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SECȚIUNEA A – Resurse, materiale și metode educaționale în activitățile 

nonformale 

 

DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII ELEVILOR PRIN ACTIVITĂȚI 

NONFORMALE 

 

Prof. dr. Mihaela Băsu 

Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Iași 

 

I. Introducere 

Educaţia este un fenomen social specific fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcţiile 

de informare şi de formare a omului din punct de vedere intelectual, moral, artistic, tehnic etc. 

Conform clasificării specialiștilor, formele luate de educație sunt: formală (școlară), 

nonformală (extrașcolară), informală (cunoştinţele pe care educabilul le capătă prin contactul cu 

familia, peer-grup, mass media). Educația depășește limitele curriculum-ului școlar, care nu 

poate răspunde sigur diversității umane. În școala contemporană eficiența educației depinde de și 

de gradul de participare la propria dezvoltare al elevilor, care sunt foarte de interesați de 

activitățile nonformale, poate și datorită libertății de construcție al activităților. 

În contextul în care competențele se formează pe tot parcursul vieții, devine relevant 

faptul că educația extrașcolară capătă un rol din ce în ce mai important în formarea tinerilor.  

Educaţia nonformală, prin însăși definiția ei, are loc în afara școlii, accentul este pus pe 

proiecte, aplicații practice, jocuri, al cărui rol este de a identifica şi cultiva aptitudini, talente, 

formare de competențe, cultivarea dorinței de a proteja mediul, precum şi stimularea 

comportamentului creativ în diferite domenii. 

Educația nonformală le oferă elevilor posibilitatea de a dezvolta abilități și competențe 

diferite de cele dezvoltate în cadrul educației formale.  

Ce este deosebit la acest tip de educație este faptul că toți participanții sunt implicați activ 

în procesul de învățare, iar metodele utilizate oferă tinerilor instrumentele necesare pentru a-și 

dezvolta în continuare competențele și creativitatea. 

Există mai multe metode și modele prin care se pot dezvolta competențele și creativitatea 

elevilor în mediul nonformal, care  oferă un câmp motivațional mai larg și mai deschis 



procesului de formare-dezvoltare, având o capacitate rapidă de receptare și aplicabilitate în 

practică.  

Nu în ultimul rând, prin aceste activități se formează viitori adulți independenți, lipsiți de 

analfabetism funcțional și implicați în viața comunității din care fac parte. 

 

2. Beneficiile investiției în competențe  

  Dezvoltarea tehnologică din ultimele decenii precum şi fenomenul  globalizării  au 

determinat  instituţii şi specialişti din întreaga  lume să caute  competenţele de care are nevoie 

orice cetăţean european pentru a se integra cu succes în viaţa socială într-o „economie bazată pe 

cunoaştere care să  asigure  dezvoltarea economică, slujbe mai bune şi  o mai mare coeziune 

socială”. 

Un cadru al competenţelor descrie în termeni comportamentali şi procesuali modul în care 

unităţile şcolare pot să îşi atingă obiectivele.  

Acesta ar permite unităților școlare să: 

• Definească comportamentele observabile şi esenţiale;  

• Să pună bazele unor procese integrate de gestionare a talentelor;  

• Să determine schimbări pe scară larga la nivel organizatoric şi cultural;  

• Să evalueze talentele şi capacităţile existente;  

• Sa „livreze” pe piaţa muncii absolvenţi care au deprinderile şi cunoştinţele necesare pentru 

profilul în care s-au pregătit. 

Competenţa presupune obţinerea a mai multe abilităţi, care, cumulate, presupun obţinerea 

unor anumite deprinderi extrem de folositoare în viaţă (exemple: să fii capabil să conduci un 

automobil respectând semnele de circulaţie, să traduci texte dintr-o limbă în alta, să coordonezi 

munca în echipă a unui grup în cadrul unui studiu sau cercetare, etc.) 

Din punctul de vedere al învăţământului, competenţele sunt ansambluri structurate de 

cunoştinţe şi deprinderi dobândite prin învăţare, care permit identificarea unor probleme 

specifice în contexte diferite. 

Se manifestă prin capacităţi şi este specifică ocupaţiei, dintr-un anumit domeniu, şi ea nu 

există decât în prezenţa unei situaţii determinante prin integrarea diferitelor capacităţi de a aplica 

cunoştinţe în situaţii de execuţie specifică.  



Contextul este o parte integrantă a competenţei, definită de unii autori ca o reţea, în 

interiorul căreia putem naviga de la un punct la altul. Din momentul ieşirii din reţea, se poate 

vorbi de competenţă.  

În acest context, termenul de „competenţă” se referă la obţinerea „unui grad de integrare 

între capabilităţi şi obiectivele sociale mai largi de care are nevoie fiecare individ”, la o 

combinaţie de deprinderi, cunoştinţe, aptitudini şi atitudini şi includ disponibilitatea de a învăţa, 

în completarea la „a şti cum se face”. 

Exemple de competenţe ce pot fi dezvoltate prin prisma activităților nonformale: 

1. Rezolvarea unei situaţii – problemă care presupune adaptarea la o situație nouă, 

neîntâlnită până atunci. 

2. Competențe de comunicare prin prezentarea unui referat de sinteză, destinat unui 

simpozion, referitor la o problemă dată şi care necesită acumularea şi analiza unor informaţii 

cantitative.  

3. Comunicarea în limba maternă prin scrierea unui articol/creație literară pentru o 

revistă. 

4. Comunicarea într-o limbă străină în cadrul proiectelor europene. 

5. Competențe antreprenoriale dezvoltate odată cu participarea la o activitate 

extrașcolară prin care se dorește strângerea de fonduri. 

6. Competențe verzi dobândite odată cu participarea la un proiect de ecologizare. 

7. Competențe digitale dobândite prin realizarea de fotografii, filme, și prelucrarea 

ulterioară a acestora cu ajutorul aplicațiilor; realizarea de prezentări etc. 

  

 

3. Potențialul creator al elevilor 

Creativitatea este proprie tuturor copiilor, în limitele dezvoltării normale, pe măsură ce 

copii cresc şi se dezvoltă. Apare diferenţierea şi individualizarea personalităţilor creatoare, 

fiecare copi dispunând de o dominantă specifică în funcţie de ponderea şi modul în care se 

corelează factorii implicaţi, de experienţa acumulată şi de contextul social şi de climatul 

psihosocial în care se manifestă.  



Prin această prismă a devenirii, creativitatea presupune anumite premise psiho-fiziologice 

care, însumate şi angrenate în procesul dezvoltării, vor conduce la conturarea şi exprimarea ei ca 

dimensiune proprie individului respectiv.  

Fiecare copil dispune de un potenţial creator, respectiv de anumite trăsături sau însuşiri 

favorizante ale actului creator. Deosebirile se exprimă prin intensitatea cu care se manifestă acest 

potenţial şi prin domeniul în care se aplică. Detaliind aceste însuşiri putem distinge, pe de o 

parte, cele care se referă la intelectul copilului (procese de cunoaştere, aptitudini, tehnici 

intelectuale, etc.), iar pe de altă parte, cele care se referă la fantezia şi imaginaţia sa (gândire 

intuitivă, sensibilitate faţă de nou, spontaneitate, etc). Cele două categorii de însuşiri nu 

evoluează în mod liniar şi în acelaşi ritm.  

