartofi la mese. Un număr de 20 elevi cunosc conținutul acestora în substanțe organice 
și vitamine. Sub îndrumarea profesorului de matematică s-au calculat procentele corespunzătoare, 
precum și reprezentarea grafică a datelor obținute din analiza chestionarelor. 
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A doua etapă de lucru a fost compunerea și rezolvarea unor probleme de matematică, pe 
baza studiului efectuat, reprezentarea grafică și interpretarea graficelor. 

A treia etapă a avut ca temă prezentarea drumului cartofului, din America în Europa, apoi 
în Țara Românească. 

A patra etapă a fost identificarea zonelor țării, unde se cultivă cartofi, în special a celor din 
podișul Transilvaniei. 

A cincea etapă a fost legată de noțiuni care se studiază la biologie, cu privire la alcătuirea 
plantei și funcțiile organelor plantei, înrudirea cu alte plante din familia solanaceelor și alte 
curiozități legate de cartof. 

A șasea etapă a proiectului a fost realizată la disciplina educație tehnologică, unde elevii au 
scris rețete culinare care au ca ingredient de bază cartoful.  

Etapa finală care a concluzionat proiectul a constat în prezentarea a două scenete scrise și 
puse în scenă de elevi, în care să se evidențieze particularitățile acestei plante de la care se consumă 
tulpina subterană, celelalte părți ale plantei fiind otrăvitoare, pentru că conțin solanină. Aceste piese 
au fost traduse și în limba engleză, alături de realizarea afișelor de prezentare a pieselor de teatru,  
precum și ale unor pliante informative cu privire la beneficiile consumului de cartofi. 

 Consider că elevii au învățat multe lucruri noi, distrându-se. Fără să țină cont de discipline 
școlare, au parcurs informații din domeniul biologiei, istoriei, geografiei, matematicii, comunicării 
și artei dramatice, având ca partener banalul cartof. 

Din dorința de a păstra vie experiența școlară pe care elevii vlasei a VI-a au încercat-o pe 
parcursul implementării proiectului, aceștia au structurat materialul într-o broșură, numită ”Cartea 
iubitorilor de cartofi”. În paginile ei sunt experiențe de învățare memorabile, pornind de la varietăți 
cunoscute ale cartofului: alb, roșu sau mov. 

  
Bibliografie: 
Petrescu P, Pop V, ”Transdisciplinaritatea, o nouă abordare a situațiilor de învățare- Ghid 

pentru cadre didactice”, Editura didactică și Pedagogică, București, 2007 
Ciolan L, ”Învățarea integrată”, Editura Polirom, Iași, 2008 

Valori etnice ale comunității în care trăim 

 Prof. Varga Nicoleta în colaborare cu  prof. Oprișan Andra,  

Școala Gimnazială ”Avram Iancu”, Dej, jud. Cluj 
Cine nu-și cunoaște rădăcinile este un rătăcitor prin Univers! 

Credem cu tărie că avem obligația morală să- i învățăm pe copiii noștri să păstreze vii 
obiceiurile și tradițiile comunității din care fac parte, tocmai pentru a simți vie flacăra apartenenței 
culturale, strămoșești și istorice. 

Anul acesta, ni s-a oferit un prilej minunat de a-i determina pe elevii clasei a VII-a C   să-și 
centreze atenția pe valorile etnice ale comunității din care fac parte pregătind un atelier tematic 
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pentru Reuniunea de la Școala Gimnazială ,,Avram Iancu ” din cadrul proiectului Erasmus + 
„Developing educational techniques starting from regional context”. 

Propunerea i-a entuziasmat pe elevi cu atât mai mult cu cât au avut posibilitatea să 
desfășoare activități de cercetare și documentare cu totul diferite de cele cu care erau obișnuiți. 

Organizați în patru echipe și, pornind de la fixarea unor noțiuni teoretice precum: 
comunitate, etnie, obiceiuri sau tradiții, elevii au avut sarcini de lucru prin care să descopere istoria 
fiecărei etnii ce constituie baza comunității din care provin (români, maghiari, rromi, evrei). 

S-au urmărit: evoluția istorică, obiceiuri culinare, personalități culturale și istorice, sportivi, 
tradiții păstrate cu sfințenie din generație în generație, iar rezulatul a fost unul care ne-a mulțumit pe 
deplin. Copiii s-au implicat cu entuziasm, au găsit informații diverse, au discutat cu vârstnici din 
comunitate care le-au descris unele obiceiuri sau le-au prezentat rețete specifice, au procurat 
costume populare autentice sau obiecte vestimentare specifice celor patru etnii cercetate, au învățat 
cuvinte și au transmis oaspeților o fărâmă de istorie a comunității din care fac parte. 

Desigur, satisfacția a fost a noastră, a cadrelor didactice implicate, deoarece am reușit să le 
dovedim elevilor că educația se face atât în școală, cât și dincolo de ușile sălilor de clasă și, mai 
ales, că sunt capabili să facă o analiză obiectivă asupra problemelor cu care se confruntă 
comunitatea lor, propunând soluții viabile pentru diminuarea acestora. 

Ajungem, așadar, la concluzia că, ajutându- i pe ei să-și cunoască trecutul, din toate 
perspectivele lui, ne ajutăm pe noi ca popor să dăinuim prin valorile transmise d in generație în 
generație 

SCENARIU DIDACTIC INTERDISCIPLINAR 
Nicoleta Varga și Andra Oprișan, Școala Gimnazială ”Avram Iancu”, Dej 

Titlul scenariului: ,,Valori etnice ale comunității în care trăim” 

Unitatea de învățare:  „Aproape de ceilalți” 

Autori: Varga Nicoleta- profesor de limba și literatura română, 

 Oprișan Andra- profesor de limba engleză. 

Tip scenariu: Structurat 

Scurtă descriere: 

 La orele de literatură  elevii se familiarizează cu noțiuni despre identitatea națională și 
culturală care au scopul de a le dezvolta sentimente de apartenență, de identitate sau de mândrie 
națională. Lecția s-a dorit a fi o activitate de învățare prin care să prezentăm comunitatea locală din 
perspectiva diversității culturale ce o constituie. Pentru a ne asigura că elevii își vor însuși suficiente 
concepte pentru a aprecia spațiul în care trăiesc și pentru a înțelege cum pot păstra valorile materiale 
și spirituale valorificând resurse naturale, culturale sau sociale, se vor  folosi aplicații legate de viața 
lor cotidiană. 



 

42 

 

Cuvinte cheie: istorie, etnie, personalități, obiceiuri, obiective turistice; 

Conceptele:  ȚARĂ, VALORI, COMUNICARE, JOC, PRIETENIE, ANALOGIE. 

Grup țintă: elevi 

Grupa de vârstă în care se încadrează grupul țintă: 12-16 ani 

Locația de desfășurare: Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” 

Timpul necesar: 3 ore 

Expertiza autorilor:  Realizarea unei piramizi a valorilor 

Conexiunea cu curriculum-ul:  vor fi actualizate cunoștințele din programa școlară despre sensul 
unor cuvinte, moduri de expunere, istoria zonei asupra căreia s-a realizat cercetarea. 

Obiectivele scenariului: 

  La sfârșitul activității elevii vor fi capabili:  

  -să identifice valorile culturale ale comunității; 

  -să surprindă particularitățile fiecărei etnii asupra căreia s-a făcut cercetarea; 

  -să emită judecăți de valoare referitoare la conținut. 