O intensă dezvoltare a gândirii convergente, întemeiată pe raţionament şi spirit critic, poate 

înăbuşi exprimarea spontaneităţii şi intuiţiei imaginative.  

Relaţiile tensionale dintre ele se restructurează pe măsura dezvoltării ontogenetice a copilului în 

funcţie de factorii externi care intervin.  

 Unii cercetători sunt de acord că, pe măsura trecerii de la un stadiu la altul spontaneitatea 

şi fantezia sunt inhibate şi subordonate instanţelor raţionale. Gândirea şi spirtul critic al copilului 

frânează uneori creativitatea dar într-o măsură mai mică decât pe un adult. Cu cât vârsta este mai 

mică, cu atât spiritul creator se manifestă mai liber. Asemenea fenomene sunt puse pe seama 

contextului psihosocial şi a organizării procesului instructiv-educativ. Potenţialul creativ 

cunoaşte o dinamică specifică de-a lungul dezvoltării ontogenetice şi îmbracă nuanţe individuale 

de la o persoană la alta. 

 

4. Educarea creativității prin activități nonformale 

Despre importanţa creativităţii nu e nevoie să spunem multe: toate progresele ştiinţei, 

tehnicii şi artei sunt rezultate ale spiritelor creatoare. Problema educării deliberate a puterii de 

producţie creatoare a fost pusă încă de la începutul secolului trecut. Prin însăşi trăsătura ei 

definitorie - originalitatea – ca ceva nou şi imprevizibil, creativitatea pare a fi incompatibilă cu 

ideea de educare deliberată. 

Multă vreme creaţia a fost considerată apanajul exclusiv al unei minorităţi restrânse. 

Distingând însă mai multe trepte calitative în creativitate şi  observând cum şi eforturile de 



gândire obişnuită implică ceva nou, cel puţin pentru persoana aflată într-un impas, astăzi nu se 

mai face o separare netă între omul obişnuit şi creator. 

Factorul intelectual (imaginaţie, gândire, tehnici operaţionale) este relativ mai uşor 

educabil, deşi persistenţa în timp a efectelor unui curs sau a unei metode nu este mare. Factorii 

de personalitate în sensul larg al noţiunii, care ţin de atitudini, motivaţii, caracter, deprinderi de 

lucru se lasă mai greu influenţaţi în direcţia şi cu intensitatea dorită de noi, dar odată achiziţiile 

educative dobândite, persistenţa lor nu se mai măsoară în luni, ci în ani sau etape de vârstă. 

La educarea creativităţii sunt importante, deopotrivă, metodele, relaţia profesor-elevi 

(autentic democratică şi de cooperare), atitudinea adultului faţa de elev (deschisă şi receptivă faţă 

de copil şi de valorile creativităţii sale) şi atmosfera pe care cadrul didactic o instaurează în clasă. 

. 

5. Concluzii 

 Activităţile nonformale nu au caracter obligatoriu, dar sunt extrem de importante pentru 

dezvoltarea competențelor și creativității elevilor. Educația nonformală oferă un câmp 

motivațional mai larg și mai deschis procesului de formare-dezvoltare a personalității, având o 

capacitate rapidă de receptare. S-a constatat că mediile libere, calde, prietenoase, sunt favorabile 

stimulării creativității. Punctul de plecare în alegerea acestora trebuie să fie dorinţa şi vocaţia 

formabilului. 

 De aceea, activitățile extracurriculare extracuriculare, jocurile inteligente, jucăriile 

complexe, expediţiile şi implicarea în acţiuni care să le păstreze viu interesul pentru cunoaştere, 

le asigură elevilor descoperirea unor laturi ale personalităţii care îi vor ajuta spre traseul 

profesional.  
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TENDINŢE ACTUALE PENTRU VERIFICAREA RITMULUI 

 
Prof. Claudia Ivan  

Clubul Copiilor sector 5 București 

 

Pentru simţul ritmului şi testarea memoriei ritmice am folosit o metodă personală, 

concepând o baterie de teste formată din cinci probe: 

 

I. Sesizarea şi redarea unor ritmuri bătând din palme, în două variante: 

simple şi compuse. 

 

II.           Adaptarea mişcărilor la ritmurile indicate de asemenea în două variante:             

  -     mers pe metru de 2 - 3 - 4 timpi; 

- mers pe un ritm dat. 

 

III. Sesizarea intuitivă a ritmurilor şi execuţia ritmică corectă a acestora. 

Acomodarea la tempouri diferite: rar, moderat, rapid, folosind câte două variante pentru 

fiecare dintre ele.  

 Pentru rar: largo (46 -48) şi adagio (54 - 56).  

 Pentru moderat: andante (63 -66) şi allegretto (108 - 112) 

 Pentru rapid : allegro (126 - 132) şi prestissimo (200 - 208) 

La acest test s-a folosit metronomul pentru indicarea corectă a vitezei corespunzătoare  

tempourilor respective. 

 

IV. Mixare metru cu ritm 

 

V. Sesizarea măsurilor mixte. Adaptarea mişcărilor la ritmurile mixte. 

 

Am folosit măsurile:  

➢ 5/8 în combinaţiile: (3+2) şi (2+3) 

➢ 7/8 în combinaţiile: (3+2+2), (2+2+3) şi (2+3+2) 

➢ 8/8 în combinaţiile: (3+3+2), (3+2+3) şi (2+3+3) 

Pentru buna înţelegere a testelor pentru ritm trebuie precizate, mai întâi, elementele care 

au intrat în constituirea lor. 

 

Ritmul -> alternarea valorilor şi accentelor muzicale şi raportul dintre ele. Mijlocul de 

măsurare şi de înţelegere a ritmului îl constituie metrul. 

Ritmul constituie manifestări (concretizări) ale fenomenului artistic, creator. 

 

Metrul -> ritm în care toate duratele sunt identice, iar accentele de intensitate egală apar 

la intervale de timp egale. Metrul rămâne mijlocul mecanic de măsurare şi încadrare a ritmului. 

„Dacă ritmul trebuie să fie trăit, metrica trebuie să fie calculată" (Edgar Willems). 

„Ritmul şi metrul reprezintă de fapt, gramatica ritmicii, gramatica mişcării. Prin convieţuirea 

celor două fenomene - ritm şi metru (măsură) - care reprezintă poluri opuse, se confruntă de fapt 



două entităţi: una dinamică - ritmul şi alta statică - metrul. Măsura e subordonată ritmului. 

Măsura nu e indispensabilă ritmului, pe când o muzică ritmată poate exista şi fără măsură.” (R. 

Dumesnil). 

Metronom -> aparat pentru determinarea mişcării prin numărarea exactă a duratelor 

metrului. A fost perfecţionat în 1816 de J.N. Mabzel (A. Doljanski în Mic dicţionar muzical, Ed. 

Muzicală, 1960). 

 

Tempo -> gradul de iuţeală cu care se execută o lucrare muzicală şi caracterul mişcării ei 

(viteza de succesiune a timpilor - după metronom). (Giuleanu V., Tratat de teoria muzicii, 1986). 

 

 Tempouri constante sau uniforme 

 

 

Mişcări rare Mişcări mijlocii Mişcări repezi 

Largo 40-46 
larg, f. 

rar 
Andante 63-66 

potrivit de 

rar, liniştit 
Allegro 120-138 repede 

Lento 46-52 
lent, lin 

domol 
Andantino 66-72 

ceva mai 

repede 
Vivace 152-168 iute, viu 

Adagio 52-56 

rar, 

aşezat, 

liniştit, 

comod 

Moderato 80-92 
moderat, 

potrivit 
Presto 176-192 f. repede 

Larghetto 56-63 rărişor Allegretto 104-112 

repejor, 

puţin mai 

rar ca 

allegro 

Prestis-

simo 
200-208 

cât se 

poate de 

repede 

 

 

Forma -> structura unei lucrări, construcţia muzicală. 

 

Genul -> specie a lucrărilor muzicale care adesea e definit după anumite criterii 

(structura, numărul şi felul interpreţilor, caracterul, împrejurările în care se execută, etc.). 

Aceste teste s-au aplicat întregului lot de subiecţi, în condiţii similare asemănătoare, timp 

de trei ani. Practic au fost trei testări. La primele două probe nu am folosit ca testare iniţială decât 

notele de la selecţie, unde s-a aplicat un test primar foarte exigent, care nu a permis admiterea la 

activitate decât a acelor subiecţi care aveau auzul muzical peste nota cinci, folosind o grilă cu 

note de la 1 la 10. 

La probele trei, patru şi cinci nu avem testare iniţială, probele fiind cu grad mare de 

dificultate nu au fost aplicate decât după un an de instruire şi similar în anii al doilea şi al treilea. 

Fără aplicarea acestei metode am considerat că nu este posibilă o instruire eficientă în 

dans. Iniţierea în „ritmică" este extrem de importantă pentru dezvoltarea instinctului ritmic şi 

metric muzical, prin intermediul cărora ne sunt transmise semnificaţiile muzicale. 

 



А ЅPЕ СTЕ  GЕ NЕ RА LЕ  А LЕ  Е DU СА ȚІ Е І  NΟ NFΟ RMА LЕ  

(Fragment din Lucrarea de Gradul I, 2021) 

 

Prof. Stănescu Cristina Nicoleta 

Palatul Copiilor Ploiești 

 

Educația nonformală este definită drept “orice activitate educațională, intenționată şi 

sistematică, desfăşurată de obicei în afara şcolii tradiționale, al cărei conținut este adaptat 

nevoilor individului şi situațiilor speciale, în scopul maximalizării învățării şi cunoaşterii şi al 

minimalizării problemelor cu care se confruntă aceasta în sistemul formal (stresul notării în 

catalog, disciplina impusă, efectuarea temelor etc.) 

Caracteristicile educației nonformale: 

1. O trăsătură caracteristică educației nonformale este faptul că aceasta asigură legătura 

dintre instruirea formală şi cea informală.  

2. Educația nonformală se desfăşoară într-un cadru organizat, în afara sistemului şcolar, 

cuprinzând activități extra clasă/extradidactice (cercuri pe discipline, interdisciplinare sau 

tematice, ansambluri sportive, artistice, concursuri şcolare, olimpiade, competiții etc.) şi activități 

de educație şi instruire extraşcolare, activități de animație.  

3. Coordonatorii acestei forme de educație îşi joacă, însă, mai discret rolurile, sunt 

animatori, moderatori. Educatorului nonformal i se solicită mai multă flexibilitate şi entuziasm, 

adaptabilitate şi rapiditate în adoptarea variatelor stiluri de conducere a activității, în funcție de 

nevoile şi cerințele educatului.  

4. Conținutul şi obiectivele urmărite sunt prevăzute în documente special elaborate ce 

prezintă o mare flexibilitate, diferențiindu-se în funcție de vârstă, sex, categorii socioprofe-

sionale, interesul participanților, aptitudinile şi înclinațiile acestora. Sunt cuprinse activități care 

corespund intereselor, aptitudinilor şi dorințelor participanților.  

5.Caracterul opțional al activităților extraşcolare, desfăşurate într-o ambianță relaxată, 

calmă şi plăcută, dispunând de mijloace menite să atragă publicul de diferite vârste. Este o formă 

facultativă de antrenament intelectual care menține interesul participanților printr-o metodologie 

atractivă.  



6. Evaluarea activităților desfăşurate în cadrul educației nonformale este “facultativă, 

neformalizată, cu accente psihologice, prioritar stimulative, fără note sau calificative oficiale.”i 

„Е du са țі а  nο nfο rmа lă rе prе zі ntă ο rі се  а сtі vі tа tе  е du са țі ο nа lă, і ntе nțі ο nа tă șі  ѕі ѕtе mа tі сă,  

dе ѕfășu rа tă dе  ο bі се і  în а fа rа  șсο lі і  trа dі țі ο nа lе , а l сărе і  сο nțі nu t е ѕtе  а dа ptа t nе vο і lο r 

і ndі vі du lu і  șі  ѕі tu а țі і lο r ѕpе сі а lе ,  în ѕсο pu l mа xі mі zărі і  învățărі і  șі  сu nο а ștе rі і , șі  а l 

mі nі mа lі zărі і  prο blе mе lο r сu  са rе  ѕе  сο nfru ntă а се ѕtа  în ѕі ѕtе mu l fο rmа l.” 

U nesco dе fі nе ștе  е du са țі а  nο nfο rmа lă са  fі і nd сο nѕtі tu і tă dі n „ο rі се  а сtі vі tățі  

е du  са țі ο nа lе  ο rgа nі zа tе  șі  ѕu ѕțі nu tе,  са rе  nu  сο rе ѕpu nd е xа сt cu  се е а  се  nu mі m е du са țі е   

fο rmа lă. А се а ѕtа  pο а tе  fі  rе а lі zа tă în са dru l ѕа u  în а fа rа  і nѕtі tu țі і lο r dе  е du са țі е  șі  ѕе  а drе ѕе а ză 

pе rѕο а nе lο r dе  tο а tе  vârѕtе lе . Е du са țі а  nο nfο rmа lă nu  u rmе а ză u n ѕі ѕtе m і е rа rhі zа t șі  pο а tе  

dі fе rі  са  du rа tă, fără а  і mplі са  în mο d ο blі gа tο rі u  се rtі fі са rе а  rе zu ltа tе lο r învățărі і .” Е du са țі а   

nο nfο rmа lă prе ѕu pu nе  ο  nο u ă а bο rdа rе  а  învățărі і  prі n а сtі vі tățі  і ntе rа сtі vе ,  mο tі vа ntе , 

а ntrе nа ntе  șі  а mu zа ntе . А vа ntа jе lе  ѕа lе  mu ltі plе  înglο bе а ză bі fа rе а  tu tu rο r dе prі ndе rі lο r 

ѕpе сі fі се  ѕі ѕtе mu  lu і  trа dі țі ο nа l dе  învățământ,  сu  u  n а pο rt ѕu plі mе ntа r dе  а bі lі tățі  сâștі gа tе  în 

сο ndі țі і lе  u nе і  lі bе rtățі  dе  е xprі mа rе . 