Ghid de pregătire a scenariului 

 -profesorii coordonatori vor pregăti materiale necesare desfășurării activității; 

 -elevii vor fi îndrumați în realizarea PPT-urilor, planșelor tematice, jocurilor interactive, 
piramidei valorilor. 

 PRE-VIST 

Faza I - GENERAREA ÎNTREBĂRILOR 

  Provocarea curiozității- elevii îmbrăcați în costume tradiționale vor saluta audiența 
în limba etniei pe care o reprezintă 

  Formularea întrebărilor- ,,Cunoașteți sensul cuvintelor etnie, comunitate, valori?” 

        -,,Care este vechimea orașului nostru?” 

        -,,Cum credeți că a evoluat comunitatea din care facem parte 
de-a lungul istoriei?” 
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 VIST 

Faza II - INVESTIGAȚIA PROPRIU-ZISĂ (MUNCĂ DE CERCETARE ȘI 
DOCUMENTARE) 

 Elevii vor căuta și descoperi valori culturale, obiceiuri, tradiții specifice fiecărei etnii în 
parte. Vor realiza panouri tematice în limba română și limba engleză, materiale de prezentare sub 
formă de jocuri interactive, PPT, PREZI în limba engleză. 

 De asemenea, elevii clasei a VII-a C vor identifica obiective turistice specifice fiecărei zone 
din care provin  partenerii de proiect și ăi vor provoca pe aceștia  să-și prezinte în câteva cuvinte 
comunitățile, pornind de la acestea. 

Faza III - CREAȚIA - PLANUL DE INTERVENȚIE 

 Elevii vor fi provocați să identifice probleme reale cu care se confruntă comunitatea din care 
fac parte și să conceapă un plan de intrevenție  din perspectiva voluntarului: Dascăl/ Medic/ 
Politician/ Polițist/ Ecologist/ Jurnalist. 

Faza IV - DISCUȚII  

 Elevii vor sintetiza informația primită și vor identifica, împreună cu elevii din școlile 
partenere,  asemănări și deosebiri între comunitățiile din care provin și comunitatea pe care au 
descoperit-o, completând o Diagramă Venn. 

 Explicații pe bază de dovezi: Prezentarea materialelor 

 Profesorii coordonatori propun ca atelierul să se desfășoare sub forma unor jocuri interactive 
prin intermediul cărora invitații să descopere valorile etnice ale comunității noastre. 

 Cele patru grupe aferente celor patru etnii care constituie baza comunității vor concepe 
jocuri atât electronice (PREZI), cât și pe suport de hârtie ( roata misterelor, aruncă-numără-
descoperă) prin intermediu cărora îi vor implica pe invitați în descoperirea unor informații 
interesante despre comunitatea în care au ajuns. 

Faza V - REFLECȚIA 

 Tuturor invitaților (elevi și cadre didactice) li se va cere să noteze pe câte un bilețel colorat 
valorile în care cred, pe care le-a descoperit în timpul activităților comune și să-l atașeze apoi pe o  
Piramidă 3D construită în timpul orei de matematică cu scopul de a reprezenta simbolul colaborării 
și prieteniei. 



 

44 

 

Activități de follow-up și materiale 
 Pentru antrenarea și consolidarea capacității de observare și identificare a valorilor etnice, 
elevii vor consulta Monografia orașului Dej, membri ai comunității reprezentând etniile cercetate, 
internet, biblioteca munincipală și cea școlară. 

 Planșe tematice 
 PPT 
 PREZI 
 Fișe de lucru 
  Costume populare 

 

Contacte pentru asigurarea sustenabilității: 
-Model pentru alte clase 
 

Îmbinarea activităților extracurriculare cu activitățile de la clasă 

prof.înv.primar Anamaria Molnar 
Școala Gimnazială „ Avram Iancu ” Dej 

         Consider că activitățile integrate sunt cele care determină o învățare ușoară a noilor 
conținuturi. Îmbinarea acestora cu activitățile extracurriculare care sunt activităţi complementare 
activităţii de învăţare realizată la clasă, urmărește lărgirea şi adâncirea informaţiei și orientează 
elevii către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea 
personalităţii.  
          Activitățile integrate sunt prezente în planificarea calendaristică și vor fi proiectate conform 
planului de învățământ și orarului stabilit, fiind susținute de experiența cadrului didactic. Acesta 
organizează și desfășoară activități integrate generate de temele stabilite, îmbinându- le cu activități 
extracurriculare. 

Scenariul didactic elaborat de către cadrul didactic și având caracter integrat, poate începe 
cu o activitate de grup, care se poate realiza sub forma unei vizite, prin marcarea unui eveniment 
social sau a unui eveniment petrecut în familie, prin drumeții, activități de colaborare cu părinții sa u 
alți membrii ai comunității , cu diferite instituții.  Elevii sunt orientați apoi spre alegerea domeniului 
de învățare și a materialelor. Varietatea acestora îi încurajează să se manifeste, să observe, să-și 
exprime ideile, să interpreteze date sau să facă predicții. Fiecare elev își asumă responsabilități și 
roluri în cadrul grupului din care fac parte, participând la jocuri inițiate de ei sau de altcineva.  
         Totul a pornit de la întrebarea ”Cum se fabrică...globurile?”, din cadrul proiectului tematic 
Iarna . Pentru a descoperi răspunsul, elevii clasei a II-a C au pornit în vizită la Fabrica de Globuri 
PRODGLOB GLASS din Cluj-Napoca. Acolo au urmărit procesul tehnologic de realizare a 
globurilor din sticlă: fabricarea baloanelor de sticlă, realizarea globurilor de diferite forme și 
mărimi, prin fasonare manuală, pictarea globurilor, verificarea și finisarea lor și la final ambalarea 
acestora.   
         Activitatea a continuat a doua zi în sala de clasă, la ora de Arte vizuale și abilități practice, cu 
pictarea unor globuri primite de la fabrică. Toți elevii au fost încântați să picteze, dar au constatat că 
nu este o muncă prea ușoară. 
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Despre parcursul și desfășurarea proiectului „ Iarna”.... 
      Având în vedere faptul că suntem mai mari, am început să ne punem întrebări: „Cum se 
formează zăpada?”, „ Cum se formează anotimpurile?” , „ De ce îngheață apa?” , „ De ce ne 
îmbolnăvim mai des, iarna?”, „ Care sunt tradițiile și sărbătorile de iarnă?”, „ Ce fel de brad alegem 
de Crăciun?”, „ Cu ce îmbodobim bradul?” , „ Cum se fabrică ...globurile?”,  „ Ce știm despre 
Laponia?”, „ Ce știm despre reni?” .  
      La toate aceste întrebări am încercat să răspundem împreună, pe parcursul lunilor de iarnă, prin 
diverse activități integrate. Am descoperit pas cu pas , în timpul orelor de curs și în timpul 
activităților extracurriculare tot ceea ce ne-a interesat. De exemplu, la disciplina Matematică și 
explorarea mediului am aflat despre anotimpuri și am observat toate transformările din natură în 
timpul drumețiilor. Am reprodus frumusețea iernii în picturi minunate în cadrul orelor de Arte 
vizuale și abilități practice și  am realizat o colecție cu poezii și texte despre iarnă, în cadrul orelor 
de Comunicare în limba română.  
     În timpul experimentelor din cadrul orelor de Matematică și explorarea mediului am reușit să 
observăm transformările apei în natură și am înțeles cum se formează zăpada și de ce îngheață apa. 
Nu am ezitat apoi să organizăm jocuri de iarnă, să interacționăm cu zăpadă și să ne bucurăm din 
plin. 
      Pentru a afla de ce ne îmbolnăvim mai des iarna, am început să căutăm informații și am realizat 
prezentări cu ceea ce am descoperit în urma discuțiilor cu medicul de familie și medicul școlar. Am 
fost vizitați în sala de clasă de una dintre mămici, medic de profesie, care ne-a prezentat un material 
despre viruși și cum să ne protejăm de aceștia. 
     Înaintea Crăciunului am realizat Lapbook-uri despre sărbătorile de iarnă, despre tradiții și 
obiceiuri. În acest moment al proiectului, am desfășurat activități la toate disciplinele, în diferite 
momente. Am cântat colinde, am realizat podoabe de brad, am vorbit despre tradiții și obiceiuri de 
Crăciun , de Anul Nou, am desenat, am prezentat fotografii din alți ani, în care erau surprinse 
imagini din timpul sărbătorilor de iarnă, am dăruit voluntar alimente și jucării unor copii, am 
descoperit unde se află Laponia și am învățat totul despre renii lui Moș Crăciun și  nu numai.   
     Am ajuns și la întrebarea „ Cum se fabrică...globurile?” . Cel mai ușor ne-a fost să organizăm 
o vizită la Fabrica de globuri Prodglob Glass din Cluj-Napoca în timpul căreia elevii au urmărit 
procesul tehnologic de realizare a globurilor din sticlă: fabricarea baloanelor de sticlă, realizarea 
globurilor de diferite forme și mărimi, prin fasonare manuală, pictarea globurilor, verificarea și 
finisarea lor și la final ambalarea acestora.   
         Activitatea a continuat a doua zi în sala de clasă, la ora de Arte vizuale și abilități practice, cu 
pictarea unor globuri primite de la fabrică. Toți elevii au fost încântați să picteze, dar au constatat că 
nu este o muncă prea ușoară. Cu globurile realizate, elevii au împodobit brăduțul clasei.  
          

PREZENTAREA PROIECTULUI 
Tema integratoare „Iarna” 
Subtema „ Cum se fabrică…globurile?” 
Subiecte:  
- Comunicare în limba română: „ Cum se fabrică…globurile?” 
- Matematică și explorarea mediului : Problemele globurilor de Crăciun 
- Muzică și mișcare : “Globul mic și mofturos”  
- Arte vizuale și abilități practice : Globuri- decorare prin pictură  
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Tipologia activităților proiectului: 
- activități didactice integrate pentru o săptămână, îmbinate cu activități extracurriculare  
 
Termeni cheie și sintagme de învățat : globuri, baloane de sticlă , fabrica de sticlă, tehnica de 
lucru, fasonare manuală , proces tehnologic, pictură pe sticlă, finisare, ambalare 
 
Produse curriculare finale:  
-pliante informative despre procesul tehnologic de fabricare al globurilor; 
- lapbook cu tematica „Decorațiuni pentru brad”, pe grupe 
- expoziție cu globuri; 
- fișe de observație pentru globul de Crăciun; 
- colaj fotografii din timpul vizitei la Fabrica de globuri; 
- bradul clasei decorat cu globurile pictate de către elevi. 
 
       Scopurile educaționale ale proiectului: 
- asimilare de cunoștințe; 
- formare de competențe de comunicare orală și scrisă; 
- formare de atitudini pozitive față de produsele realizate manual; 
- formarea abilităților de realizare a unui glob prin pictură; 
- formarea abilităților de descriere în scris a unui produs finit ( a globului); 
- realizarea de legături între achizițiile proprii disciplinelor de studiu implicate. 
 
Obiective operaționale 
Comunicare în limba română 

- să identifice  procesul tehnologic de realizare al globurilor de sticlă; 
- să identifice în fotografii etapele de realizare a globurilor de sticlă, realizând o hartă conceptuală; 
- să descrie în scris/ oral , folosind termenii potriviți, un glob; 
- să desprindă informații despre fabricarea globurilor, urmărind ppt realizat de către învățătoare; 
Matematică și explorarea mediului 
- să realizeze o listă cu denumirea unor globuri din cele văzute în timpul vizitei și prezentate în 
fotografii; 
- să identifice materialul din care se realizează un glob, pe baza informațiilor citite în ppt; 
- să identifice formele specifice globurilor din prezentare; 
- să identifice culorile, pe baza imaginilor; 
- să rezolve corect problemele identificate pe globurile din hârtie prezentate de învățătoare. 
Arte vizuale și abilități practice 
-  să observe modul de realizare al globurilor prin fasonare manuală; 
- să observe tehnica de pictare a globurilor ; 
- să uitlizeze tehnica de pictare pentru a realiza un glob. 
 
Capacități de gândire implicate: 
- cunoașterea modului de interpretare a unui text informativ, a modului de desp rindere a 
informațiilor de detaliu nonliterar/ informativ; 
- sinteza datelor obținute, a cunoștințelor vechi și stabilirea de relații între noțiunile vechi și cele 
noi,sistematic; 
- înțelegerea modului de funcționare a sistemelor din mediul înconjurător; 
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- analiza datelor referitoare  la etapele procesului tehnologic prezentat; 
-comparația datelor referitoare la etapele procesului tehnologic prezentat, la realizarea acestora de 
către muncitori ; 
- aplicarea cunoștințelor și deprinderilor în situații noi, în contexte diferite; 
- evaluarea acțiunilor unor colegi, a omului asupra mediului și a mediului asupra omului. 
 
Domenii de dezvoltare personală vizate: 
- dezvoltarea limbajului oral și scris prin valorificarea de texte/ compuneri; 
- dezvoltarea cognitivă prin apelarea la cunoștințele dobândite, punerea în situații problemă, 
dobândirea de noi cunoștințe proprii disciplinelor implicate, dezvoltarea gândirii critice, dezvoltarea 
de abilități de muncă individuale și de grup; 
- dezvoltarea socio-emoțională prin punerea în valoare a creațiilor proprii, implicarea activă în 
procesul instructiv-educativ, posibilitatea de exprimare a propriilor păreri și sentimente; 
- dezvoltarea psiho-motrică prin realizarea unor produse utilizănd tehnica picturii pe sticlă. 
 
Strategia didactică : 
- Experiențe de învățare: de analiză și sinteză, de comparare, de descoperire, de explorare a 
realității, de creație, de aplicare practică. 
- Metode și procedee: conversația euristică, explicația, brainstormingul, lectura explicativă, 
demonstrația, problematizarea, observarea, învățarea prin descoperire, învățarea asistată de 
calculator, exercițiul, diagrama Venn 
- Resurse curriculare: pliant cu procesul tehnologic de realizare a globurilor de sticlă, ppt cu 
informații despre globuri, fotografii 
- Forme de organizare : frontală, individuală, pe grupe. 
 
Întrebări- cheie ale curriculumului: 
- Întrebarea esențială : Cum se fabrică.... globurile? 
 