Vа lο rі zа rе а  е du са țі е і  nο nfο rmа lе  а pа rе  са  u rmа rе  а  fа ptu  lu і  сă ѕі ѕtе mu l е du са țі ο nа l 

fο rmа l ѕе  а dа ptе а ză într-u n rі tm prе а  lе nt lа  ѕсhі mbărі lе  ѕο сі ο- е сο nο mі се  șі  сu ltu rа lе  а lе  lu  mі і  în 

са rе  trăі m. Dе  а се е а ,  ѕu nt întrе văzu tе  șі  а ltе  pο ѕі bі lі tățі  dе  а -і  prе gătі  pе  сο pі і / tі nе rі / а du lțі  ѕă 

răѕpu ndă а dе сvа t lа  ѕсhі mbărі lе  ѕο сі е tățі і . А се ѕtе  ο са zі і  dе  învățа rе  pο t prο vе nі  nu  dο а r dі n 

învățământu l fο rmа l,  сі  șі  dі n dο mе nі u l mа і  lа rg а l ѕο сі е tățі і  ѕа u  dі n а nu  mі tе  ѕе сtο а rе  а lе  

а се ѕtе і а . 

А rgu mе ntа rе а  і mpο rtа nțе і  е du са țі е і  nο nfο rmа lе  în сο ntе xtu  l е du  са țі ο nа l gе nе rа l а l 

е du  са țі е і  е ѕtе  і ntе rе ѕа nt rе а lі zа tă dе  J. Fο rdhа m. А u tο ru l а dа u gă е du  са țі е і  nο nfο rmа lе  

pе rѕpе сtі vа  е сο nο mі сă,  dі nсο lο  dе  ο rі се  а ѕpе сtе  се  țі n dе  șсο а lă,  са  șі  і nѕtі tu țі е . А ѕtfе l е ѕtе  

а du  ѕă în prі m-plа n nе vο і а  сο rе lărі і  е du са țі е і  сu  pі а țа  mu nсі і  șі  dі fі сu ltа tе а  а dа ptărі і  ѕі ѕtе mu lu і   

fο rmа l dе  е du са țі е  lа  ѕсhі mbărі lе  ѕο сі ο- е сο nο mі се , un rο l і mpο rtа nt ce rе vі nе  а ltο r tі pu rі  dе  

învățа rе ,  сu  а ссе nt pе  е du са țі а  nο nfο rmа lă. Е ѕtе  fο а rtе  і mpο rtа ntă і mplі са rе а  dі rе сtă а  gru pu lu і  

țі ntă  în plа nі fі са rе а  șі  ο rgа nі zа rе а  сο nțі nu tu rі lο r сu rrі сu lа rе ,  pе  bа zа  prі nсі pі u lu і  „dе  jο ѕ în ѕu ѕ 

într-u n сο ntе xt ѕο сі а l dа t șі  а ѕu prа  сăru і а  а се ștі а  pο t е xе rсі tа  u ltе rі ο r і nflu  е nță șі  pο t gе nе rа  

ѕсhі mbа rе а .” 



Prі nсі pі u  l pа rtі сі pа tі v, са rе  ѕtă lа  bа zа  fі lο ѕο fі е і  nο nfο rmа lu lu і ,  trе bu і е  înțе lе ѕ са  șі  ο  

pа rtі сі pа rе  lа  prο prі а  fο rmа rе  șі  lа  vі а țа  сο mu nі tățі і /а  ѕο сі е tățі і . Dа сă în са zu  l е du са țі е і  fο rmа lе , 

сu rrі сu lu mu l е ѕtе  і mpu  ѕ,  în са zu l е du са țі е і  nο nfο rmа lе  а се ѕtа  а r trе bu і  nе gο сі а t dе  gru  pu l dе  

сu rѕа nțі ,  а ѕtfе l înсât ѕă răѕpu ndă сât mа і  bі nе  nе vο і lο r а се ѕtο rа . 
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COMUNICAREA FORMALĂ CU PĂRINŢII, ÎN SISTEMUL 

EDUCAȚIONAL   NONFORMAL 

 
                                                                                                      Prof. Sava Dan – Ciprian 

                                                                                                      Palatul Copiilor Zalau 

 
      Educaţia formală şi nonformală sunt complementare. Ele coexistă. Elementele uneia se pot 

regăsi în cealaltă” (Citat din raportul Grupului de lucru pentru Educaţia nonformală, din cadrul 

Consiliului Europei, anul 2001). Educaţia formală este considerată astăzi în Europa ca fiind parte 

necesară a conceptului modern de educaţie, ca o completare esenţială şi de neînlocuit a educaţiei 

formale. 

       Palatele  și Cluburile Copiilor  își aduc tot mai mult contribuția la dezvoltarea deprinderilor 

de muncă a dezvoltării simțului estetic și artistic, la educarea copiilor în diverse domenii și la 

trezirea intersului pentru un anumit profil de activitate. 

      Elevii și  părinţii manifestă interes pentru programele Palatului Copiilor Zalău fiind motivaţi 

în special datorită: domeniilor pe care le pot aborda; caracterul relaxant de desfăşurare al 

activităţilor opţionale; spiritul de toleranţă şi relaţionare; posibilitatea afirmării cu ocazia 

desfăşurării activităţilor educative la nivel de localitate, judeţ, naţional şi internaţional; accesul la 

mijloace didactice inaccesibile în şcoală sau în familie. 

Scoală europeană – noi direcţii ( de urmat), pentru eficientizarea relaţiei profesor-elev-părinte 

    1. Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă şi externă 

• Furnizorul de educaţie comunică sistematic cu părinţii şi cu ceilalţi beneficiari din 

comunitate. 

•  Realizarea raportărilor publice faţă de principalii purtători de interese de la nivelul şcolii 

şi al comunităţii 

• Palatul/ clubul comunică sistematic cu părinţii şi cu ceilalţi beneficiari ai comunităţii prin 

pagina web/ prin forum deschis/ blog. 

• Actualizarea şi diseminarea activităţilor din palat/ club se face prin diverse mijloace: 

newsletters/ reviste/ pliante.  

• Actualizarea şi diseminarea diverse a activităţilor din palat/ club prin focus-grupuri/ 

ateliere de lucru. 



• Actualizarea diversă a activităţilor din palat/ club prin şedinţe/ întâlniri cu părinţii. 

• Organismele consultative ale părinților şi ale elevilor abordează explicit problemele 

comunicării inter-etnice la nivelul comunităţii 

   2. Funcţionarea eficientă a sistemului de obligatoriu comunicare formală externă cu 

părinţii, angajatorii şi cu alte instituţii şi grupuri semnificative de interes. 

- Cunoaşterea şi aplicarea unor proceduri de comunicare formală externă cu 

părinţii, cu alte instituţii şi grupuri semnificative de interes. 

- Îmbunătăţirea periodică a procedurilor de comunicare formală externă cu părinţii, 

cu alte instituţii şi grupuri semnificative de interes, pe baza observaţiilor sau sugestiilor 

acestora. 

- Existenţa şi funcţionalitatea unor parteneriate cu reprezentanţi ai comunităţii. 

- Existenţa acordurilor de parteneriat cu unităţi de învăţământ pentru realizarea 

unor activităţi de cerc, proiecte comune, asistenţă de specialitate. 