- Întrebări legate de conținuturi:  

• Ce este un glob? 
• Ce detalii observăm la un glob? 
• Care sunt etapele de realizare ale unui glob? 
• Din  ce material se poate reliza  un  glob ? 
• Cum se numesc etapele de realizare ale unui glob ? 
• Cum stabilim  prețul unui glob? 
 

- Întrebări legate de extinderea conținuturilor: 
• Ce alte denumiri mai are globul ? 
• Cum se păstrează un glob, de la un Crăciun la altul? 
• Care este modalitatea de prezentare a unei glob într-un text literar și 

un text nonliterar? 
 
  Evaluarea 
    -  observarea sistematică, aprecieri verbale, lapbook-uri, fișe; 
    -  expoziție cu globuri, bradul împodobit 
. 
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Descrierea didactică a scenariului activităților integrate  
       Situațiile de învățare și secvențele tematice integrate, circumscrise temei integratoare au fost 
proiectate pe durata unei zile ( 4 ore ) + o zi pentru vizita la Fabrica de globuri PRODGLOB 
GLASS din Cluj-Napoca. Integrarea intradisciplinară este realizată între teme și concepte legate de 
modul de fabricare al unui glob și bazată pe conexiunile posibile dintre acestea. Elevilor li se oferă 
posibilitatea de a-și forma o viziune de ansamblu despre întreg procesul tehnologic prin care ia 
naștere un glob, conceptele cheie specifice și achizițiile proprii detaliilor tehnice,  fiind corelate cu 
cele ale literaturii române, matematicii și abilităților practice. Proiectarea integrată permite 
transferul de idei și achiziții de la o disciplină la alta și construcția unor structuri cognitive flexibile, 
în manieră sistemică. 
 
Secvențele activității didactice 

integrate 

Descrierea demersurilor 

proprii secvenței didactice 

Activități de învățare 

Familiarizarea cu tema 
integratoare, activarea de 
cunoștințe anterioare și 
dobândire de noi cunoștințe 

- descoperirea informațiilor 
despre iarnă, Crăciun, brad, 
podoabe de brad, globuri 
- observarea activității 
muncitorilor de la fabrica de 
globuri în timpul vizitei 
realizate la fabrica de globuri 
- descrierea etapelor de 
realizare a globurilor din sticlă 
, prin observare directă, sub 
îndrumarea specialistei  
- descoperirea materialelor 
necesare fabricării unui glob, 
în toate etapele de realizare 
- observarea deosebirii dintre 
diferitele globuri prezentate la 
expoziția din fabrică 
- descrierea unui glob  

- vizionarea unei prezentări PP 
- vizionarea unui filmuleț 
- citirea informațiilor despre 
glob și fabricarea lui pe ro. 
Wikipedia.org. 
- lectura textului științific  
- completarea cadranelor cu 
informațiile despre glob, 
materiale necesare , etape de 
realizare, caracteristici 

Operarea cu noile achiziții 
integrate, semnificarea lor 

- identificarea în text a 
cuvintelor care prezintă 
însușiri ale unui glob 
- realizarea de conexiuni între 
descrierea științifică și cea 
literară 
- descrierea etapelor de 
realizare a unui glob privind 
fotografiile realizate în timpul 
vizitei la fabrica de globuri 
 

-exerciții lexicale 
 
 
- descoperirea în textul literar 
a definițiilor unor concepte –
cheie 
- realizarea unei hărți cu 
etapele de realizare a globului 
de sticlă, folosind fotografii 
 

Fixarea noilor achiziții - identificarea semnificației 
globurilor în perioada 
sărbătorilor de iarnă, în textul 

- lectura explicativă 
- conversația euristică 
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științific și în cel literar 
- clasificarea globurilor după 
diferite criterii (formă/ 
culoare/ mărime) 
- asocieri între imagine și 
cuvânt 
- explicarea sensului 
cuvintelor noi descoperite 
( fasonare manuală etc.) 
- fixarea performanței 

 
- completarea unui tabel 
 
 
-completarea unui rebus cu 
podoabe de Crăciun 
- alcăturiea unor enunțuri cu 
expresii care explică 
semnificația cuvintelor  
 
- eseul de 10 min- alcătuirea 
unui eseu cu tema “Cum se 
fabrică un glob?” 

Valorificarea noilor achiziții 
integrate 

- valorificarea achizițiilor în 
situații practice 
 
 
 
 
 
 
- numirea unor acțiuni de 
manipulare a globurilor de 
sticlă  
- exprimarea sentimentelor 
sugerate de cântecul „ Globul 
mic și mofturos” 

- realizarea unor globuri 
pictate manual  
- conceperea unor probleme 
despre globuri 
- descrierea unui glob 
- împodobirea bradului din 
sala de clasă 
 
- dezbatere  
PRO/ CONTRA globuri din 
sticlă/ globuri din plastic 
 
- audiție muzicală/ mișcare pe 
muzică 

  
         Aptitudini și capacități implicate: 

• de receptare a mesajului oral și scris; 
• de exprimare orală și scrisă; 
• dexteritate manuală; 
• capacitatea de operare cu noțiuni științifice proprii disciplinelor de 

studiu implicate; 
• capacitatea de clasificare după anumite criterii. 

 
            Modalități de valorificare a achizițiilor dobândite: 

• discuții; 
• documentări ulterioare; 
• brainstorming; 
• propunerea unor sarcini de lucru. 
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Mijloace de transport – Proiect interdisciplinar 
Educație tehnologică-fizică-chimie-matematică-geografie-biologie-istorie-limba 

română-limba engleză 

Propunător,  prof. Herineanu Daniela Luiza,  
Școala Gimnazială ”Avram Iancu”, Dej 

Clasa a VII-a 

Elaborați un proiect cu titlul Mijloace de transport, având structura de mai 
jos. 

Timp de lucru: 2 săptămâni 

Nr. crt. Disciplina Sarcina de lucru  

1.  Educație 
tehnologică 

1p 

Clasificați mijloacele de transport după mediul de deplasare. 

Precizați din ce materiale sunt executate mijloacele de transport. 

Precizați etapele operațiilor tehnologice de prelucrare a materialelor 
metalice. 

2.  Fizică 

1p 

Eva este în autobuz. Autobuzul 
se deplasează.  

Față de care dintre corpurile de mai jos se 
mișcă Eva și față de care este în repaus? 

1. autobuz       2.  Pământ 

3. casă            4. scaunul din autobuz 

 

3.  Chimie 

1p 

Precizați poziția metalelor în sistemul periodic. 

Explicați diferența între metale și aliaje. 

Dați exemple de proprietăți fizice și chimice ale metalelor. 

4.  Matematică 

Fizică 

1p 

Calculați viteza medie cu care se deplasează trenul pe distanța     Dej-
Cluj (60km), știind că o parcurge într-o oră. 
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5.  Geografie 

1p 

Precizați localitățile unde există industria constructoare de mașini la noi 
în țară. 

6.  Biologie 

Geografie 

Educație 
tehnologică 

1p 

Precizați dacă mijloacele de transport poluează. 

Dacă răspunsul este DA, atunci propuneți 2 metode de combatere a 
poluării cu mijloacele de transport. 

7.  Istorie 

1p 

Descrieți pe scurt istoria automobilului (minim o jumătate de pagină). 

Precizați sursa de informare. 

8.  Limba 
română 

1p 

Reprezentați un diamant cu metoda cvintetului, având la bază un mijloc 
de transpot la alegere (avion, automobil, vapor etc.).  

9.  Limba 
engleză 

0,5 p 

Denumiți în limba engleză minim 5 mijloace de transport. 

10.  Limba 

franceză 

0,5p 

Denumiți în limba franceză minim 5 mijloace de transport. 

   Notă - Se acordă un punct din oficiu. 

CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU EDUCAȚIE ”DE LA DREPT LA 
REALITATE” 

Prof. înv. primar, Frențiu Irina,  
Școala Gimnazială ”Avram Iancu”, Dej 

 
          Campania Globală pentru Educație este un eveniment desfășurat anual, la nivel mondial, de o 
coaliție de organizații neguvernamentale, sindicate și grupuri de cetățeni din întreaga lume. 
          Campania Globală pentru Educație este o mișcare a societății civile al cărei scop este de a 
combate criza globală din domeniul educației. 
          Misiunea este de a ne asigura că statele iau măsuri pentru a asigura dreptul universal la o 
educație publică gratuită și de calitate. 
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          Ediția din acest an se desfășoară sub tema ”Educație publică incluzivă, de calitate și gratuită – 
de la drept la realitate” și urmărește mobilizarea opiniei pubice în jurul atingerii țintelor 
Obiectivului 4 de Dezvoltare Durabilă: ”asigurarea unei educații incluzive și echitabile pentru toți”. 
          Anul 2020 este foarte important pentru educație. Și pentru Campania Globală pentru 
Educație, acest an este unul important, mișcarea aflându-se la cea de a 22-a aniversare.  
 
          Pornind de la contextul național, obiectivele pe care le urmărim în România, în cadrul ediției 
din acest an sunt: 

 Sensibilizarea opiniei publice și a factorilor de decizie cu privire la riscul educațional cu 
care se confruntă importante categorii de copii din România și promovarea unor 
propuneri/măsuri care să asigure echitatea în educație. 

 Facilitatea și încurajarea participării elevilor la luarea deciziilor care influențează asigurarea 
dreptului la o educație de calitate pentru fiecare copil din România. 

 
          În baza parteneriatului încheiat cu Organizația Salvați Copiii, Ministerul Educației Naționale 
sprijină activitățile desfășurate în cadrul Campaniei Globale pentru Educație. 
 
          În perioada 07 – 13 decembrie 2020, am desfășurat cu elevii clasei a IV-a C o serie de 
activități dedicate rolului atât de important pe care o are educația în viața unei persoane. Pornind de 
la această premisă, am identificat câteva probleme: 

- copii care nu se pot bucura de acest drept; 
- copii care nu au dreptul la o educație gratuită și de calitate; 
- 1 din 10 copii nu merge la școală; 
- copii care abandonează școala; 
- diferențele care apar între copiii din medii diferite; 
- discriminarea copiilor cu nevoi speciale; 

          A fost o săptămână în care elevii au dovedit că și în aceste condiții dificile (pandemia) pot 
înțelege rolul fundamental al educației, au identificat unele dintre problemele copiilor care au 
aceeași vârstă cu ei și au găsit soluții viabile pentru combaterea crizei globală din domeniul 
educației. 
          Activitățile derulate au avut un impact emoțional puternic asupra elevilor mei care au fost 
nerăbdători să transmită autorităților mesajele lor prin intermediul unor: desene, colaje, scrisori, 
petiții etc. 

 
PLANUL PROIECTULUI 

Clasa a IV-a C 
 

 Titlul proiectului – ”De la drept la realitate” 
 

 Scopul proiectului 
 Accesul la o educație publică incluzivă, de caliate și gratuită. 
 Sensibilizarea autorităților de a lua măsurile necesare pentru  

transformarea dreptului la educație în realitate. 
 

 Obiective: 
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 Sensibilizarea opiniei publice și a factorilor de decizie cu privire  
la riscul educațional generat de criza Covid-19 și nevoia de a lua măsuri urgente pentru 
gestionarea impactului acestei crize asupra copiilor vulnerabili. 

 Încurajarea participării elevilor la procesul de identificare a  
problemelor generate de pandemie  în domeniul educației (atât on-line cât și în școli) și 
propunerea de soluții pentru aceste probleme 

 Transmiterea unui prim mesaj către membrii viitorului  
Parlament și Guvern cu privire la prioritățile resimțite de elevii, profesorii și părinții în legătură cu 
asigurarea dreptului la educație de calitate. 

 
 Grup țintă: elevii clasei a IV-a C 

 
 Rezultate așteptate: 

 elevi informați asupra rolului fundamental al educației; 
 creșterea gradului de sensibilizare și conștientizare a grupului țintă în legătură  

cu tema propusă; 
 importanța colaborării, cooperării și acceptării celorlalți; 
 mentalitatea greșită a oamenilor în ceea ce privește atitudinea discriminatorie; 

 
 Materiale realizate: 

 desene, colaje 
 scrisori 
 eseuri 
 petiții 

 
 Timp de lucru: 7 – 13 decembrie 2020 

 
 Evaluare  

 
 expoziție, în sala de clasă, cu lucrările elevilor 
 mediatizarea activității pe site-ul școlii 

 
18 decembrie 2020, Dej 

Scrisoare către autorități: 
Domnule Presedinte si domnilor/doamnelor ministri,  

Vă scriu pentru că doresc să vă rog câteva lucruri despre respectarea dreptului la educație a 
tuturor copiilor, dar și  acordarea de șanse egale acestora.  

 Din punctul meu de vedere , toți copiii au dreptul la educație , însă sunt si copii care nu au 
parte . Acestia sunt poate săraci si părinții nu au posibilitate să îi trimită să învețe , fie sunt bolnavi 
si au nevoie de o pregătire specială sau poate sunt abandonați si nu au cine să îi ajute. 
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 Cred că ar fi bine ca dumneavoastră , ca si oameni mari care reprezentați autoritatea statului 
să îi ajutați . Cum? Cum stiți voi mai bine. Eu vreau să vă dau câteva idei: le puteți oferi mai multe 
rechizite scolare, , haine , alimente , transport gratuit, iar celor cu nevoi speciale mai multă atenție 
ca să reusească si ei să studieze mai usor. 
 Vă mulțumesc mult si cred că veți lua măsurile necesare pentru ca educația copiilor să fie 
mai plăcută, egală , dar si să depăseacă obstacolele.  