• Existenţa acordurilor de parteneriat cu direcţii de tineret/ organizaţii 

neguvernamentale/ agenţi economici, pentru realizarea cel puţin a unei acţiuni comune, 

pe semestru. 

- Stabilirea orarului conform timpului liber al copiilor pe parcursul întregii 

săptămâni, cu preponderenţă sâmbăta şi duminica. 

- Adecvarea strategiilor şi a metodologiei didactice la specificul cultural al 

populaţiei şcolare şi la motivaţia fiecărui elev. 

•  Realizarea periodică a activităţilor de evaluare a satisfacţiei elevilor şi/ sau a 

părinţilor acestora, precum şi a altor purtători de interese relevanţi (angajatori, autorităţi 

publice locale) faţă de rezultatele şcolare, extraşcolare şi generale ale activităţii instituţiei 

de învăţământ 

• Eşantionul elevilor, părinţilor şi altor membri din comunitate, stabilit la nivelul 

unităţii şcolare pentru evaluarea satisfacţiei beneficiarilor faţă de orice aspect care ţine de 

activitatea unităţii şcolare respectă întocmai structura etnică a populaţiei şcolare. 

• Prezentarea oportunităţilor de educaţie şi de formare, cuprinse în ofertele de 

educaţie complementară/ nonformală ale palatelor şi cluburilor copiilor, în cadrul zilei/ 

zilelor porţilor deschise, organizate anual. 



     3. Furnizorul de educaţie utilizează feedback-ului obţinut de la educabili şi de la părinţi 

pentru optimizarea circulaţiei informaţiei în organizaţie. 

• Feedback-ul este utilizat în motivarea profesorilor pentru creşterea calităţii 

educaţiei. 

• Feedback-ul are un rol pentru motivarea elevilor în vederea creşterii calităţii 

educaţiei 

• Utilizarea feedback-ului în motivarea părinţilor pentru susţinerea performanţei 

copiilor. 

• Chestionare aplicate copiilor, părinţilor, partenerilor, profesorilor şi directorilor 

din şcoli şi grădiniţe/ Interviuri • scrisori de mulţumire • fişe de observaţie • portofoliul 

copilului 

• Mediatizarea rezultatelor copiilor/ a ofertei educaţionale în mass-media şi la 

întâlnirile cu părinţii/ comunitatea. 

• Popularizarea rezultatelor cercurilor prin afişarea lor la avizierul palatului/ 

clubului şi şcolilor partenere 

• Popularizarea rezultatelor cercurilor prin afişarea lor la avizierul palatului/ 

clubului şi şcolilor partenere. 

• Minispectacole în şcoli şi grădiniţe, expoziţii itinerante • interviuri • prezentări • 

afişarea listei premiilor obţinute de copiii şi profesorii palatului/ clubului 

   4. „Benchmarking” 

• „Benchmarking”-ul (compararea cu buna practică în domeniu) este utilizat pentru 

optimizarea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare. 

• Cadrele didactice sunt preocupate de realizarea unor schimburi de experienţă la 

nivel local, regional, naţional şi/ sau internaţional pentru cunoaşterea bunelor practici 

existente în domeniu. • Oferta educaţională, proiectul de dezvoltare sunt revizuite şi 

optimizate în conformitate cu bunele practici existente la nivel naţional si/ sau european. 

•             În oferta educaţională şi în proiectul de dezvoltare instituţională se fac referiri 

explicite la activităţi şi practici educaţionale ce au în vedere dezvoltarea globală a 

copilului, abordarea centrată pe copil, învăţarea integrată, învăţarea prin descoperire, 

învăţarea prin cooperare şi incluziunea. 



• Părinţii şi copiii sunt informaţi şi consiliaţi în ceea ce priveşte procedurile de 

evaluare a rezultatelor învăţării. 

• Copii sunt implicaţi în evaluarea personală a progresului pe care îl realizează.  

• Cadrele didactice revizuiesc procedurile de evaluare a rezultatelor învăţării, în 

urma analizării opiniilor exprimate de beneficiari în cadrul şedinţelor cu părinţii. 

       Abordarea educaţională complementară formală- nonformală va asigura un plus de valoare 

sistemului educaţional; se va avea mereu în atenţie nevoia de adaptare la cerinţele individuale, 

diverse ale tuturor copiilor, la interesele de cunoaştere şi potenţialul lor. Vom crea diverse 

modalităţi de concretizare a educaţiei nonformale: proiecte, manifestări punctuale, aplicaţii 

tematice - ce vor oferi posibilitatea abordărilor interdisciplinare, cross-curriculare şi 

transdisciplinare, exersarea competenţelor şi abilităţilor de viaţă într-o manieră integrată, de timp 

liber. Astfel, educaţia nonformală va deveni un spaţiul aplicativ pentru educaţia formală. 
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE – NECESITATE SAU 

PROVOCARE LA PROGRES 

 
Orăşanu Rareş 

Clasa a VIII-a B 

Şcoala Gimnazială Cândeşti 

Loc. Cândeşti, jud. Buzău  

Prof. coordonator : Fănică Daniel 

  

Am pășit cu sfială pe un teritoriu nou, am apelat la tehnici și 

strategii cu care înainte doar cochetam. Tot ceea ce părea de 

nerealizat s-a realizat. Sarcinile de lucru, fișele, teme, 

toate erau trimise online, urmând a fi citite, corectate, notate, 

retrimise. Un proces laborios, care necesită răbdare, voință, 

putință de a fi conectat și prezent… mult timp… în viața elevilor 

noștri. Însă acest tip de învățământ nu poate suplini 

învățământul clasic, în sala de curs, în bancă, având acces la 

tablă și notițe. Am simțit lipsa elevilor și a cadrelor didactice 

din punct de vedere fizic, emoțional și sufletesc. Elevii, dar și 

dascălii, au nevoie să se vadă, să își zâmbească, să se 

corecteze, să se încurajeze reciproc. O simplă privire, un 

zâmbet, un banal gest fac ca actul educațional să capete sens, 

să depășească pragul de informație. Educația formală, 

informală și nonformală întregește portretul tânărului, îl ajută 

să își identifice nevoile, să găsească metode de a se integra cu 

succes în societate. 

„Menirea firească a şcolii nu e să dea învăţătută, ci să 

deştepte cultivând destoinicirile intelectuale în inima copilului, 

trebuinţa de a învăţa toată viaţa.” (Ioan Slavici) 

Dată fiind situația pandemică, elevii și profesorii și-au 

canalizat atenția, forțele și energia spre varianta online. Bună 

sau rea, școala online ne ține până la urmă conectați la materie. 

În unele săli de clasă din România sunt mulți elevi. Prin urmare, 

este foarte dificil ca toți să aibă șansa să participe activ la 

oră. Mai mult, se creează o atmosferă destul de agitată, mai 

ales în pauze. Pentru unii elevi e un adevărat consum de energie 

să petreci șase ore într-o încăpere cu alte persoane cu care 

ești nevoit să socializezi. Școala online aduce cu sine un avantaj 

din acest punct de vedere. Astfel, îți poți scrie și învăța lecțiile 



urcate de profesori pe diverse platforme în liniștea și 

confortul casei tale. 

Am accesat platforme de e-learning care au permis 

continuarea procesului instructiv- educativ. Astfel, orele sau 

cursurile s-au  derulat fie sub forma conferințelor audio-video 

sau a întâlnirilor de tip Meet în timp real sau înregistrate. 

Școala este cea care îl determină pe elev „să învețe să învețe”, 

să realizeze că oamenii sunt ființe sociale care se dezvoltă, 

„înfloresc” în mijlocul semenilor săi. Profesorul, ca și părintele, 

educă și atunci când nu vorbește, deoarece transmite enorm de 

multe informații nonverbal. 

Or, școala online limitează această interacțiune a 

persoanelor, facem schimb de informații și de idei, ascunzându-

ne în spatele unor semne și emoticoane. 

Există diverse instrumente online și offline care pot fi 

utilizate pentru a conecta educatorii și elevii atunci când 

aceștia se află în locuri diferite. Este necesar a accesa 

informații și platforme care nu sunt disponibile în mod obișnuit 

la domiciliu sau în instituția de învățământ. Societatea civilă 

trebuie să  sprijine dezvoltarea profesională continuă a 

educatorilor într-un mod flexibil. Pentru a contribui la 

asigurarea continuității în activitățile de educație și formare, 

pot fi accesate online diverse materiale didactice, iar elevii 

primesc îndrumare pentru a descoperi/ lectura materiale din 

biblioteci digitale sau virtuale, resurse educaționale deschise 

disponibile pe diferite platforme educaționale. 

Elevii școlii noastre au beneficiat  de platforma Google 

Classroom și programul școlar nu a suferit modificări, 

conexiunea  dintre cadrele didactice și elevi menținându-se. 

Folosirea acestor platforme online de educație oferă o serie 

de beneficii şi avantaje elevilor spre mulțumirea părinților.  

Folosirea platformelor online de educație este  o metodă bună 

pentru copiii isteți ce sunt puternic motivaţi, ele venind în 

completarea activităților didactice din sistemul de învățământ. 

Discuții libere, chestionare, teme și fișe de lucru, dar și 

materiale suport s-au trimis și ulterior, s-au stocat în Google 

Drive. Beneficiile platformei sunt numeroase, elevii putând 

relua materialele, putând iniția discuții publice sau private cu 



cadrul didactic, având posibilitatea îmbunătățirii și 

diversificării comunicării educaționale. 

Un rol fundamental al educației se referă la dezvoltarea 

personală. Fiecare individ trebuie să aibă posibilitatea de a se 

dezvolta potrivit potențialului propriu, astfel încât să poată 

asigura independența și prosperitatea lui, a familiei pe care 

eventual decide să și-o întemeieze și a grupurilor din care 

decide să facă parte. Dezvoltarea personală continuă prin 

învățare pe tot parcursul vieții este esențială în societatea 

contemporană. Cu ocazia educației la distanță din această 

perioadă, elevii au avut libertatea de a-și organiza singuri 

programul de studiu, iar acest lucru i-a determinat pe mulți să-

și rezolve sarcinile mai eficient și cu mai mult drag. 

Școala online îți dă prilejul să explorezi noi moduri de 

învățare. Metodologia clasică, predare – învățare – verificare, 

poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive. În acest răstimp 

elevii, dar și educatorii au găsit numeroase videoclipuri cu lecții 

predate diferit față de cum eram obișnuiți. Subiectele predate 

la școală  puteau fi  privite  dintr-o altă perspectivă, iar acest 

aspect nu este de neglijat. 

În contextul pandemiei globale, învățământul online pare 

singura posibilitate responsabilă, iar țara noastră trebuie să-și 

accelereze investițiile în digitalizarea educației, însă o îmbinare 

a învățământului clasic cu cel online  reprezintă abordarea 

ideală pentru dezvoltarea optimă a copiilor noștri. 

 
 

 

 

 

 

 

 



MODALITĂȚI MODERNE DE STIMULARE A ÎNVĂȚĂRII 

 

 Prof. Drăghiceanu Daniela, 

 Palatul Copiilor, Piatra Neamț 

           

Metodele interactive sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţarii şi dezvoltării 

personale încă de la vârstele timpurii,  care favorizează schimbul de idei, de experienţe, de 

cunoştinţe. 

          Utilizarea metodelor interactive de predare –învăţare în activitatea didactică contribuie la 

îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv educativ, având un caracter activ –participativ şi o 

reală valoare activ –formativă asupra personalităţii elevului 

         Voi prezenta în cele ce urmează cele mai apreciate și eficiente metode active de învățare. 

Gândeşte--discută cu partenerul de echipă--împărtăşeşte 

• Profesorul pune o întrebare cu final deschis, esenţială pentru tema studiată. 

• Elevii au la dispoziţie un timp limitat pentru a scrie în linişte propriile răspunsuri.  

• Elevii se întorc către partenerul de echipă şi îşi discută ideile. 

• Profesorul pune din nou întrebarea pentru a fi discutată cu toată clasa. 

Discuţii spontane 

• Profesorul întrerupe lecţia pentru a le pune elevilor o întrebare cu final deschis.  

• Elevii discută fiecare cu colegul de echipă. 

• Profesorul pune din nou întrebarea pentru a fi discutată cu toată clasa. 

Discută cu colegul de echipă 

• Cere fiecărui elev să se întoarcă spre colegul de bancă şi...  

• Să-i explice un concept pe care tocmai l-ai predat sau... 

• Să rezume lecţia sau... 

• Să spună care crede că sunt trei din punctele cele mai importante ale capitolului sau... 

• Să arate cum altfel ar rezolva o anumită problemă. 

Trio-focus 

• Mai înainte de vizionarea unui film, citirea unui capitol etc., trei elevi (trioul) vor 

prezenta succint ce anume cunosc deja despre subiectul în cauză. 



• Grupul va mai veni şi cu câteva întrebări la care se va încerca să se răspundă pe 

parcursul lecţiei. 

• După lecţie, trioul răspunde la întrebările puse mai devreme. 

• Rezumă noile cunoştinţe. 

• Pune alte întrebări pentru consideraţii ulterioare 

Echipe de compoziţie literară 

• Elevul A prezintă ce anume doreşte să scrie. 

• Elevul B ia notiţe sau face o schiţă. 

• Împreună se gândesc la un început pentru lucrarea elevului A. 

• Acelaşi proces va fi reluat pentru elevul B. 

• La sfârşit, fac schimb de schiţe şi le folosesc pentru a-şi scrie propriile lucrări. 

Raportare rezultate 

• Profesorul întrerupe lecţia sau activitatea.  

• Le cere elevilor să se gândească la cele discutate sau făcute până în acel moment...  

• Şi să scrie trei lucruri pe care le-au desprins din cele studiate.  

• Elevii pot începe propoziţiile astfel: „Am învăţat”, „Mă întreb...”, „Am fost surprins...”, 

„Părerea mea este...” etc.  

Care este diferenţa 

• Perechi de elevi trebuie să scrie care sunt deosebirile dintre anumite concepte.  

• De exemplu: Care este deosebirea între o comunitate şi o ţară, armistiţiu şi pace, alegeri 

libere şi vot secret, ecologie şi mediu, fracţie şi zecimale, cerere şi întrebare etc.  