         Cu stimă,  
       eleva, Pop Georgiana -Dariana, clasa a IV-a C 

 

Proiect de lecție 

Propunător:  prof. Herineanu Daniela Luiza 
Școala Gimnazială “Avram Iancu”, Dej 

Titlul lecției: Obținerea unui material textil, pornind de la fir 

Tipul lecției: dobândire de noi cunoștințe 
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Obiective operaționale propuse:          

O1 – să definească materialele textile (țesături, tricoturi) pe baza imaginilor și explicațiilor  

O2 – să identifice materialele textile pe baza imaginilor prezentate și a definițiilor  

O3 – să definească procesele tehnologice (filarea, toarcerea, țeserea, tricotarea) pe baza imaginilor 

și explicațiilor  

O4 – să recunoască operațiile tehnologice pe baza imaginilor și a definițiilor  

O5 – să clasifice materialele textile pe baza imaginilor, utilizând fișa cu ciorchinele   

O6 – să clasifice procesele tehnologice din industria textilă pe baza imaginilor, utilizând fișa cu 

ciorchinele   

O7 – să rezolve probleme de calcul a prețului unui produs textil finit  

 

Strategia didactică:                                                                                                                 
1. Sistem metodologic: conversația euristică și catehetică, explicația, brainstroming, știu - am 

învățat – vreau să știu, organizator grafic, ciorchinele 

2. Forme de organizare a activității: individual, frontal (în sistem on-line)                                                                            

3. Forme de evaluare: întrebări orale, întrebări scrise interactive, fișe de lucru   

4. Resurse educaționale: calculator, videoproiector, fișe de lucru  

 

Evenimentul 
didactic  

Conținut științific 

Captarea 

atenției 

Profesorul prezintă imagini care reprezintă materiile prime (oaia și bumbacul) și 

produsul finit (o rochie și un costum). Elevii sunt solicitați să emită păreri 

referitoare la drumul parcurs de materia primă (fibrele de bumbac și de lână) 

până la obținerea produsului finit (confecțiile). 
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Reactualiza-

rea vechilor 

cunoștințe 

 

Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

Știu: 

Profesorul pune întrebări pentru a reactualiza cunoștințele necesare învățării: 

definiția și clasificarea fibrelor textile, calcularea bugetului și a prețului unui 

produs (matematică). 

Vreau să știu: 

Prin discuții cu elevii se determină obiectivele operaționale. 

 

Dirijarea 

învățării 

O1 

 

 

 

O2 

           Profesorul prezintă pe baza organizatorului grafic materialele textile: 

fibre, fire, țesături, tricoturi. Prin discuții cu elevii și pe baza imaginilor și a 

filmulețelor prezentate se stabilesc definițiile acestor materiale textile. 
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O3 

 

O4 

 

 

 

Prin discuții cu elevii se subliniază diferența dintre țesături și tricoturi. Pe baza 

imaginilor elevii identifică țesăturile și tricoturile. 

          Profesorul prezintă pe baza organizatorului grafic procesele tehnologice: 

toarcere, filare, țesere, tricotare, confecționare. Prin discuții cu elevii și pe baza 

imaginilor și a filmulețelor prezentate se stabilesc definițiile acestor procese 

tehnologice.           

           Prin discuții cu elevii se subliniază diferența dintre noțiunile: 

- toarcere și filare 

- țesere și țesătură 

- tricot și tricotare 

- materiile textile și procesul tehnologic. 
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Transferul 

cunoștințelor 

din teorie în 

practică 

O2 , O4 

Profesorul prezintă imagini și filmulețe cu produse finale realizate din tricoturi 

(tricouri, treninguri, pijamale, șosete, fulare, căciuli) și materale textile (rochii, 

fuste, pantaloni, sacouri, geci, paltoane), precum și imagini cu războaie de țesut 

și andrele de tricotat. 

Obţinerea 

Performanţei 

și asigurarea 

feed-back-

ului 

O5 , O6 

Profesorul solicită elevilor să completeze spațiile lacunare din cercurile goale 

pentru a clasifica materialele textile, respectiv procesele tehnologice din 

industria textilă.  

 

 

Aplicație 

practică 

1. Realizați o brățară pe baza filmulețului recomandat. 

 

Observație 

Evenimentele lecției nu sunt strict delimitate, ele se întrepătrund urmând logica internă disciplinei 

precum și adevărul științific. 

 

Bibliografie 

M. Mocanu, M. Dache, L.I. Săndulescu, Educație tehnologică și aplicații practice. Manual pentru 

clasa a VII-a,   Editura Aramis, București, 2019.  

Fișa de lucru 
- abordare integrată: educație tehnologică, biologie, geografie, fizică (tensiunea în fir), 

chimie (arderea), matematică, limba română - 

Clasa a VII-a 
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 Rezolvați fișa interdisciplinară de lucru de mai jos, având în centrul cuvântul FIR: 

1. Biologie 

 Precizează de unde provin firele naturale. Exemplifică. 

2. Geografie                                                                                                                  

 Precizează care sunt zonele în care cresc aceste plante și animale, care constituie 

materia primă pentru obținerea firelor și a altor produse alimentare și nealimentare.  

3. Fizică  

Cum se numește forța care apare în firul care trage o săniuță? 

4. Chimie  

Exemplifică un fenomen fizic și un fenomen chimic care se exercită asupra unui fir.                                                       

5. Limba română  

i. compuneți o poezie utilizând metoda cvintetul, având ca punct de plecare 

firul sau brățara. 

ii. Explicați propoziția: Urmăriți  firul roșu al povestirii. 

6. Matematică  

Determinați: 

i. bugetul financiar Bf necesar pentru realizarea unei brățări, dacă mosorul 

de mohair costă 10 lei, cartonul necesar  costă 1 leu, munca omului 5 lei. 

ii. Prețul P, știind că profitul este 30 de lei. 

7. Educație fizică  

Propuneți un exercițiu la ora de sport în care să utilizați sfoara. 

8. Educație tehnologică  

Realizează o brățară din fire de lână după modelul din filmulețul de mai jos: 

https://youtu.be/kGgFgCMbelk 

 

 

  

https://youtu.be/kGgFgCMbelk
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Mănăstirea Ștefan-Vodă de la Vad, călăuza dascălilor  și a stejarilor ce o păzesc 

             Prof. Religie Ortodoxă Silași Adina,  Școala Gimnazială ”Avram Iancu”, Dej 
Toți ne dorim să trăim fericiți și am vrea ca această fericire să nu se termine niciodată. 

Trăind, viață pământească în conformitate cu Sfânta Evanghelie, în duhul rugăciunii și făcând fapte 
bune, putem ajunge la unirea cu Mântuitorul Iisus Hristos prin Duhul Sfânt.  

Biserica constituie centrul iubirii divine, 
locul în care Dumnezeu ne cheamă, spațiul 
sacru în care Mântuitorul ne primește ca pe 
copii Săi și masa la care suntem invitați la 
ospățul ceresc. În sfânta Biserica se savarsesc 
sfintele taine și în chip special Sfânta Liturghie, 
taină tainelor, centru viețîi noastre 
duhovnicești. Venind în fața lui Dumnezeu noi 
ne descoperim înaintea Celuia care le știe și le 
vede pe toate, dând la o parte valul inchipuilior 

de sine și arătând adevărată noastră stare sufletească. În felul 
acesta vedem prezența bisericii în viața noastră și simțirea pe 
care o avem atunci când trecem pragul sfântului locaș.  

Sfânta biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnuluii 
de la Vad care ulterior a devenit mănăstire ctitorită de S fântul 
Ștefan cel Mare emană o dragoste protectoare ce îi îmbrățișează 
pe credincioși. La Văd a exitstat o mănăstire încă din secolul al 
XV- lea care a funcționat ca centru episcopal de unde vine și 
denumirea de azi a Arhiepiscopiei Feleacului și Clujului. 
Mănăstirea Ștefan-Vodă,Vad a fost reactivată în toamna anului 
2011 la inițiativa Înalt Preasfințitului mitropolit Andrei până în 
acel moment funcționând o mare perioada că monument istoric.   