Brainstorming în echipă 

• Elevii sunt împărţiţi în grupuri de câte 4, fiecăruia fiindu-i-se alocat un număr (1-2-3-

4) 

• Profesorul prezintă o întrebare cu răspuns complex, după care le acordă echipelor 

timp de gândire şi consfătuire. 

• Profesorul pune din nou întrebarea şi alege un număr, de la 1 la 4.  

• Unul dintre elevii cu acel număr poate răspunde; dacă răspunsul este corect, echipa 

sa câştigă un punct. 



• Şi ceilalţi elevi care au acelaşi număr pot câştiga puncte pentru echipele lor, dacă 

adaugă la răspunsul dat alte informaţii importante.  

Examinare în grup 

• Grupuri de câte 3 sau 4. 

• Grupuri alcătuiesc întrebări pe marginea materialului studiat.  

• Profesorul le poate oferi elevilor criterii pentru întrebări „bune” sau câteva idei de 

start care trebuie avute în vedere (pentru a încuraja întrebările variate şi complexe). 

• Grupurile vor adresa pe rând propriile întrebări, elevilor din celelalte grupuri.  

• Se vor acorda puncte pentru calitatea răspunsurilor, dar şi a întrebărilor.  

Sau  

• Profesorul pune întrebarea 

• Grupurile discută între ele răspunsul  

• Profesorul numeşte un elev care să răspundă 

• Alege răspunsul corect sau solicită şi alte răspunsuri complementare.  

Exerciţiu 

• Elevii primesc un set de întrebări pe care trebuie să le pregătească pentru test.  

• Elevii se informează cât mai pe larg cu privire la subiectele primite. 

• Profesorul le cere să răspundă la o întrebare.  

• Profesorul poate ajusta complexitatea întrebării pe măsura nevoilor elevului.  

• Răspunsul corect este notat cu un punct pentru grupul respectiv plus posibilitatea de 

a arunca la ţintă cu o minge sau un bob de fasole. 

• Fiecare lovitură la ţintă se notează de asemenea cu un punct.  

Echipa de analiză  

• Elevii lucrează în grupuri de câte trei: un elev este cititorul, al doilea este 

consemnatorul, al treilea este verificatorul (cel care în permanenţă verifică dacă toată 

lumea a înţeles şi este de acord). 

• Doi elevi din grup ascultă în timp ce al treilea citeşte o poveste sau o temă.  

• Profesorul pune grupului câteva întrebări. 

• Grupul trebuie să vină cu trei răspunsuri viabile pentru fiecare întrebare, iar 

consemnatorul notează fiecare răspuns.  



• Grupul, sub îndrumarea verificatorului, decide care răspuns consideră că este optim 

pentru fiecare întrebare şi încercuieşte acele răspunsuri.  

• Lucrarea va fi semnată de toţi elevii.  

Proiect în echipă 

• Doi elevi analizează un proiect: unul este cititorul, celălalt scribul. 

• Cititorul citeşte, apoi sugerează un răspuns. 

• Scribul poate fi de acord cu răspunsul acestuia sau poate propune un alt răspuns.  

• Când cei doi ajung la un acord, scribul consemnează răspunsul convenit.  

Rezolvarea unei probleme 

• Profesorul le dă elevilor o problemă de rezolvat 

• Fiecare elev din grup trebuie să contribuie la rezolvare. 

• Fiecare elev trebuie să ştie să explice întreaga problemă.  

Referat de carte 

• Un elev îl intervievează pe altul cu privire la o carte pe care a citit-o. 

• Apoi face un referat la cartea respectivă. 

Trio-Computer 

• Toţi elevii trebuie să fie de acord cu inputul mai înainte de a-l tasta. 

• Elevul A este tastatura şi tastează inputul. 

• Elevul B este monitorul şi citeşte inputul.  

• Elevul C este verificatorul (care strânge părerile celorlalţi membri şi ia decizia finală cu 

privire la input). 

• Rolurile se schimbă în fiecare zi.  

Rezumate în echipă 

• Echipe de câte doi elevi citesc pe rând un paragraf, celălalt urmând să facă rezumatul.  

• Cel care a citit verifică acurateţea rezumatului.  

Patru colţuri 

• Fiecare grup este alcătuit din elevul #1, #2, #3 şi #4.  

• Profesorul prezintă patru probleme. 

• Elevii se despart între cele patru colţuri ale clasei pentru a discuta cele patru probleme 

• Elevii se regrupează pentru a-şi împărtăşi discuţiile 



•  „Părerea mea este...” etc.  

Lucrare de grup  

• Elevii îşi aleg un partener de echipă. 

• După finalizarea lucrării, elevii fac schimb de parteneri pentru a discuta ce au făcut, 

cum au făcut şi rezultatele obţinute.  

Raport de 1 minut 

• Câţiva elevi vor trebui să prezinte un raport de 60 de secunde despre ceva învăţat la 

lecţie.  

Scenetă 

• Grupuri de elevi vor prezenta o scenetă despre ceva ce au învăţat la lecţie. 

• Fiecare membru al grupului va avea un rol. 
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STRATEGII ÎN ACTIVITĂȚI NONFORMALE 

Prof. Gheorghiu Florina 

Prof. Stoian Gabriela 

Palatul Copiilor Galați 

 

    Este binecunoscut faptul că jocurile ca formă de petrcere a timpului liber, au un potențial 

educativ important în general, dar și în clase, la școală, sub atenta coordonare a profesorului. 

Predarea limbii engleze, de exemplu, prin metode nonformale înseamnă adaptarea celor 

tradiționale și actualizarea însemnătății acestora prin creativitate, inovație, o bună organizare și 

pregătire, tolerață – toate accesibile cu ajutorul textului literar. 

   Profesorii astăzi se gândesc din ce în ce mai mult să îndeplinească dorințele și nevoile copiilor 

în această lume modernă și cum să redefinească conceptele de ”școală”, ”profesor”, ”educator” și 

”curriculum”. Noul mileniu s-a grăbit, a aducând cu el evoluția tehnologică, și acum trebuie să 

fim pregătiți să întâmpinăm cu succes o societate complexă în continuă schimbare, globalizare, 

ceea ce presupune concentrare pe strategii de predare și învățare modernă. 

    Principalul scop al acestei lucrări este de a evidenția imprtanța dar și percepțiile elevilor 

asupra folosirii jocului atât la literatură cât și la orele de gramatică și pornind de la această 

premisă, să schimbe opinia asupra necesității activităților bazate pe joc și că este esențial ca 

fiecărei ore de curs să i se aducă o abordare nouă, modernă, inovativă și plină de conținut 

esențial, bazat pe o bogată documentare și soluții testate și verificate cu atenție.  

    Creativitatea este un factor primordial în procesul de predare-învățare și le oferă atât elevilor 

cât și profesorilor motivație, trezind acestora interesul. Profesorii erau obișnuiți să li se dea 

instrucțiuni clare, directe, să li se ceară să urmeze programa, asigurându-se că elevii nu-i vor 

întrerupe pe parcursul orei și astfel își vor îndeplini sarcinile la sfârșit de an școlar. Curriculum-

ul era centrat pe lecție ca un scenariu, acompaniat de teme cu anumite termene și cu un scop 

final, bine stabilit. Era ca un proces în detaliu bine conturat și tot ce trebuia profesorul să facă era 

să urmeze instrucțiunile pentru a avea succes.  