În neliniștea din prezent, unde nici timpul nu mai are 
timp, plaiurile Someșului sunt cuprinse de liniștea și pacea 
mănăstirii de la Văd. Se remarcă prin prisma faptului că la vest 
este prelungită printr-un pronaos. În cadrul acestui locaș de cult 
se pot remarca foarte bine ferestrele gotice și portalul dinspre vest. P iatră pe care mănăstirea șade 
este adusă cu spatele de la Babdiu, ceea ce reprezintă un element atemporal, botezând zeci de 
generații din zona someșeană. În anul 2004 în perimetrul mănăstirii a fost construit și un bust 
închinat lui Ștefan cel Mare pentru a marca 500 de ani de la moartea să.  
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Mănăstirea Ștefan-Vodă de la Văd ne apare azi ca 
un chivot, strălucitoare în albul său imaculat cu statuia lui 
Ștefan cel Mare și Sfânt care veghează și ocrotește acest 
simbol al ortodoxiei și al neamului românesc.   

Datorită generozității și dragostei părinților de la 
mănăstire, de-a lungul anilor am derulat împreună proiecte 
de parteneriat extracurriculare, prin care am dobândit 
interese pentru datinile și obiceiurile creștine de pe aceste 
meleaguri 
binecuvân

tate, 
precum și 
o strânsă 
colaborare 

între 
Biserica, 

Familie și Școală.   
Material pregătit pentru proiectul 

”Developing educational techniques starting 
from regional context” 

Schița de activitate la disciplia ”Dezvoltare personală”  

prof. pt. inv. primar Mihaela Sălătioan,  
Școala Gimnazială ”Avram Iancu”, Dej 

Clasa a II-a D 
Disciplina: Dezvoltare Personală 
Titlul filmului : „A Joy story: Joy and Heron”  
https://www.youtube.com/watch?v=ZQGuVKHtrxc 
 
Competențe specifice vizate de activitatea de învățare  
 
2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate  

2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi 

Valorificarea resursei la clasă, în activitățile de Dezvoltare Personală 
 

- brainstorming pornind de la cuvântul  familie 
- vizionarea filmului de scurt metraj 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQGuVKHtrxc
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- discuție pe baza filmului- identificarea locului și  timpului acțiunii, a personajelor, a temei 
- muncă în perechi - folosind tehnica ciorchinelui se vor completa  însușirile celor două 

personaje- cățelul Joy și pasărea, așa cum acestea  reies din comportamentul lor 
- conversație cu elevii pentru evidențierea celor două tipuri de devotament: al mamei față de 

copii și al prietenilor, unul față de celălalt 
- discuție despre valorile promovate: loialitate, curaj, bunătate, dărnicie, recunoștință 
-  oferirea de către elevi a unor exemple de filme sau texte literare în care sunt promovate 

valorile discutate 
- Joc- „Buchetul de mulțumire” –Un elev primește un buchet de flori, pe care trebuie să i- l 

ofere unui coleg de clasă, precizând două aspecte pentru care îi mulțumește. Elevul care a 
primit buchetul, îl va înmâna mai departe, unui alt coleg, la alegere, adresându- i mesaje de 
mulțumire. Jocul continuă până ce fiecare elev a adresat mulțumiri unui coleg. 

- Metoda cadranelor- activitate individuală 
 

I.  Scrie trei culori pe care le poți 
asocia cu conținutul filmului. 

II . Enumeră trei emoții pe care le-ai 
simțit în timpul vizionării filmului. 

III. Reprezintă prin desen o scenă din 
filmul vizionat. 

IV. Ce învățătură ai desprins din acest 
film? 

 
- Joc de rol- „Cățelul Joy și pasărea”-  discuție între cățel și pasăre, cu ocazia unei alte 

întâlniri  

Valorificarea resursei în activitatea de evaluare la Dezvoltare Personală: autoevaluare/ inter-
evaluare 

 
- Autoevaluare-  Completarea  de către fiecare elev a diagramei  Venn cu însușiri ale cățelului 

Joy și  însușiri ale sale, stabilind asemănări și deosebiri 
- Autoevaluare-  Scrierea unui text de către fiecare elev prin care să prezinte asemănările și 

deosebirile dintre el și cățelul Joy din punctual de vedere al comportamentelor  
- Interevaluare – Selectarea dintr-o listă dată a valorilor morale promovate prin intermediul 

filmului și verificarea corectitudinii rezolvării de către colegul de bancă 
- Interevaluare – Floarea prieteniei – desenarea unei flori și scrierea pe petalele acesteia a 

patru însușiri pozitive ale celui mai bun prieten din clasă 
 



 

63 

 

Sugestii de adaptare la categorii de elevi în risc 
În cazul copiilor cu CES trebuie să avem o atitudine pozitivă, integratoare, să adaptăm 

conținuturile, iar cerințele să fie clar formulate. De asemenea trebuie să ne folosim de abilitățile 
elevilor pentru a-i putea valoriza. 
- După vizionarea filmului vom identifica împreună personajele principale 
- Dicuție cu elevii pentru identificarea unor trăsături pozitive de caracter ale personajelor 

principale  
- Selectarea dintr-un șir de emoticoane ce ilustrează emoții, pe cele care se potrivesc cu ceea 

ce ei au simțit în timpul vizionării filmului 
- Selectarea dintr-o listă de enunțuri a celui care exprimă învățătura textului 
- Desenarea personajului preferat din filmul vizionat  
- Realizarea un poster cu personajele principale din film, implicându- i pe elevi în munca în 

echipǎ ṣi apreciindu- i în fața clasei. 
 

SCENARIU  DIDACTIC- Respectul și lipsa de respect 

Prof pt înv. primar: Alina Tămaș,  Școala Gimnazială ”Avram Iancu”, Dej 
DATA: 4 februarie 2020, în cadrul unui atelier international derulat în proiectul Erasmus+ 
CLASA: a III – a A  
DISCIPLINA : Educație civică 
TITLUL LECTIEI : Respectul și lipsa de respect 
TIPUL LECTIEI : însușirea de noi cunoștințe 
OBIECTIVE : 
O1 - să-şi însuşească sensul termenului „ respect “ ; 

O2 - să identifice persoanele faţă de care trebuie să manifeste respect  ; 
O3 - să identifice formele de manifestare a respectului faţă de celelalte persoane şi faţă de ei înşişi ; 
O4 - să selecteze din textele date aspectele care denotă un comportament respectuos sau  lipsit de respect; 

O5 - să-şi exprime un punct de vedere personal cu privire la comportamentele identificate; 
O6 - să dea exemple de persoane cunoscute sau personaje din textele studiate care au câştigat respectul celor 
din jur ; 

O7 - să desprindă sensul proverbelor şi a citatelor despre respect ; 

O8 –să identifice câteva „ cuvinte magice “ care ne îmbunătăţesc relaţiile cu ceilalţi oameni . 
 METODE ȘI PROCEDEE : conversaţia, explicaţia , expunerea , exerciţiul, studiu de caz 

 MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: 

 Manualul clasei a III-a 
 Broșura pregătită pentru lecție 
 Fișa de lucru a lecției. 
 Creta colorată, rigla, echer, creioane colorate, coli de flipchart 
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ETAPELE 

LECŢIEI 

CONŢINUTUL LECŢIEI 

ACTIVITATEA 

ÎNVĂȚĂTORULUI 

ACTIVITATEA 

ELEVILOR 

 

MOMENT 
ORGANIZATORIC 

▪ Stabileşte un climat adecvat  
desfăşurǎrii activităţii ;  

▪ Pregătește materialele necesare 
desfăşurǎrii acesteia . 

▪ Se pregǎtesc pentru ora de educaţie 
civică ,răspunzând cerinţelor . 

 

 

REACTUALIZAREA 

CUNOŞTINŢELOR 

ANTERIOARE 

 

▪ Verifică cunoştinţele dobân-dite în 
cadrul lecţiei anterioare ; 

 

▪ Răspund la întrebări . 

 

ANUNŢAREA TEMEI 
ŞI A OBIECTIVELOR 

▪ După o discuţie introductivă ,  anunţă 
titlul lecţiei şi enumeră , pe înţelesul 
elevilor , obiective-le propuse.  

▪ Notează pe tablă titlul : „ Respectul şi 
lipsa de respect “. 

 

▪ Ascultă explicaţiile învăţătoarei . 

 

 

DIRIJAREA 

ÎNVĂŢĂRII 

▪ Prin întrebări succesive , con-duce 
elevii să descopere ce în-seamnă 
respectul . 

▪ Notează la tablă definiţia respectului . 

▪ Îndeamnă elevii să citească câteva 
proverbe şi citate despre respect . 

▪ Notează pe caiete : „ Respectul este 
atitudinea de consideraţie şi stimă faţă 
de o persoană  .“ 

▪Elevii primesc fişele şi citesc : 

„În căminul familiei , tinerii să 
respecte pe părinţii lor , în afară de 
cămin pe toată lumea , în singurătate 
pe ei înşişi .“ 

„Adu-ţi aminte de mama ta şi de tatăl 
tău când şezi în mijlocul oamenilor.” 
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ETAPELE 

LECŢIEI 

CONŢINUTUL LECŢIEI 

ACTIVITATEA 

ÎNVĂȚĂTORULUI 

ACTIVITATEA 

ELEVILOR 

 

DIRIJAREA 
ÎNVĂŢĂRII 

▪ Pune întrebări elevilor , con-
ducându- i să descopere 
persoa-nele şi lucrurile ( 
simbolurile) faţă de care ei 
trebuie să ma- nifeste respect . 

 

▪ Provoacă elevii la discuţii 
pentru a stabili modalităţile 
prin care ne putem manifesta 
respectul faţă de o persoană 
sau faţă de un lucru . 

 

 

 „Cinsteşte  pe tatăl tău şi pe mama ta , ca  să- 
ţi fie bine şi  să  trăieşti  ani  mulţi .“ 

„Dascălul este părintele meu de suflet .“ 

„Scoateţi respectul din prietenie şi îi  veţi lua 
cea mai frumoasă podoabă .“ 

▪ Pe baza citatelor şi a discuţiilor , elevii 
identifică persoanele faţă de care trebuie să se 
comporte cu respect : părinţii , das-călii , prietenii 
, vecinii , persoanele vârstnice , eroii poporului 
român etc. Ei înţeleg că trebuie respectate 
simbolurile naţionale, precum şi munca . 

▪ Identifică una dintre modalităţile de manifestare 
a respectului : prin politeţe , folosind formulele 
de salut şi de adresare potrivite . 

 

DIRIJAREA 
ÎNVĂŢĂRII 

▪ Propune elevilor să enumere 
anumite situații în care s-au 
aflat , atât individual , cât și în 
grup , în care au dat dovadă de 
respect sau lipsă de respect 

 

▪ Elevii răspund cerinţei şi enumeră situațiile în 
care s-au aflat ( în vizită la muzee , la cinema , în 
drumeții , etc. ) ; 
▪ Ei identifică persoanele în faţa cărora pot utiliza 
anumite formule de adresare . 
▪  .Identifică în cazurile prezentate atitudinile care 
denotă respect , respectiv lipsă de respect. 

 

 

OBŢINERE
A 

PERFORMA
NŢEI 

▪ Subliniază faptul că 
respectul se câştigă , datorită 
unui anumit comportament , 
datorită unor trăsături morale . 
▪ Cere copiilor să dea exemple 
de persoane cunoscute sau 
per-sonaje din texte literare 
care au câştigat respectul celor 

▪ Identifică trăsături morale şi 
 comportamentele care ne ajută 
să câştigăm respectul celor din jur . 
▪ Numesc persoane cunoscute sau personaje din 
texte literare care au câştigat respectul celor din 
jur . 
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Online versus ”Față în față”  
Autor:  prof. Diana Rafa,  Școala Gimnazială ”Avram Iancu”, Dej 

din jur . 
 

TEMA 
PENTRU  

ACASĂ 

▪Face aprecierea activităţii 
elevilor. Anunţă tema pentru 
acasă. 

▪ Noteazǎ tema  
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   Este evident faptul că anul 2020 a îndemnat o mare provocare  pentru lumea întreagă.  Nu mai este o 
surpriză pentru nimeni, faptul că anul izbugnirii pandemiei ne-a schimbat viața tuturor.  

Adaptarea pare să fie cuvântul care descrie cel mai bine situația zilelor noastre oriunde în lume. Ne-

am adaptat felul în care muncim, felul în care călătorim, felul în care petrecem timpul cu cei dragi, dar 
dincolo de toate acestea, cu siguranță neam modificat aspirațiile, visurile și așteptările. 

În contextul în care canalele mass-media ne invită la izolare, iar legile și dispozițiile guvernamentale 
restricționează libertatea noastră de mișcare, m-am trezit uitându-mă la un film și întrebându-mă de ce se 
apropie oamenii atât de mult unul de celălalt? Pentru câteva clipe, filmul mi s-a părut neverosimil. Știu că 
trebuie să rămânem sănătoși, cu toate astea, trebuie să definim ceea ce ne face umani. Mie mi-e dor de elevi 

pe coridoare (chiar și atunci când sunt gălăgioși). Mi se pare că clădirea școlii este fără ei, un loc trist. Am 

nevoie să-mi îmbrățișez elevii de clasa a cincea, am nevoie să păstrez îmbrățisărilor lor în inima mea pentru 
mai târziu, când vor deveni adolescenți complicați și nu vor mai căuta îmbrățișările mele sau dragostea mea.  

Am nevoie să dau și să primesc zâmbete din când în când și am nevoie de întâlniri în programul Erasmus cu 
elevi și profesori din alte țări ca să-mi confirm dacă sunt pe o cale corectă. 

Azi am primit un email de la școală, întrebându-mă dacă doresc să mă vaccinez. Am răspuns 

imediat, că vreau vacinul, oricând va fi disponibil. Desigur, îl vreau atât de mult cât vreau ca viața mea să fie 
normală din nou, cu îmbrățișări și zâmbete și întruniri mari, cu locuri aglomerate, cu avioane pline și 
călătorii lungi urmate de descoperirea locurilor noi și de momente memorabile.  

Chiar acum când scriu aceste rânduri îmi dau seama că anul 2020 ne-a adus ceva bun. Cel puțin pot 

să prețuiesc cu adevărat norocul de a primi o îmbrățișare, un zâmbet sau de a păși pe un coridor de școală 
zgomotos. Cumva, predând online, îmi dau seama de valoarea unor fapte simple, cum este să fim toți deodată 
în același loc, respirând același aer, împărtășindu-ne gândurile și zâmbetele, învățând, primind unii de la alții. 

Cu speranța că anul 2021 ne va da viețile înapoi, vă urez tuturor: ”Un an fericit!” 
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