    Din nefericire, nimic din toate acestea nu aveau în vedere complexitățile procesului eucativ. 

Elevii nu stau tăcuți în bănci, notând fără a adresa întrebări și a exprima opinii. Ei sunt obosiți și 

dezinteresați de vechea abordare și acum își doresc lucruri practice, relevante și folositoare în 

viitoarea lor viață profesională. Elevii sunt interesați și motivați să înțeleagă, să-și însușească și 



să dezvolte noi competențe și sunt prgeătiți să devină responsabili și să ia singuri decizi, să fie 

autonomi. 

    Pentru aceasta nu putem urma un tipar vechi, ci avem nevoie de creativitate la clasă, de 

inovație și pasiune. Un profesor creativ caută întotdeauna soluții pentru a face lecția atrăgătoare 

și motivantă, nu doar printr-o posibilitate ci creând metode noi de predare cu scopul de a face 

învățarea mai valoroasă și eficientă. Tehnologia, noile abordări de predare centrate pe finalitatea 

învățării, pe elev, pe problematizarea învățării sau a studiului de caz, sunt doar câteva dintre 

strategiile care îi încurajează pe copii să fie responsbili în procesul lor de învățare și îi ajută să 

devină mai activi. Aceștia vor fi îndemnați să experimenteze, să descopere lucruri noi, să facă 

propriile alegeri bazate pe propriile nevoi, dorințe, aptitudini, prin acțiunea proprie nu prin 

ascultare pasivă. 

    Profesorul modern, care folosește în mod constant metode nonformale noi, adaptate, va alege 

de fapt o varietate de metodologii și abordări, alegând tehnicile din fiecare metodă pe care el o 

consideră eficientă în funcție de contextul și obiectivele de învățare propuse. Tehnologia, mai 

precis computerul, în special  pentru generația tânără care se dezvoltă cu această competență într-

un mod confortabil, poate fi o unealtă eficientă, un agent pentru învățare, folosit nu doar la clasă 

ci și în afara ei.  

    La Palatul Copiilor din Galați, la cercul de ”Cultură și civilizație engleză”, elevii sunt relaxați 

dar și competitivi deoarece folosesc muzica, literatura, filmele, arta, încorporând deferite tipuri 

de media în proiectele lor, și alături de profesor, aceștia creează noi filozofii de învățare și 

predare, dezvoltă noi mijloace și materiale, toate cu scopul de a face învățarea amuzantă, ei să se 

distreze și să-și îmbunătățească abilitățile. Astfel, elevul nu va fi plictisit ci va învăța și va 

progresa într-un ritm alert, eficient și fără să simtă presiune. 

    Profesorul are cunoștințe solide în disciplina pe care o predă și știe că este imposibil ca lecția 

să aibă succes dacă este folosită doar o metodă de predare. Cei mai mulți dintre profesori 

folosesc predarea ”hibridă de metode clasice eficiente și abordări noi de cunoaștere și construire” 

care caracterizează concepte precum ”predarea structurală dinamică”. De exemplu, combinând 

”instruirea directă și interacțiunea bazată pe comunicare la clasă” pare a fi cea mai bună cale 

pentru a realiza o predare cu succes (Salasar 1992:31-32). 

    Profesorul care dezvoltă o relație bazată pe încredere și respect, încurajează elevii 

îndemnându-i să adreseze întrebări și să-și exprime opiniile, să aibă propriile idei, acesta fiind 



mereu pozitiv și fără a-i judeca atunci când fac greșeli după greșeli, îi motivează să-și dea frâu 

liber imaginației fără temeri sau rușine. Iată un exemplu în care un exercițiu în limba engleză, 

lucrat în două echipe le poate întări încrederea și dezvolta curajul dar și abilitățile de înțelegere a 

mesajului de comunicare scrisă și verbală. Acest joc se va desfășura în maxim 15 minute și le 

este adresat elevilor de nivel începător. 

Test A 

    Era …………….……… și autobuzul era …………………….. era un om înalt, frumos care 

stătea ……………………. Așezată ……………………………………………  lui se afla 

………………... 

Tânărul   ………………………………. mai avea  …………………………… o bună bucată 

…………………………… astfel că începe să …………………………. fata și ……………….   

Că este foarte bogat ………………. atenția. I-a povestit …………………….. lui  

…………………………… și ……………………………  cu atenție deosebită. El i-a spus 

………………………… și …………………….. Ea ……………………. cu blândețe ……… 

compasiune …………… că are nevoie de o  ………………. să coboare la următoarea 

…………… 

Când se uită în urmă ……………..,ea își dă seama că el i-a luat ………………. Autobuz. 

Test B 

……………………o zi călduroasă ……………………..foarte aglomerat …………………… în 

partea din față a autobuzului. …………….. în apropierea  …………. o fată frumoasă ……… 

încă ……. de parcurs…… de drum ….. vorbească cu ……… I-a  mărturisit acesteia 

…………………… 

I-a atras astfel ………………. despre  ferma ………ea l-a ascultat…………… că este trist 

……….. 

singur ………………….. l-a privit ………… și …………………………………… Într-un final 

el îi spune ………………….. soție. Au hotărât împreună  să  ……………………. stație, dar 

………….... ei, ……………………… locul ei în ……………………. 

(Text adaptat din ”Corectare în echipă”, Cambridge University Press 2000:37) 

    Dramatizarea, teatrul, sunt o metodă nonformală de succes în special în predarea unei limbi 

străine. Corpul elevilor, mintea, gesturile, mimica, emoțiile, toate acestea sunt extem de active 

când sunt implicați în teatru și deci în jocul de rol și toți copiii devin acum personaje implicate în 



mod direct în piesa de teatru, toți cu un scop comun și aceeași motivație. Ei folosesc astfel 

imaginația și creativitatea pentru a învăța și devin din ce în ce mai buni prin exerciții, crearea de 

situații și luarea de decizii, deci autonomi. 

    Profesorii trebuie să-și îmbunățățească abilitățile și să ofere elevilor mediul cel mai prielnic și 

motivant ca aceștia să devină liderii de mâine, cei mai buni în orice domeniu vor dori să 

profeseze. Succesul le este asigurat de profesor cu încredere în demnitatea și valoarea fiecărui 

individ, în capacitatea și puterea fiecărui elev. Chiar dacă oamenii sunt diferiți, este de datoria 

profesorului să găsească cele mai potrivite și eficiente stategii cu scopul de a-și atinge obiectivele 

de predare și învățare. 
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FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE ÎN DOMENIUL 

EDUCAŢIEI ARTISTICE ȘI CONTEXTUL PANDEMIC 

 
Prof. Drd. Ramona Cojocaru-Spînu  

 Paradis International College 

 
 

Ultimii ani au atras atenția asupra sistemului de educație dincolo de periodicele „perle” 

ale examenelor naționale. Exemple pozitive și negative deopotrivă, cu profesori motivați și 

dedicați, dar și cu profesori care nu cred în autoeducare și așteaptă o inițiativă oficială de formare 

continuă înainte de a acționa în situații critice, au atras atenția mass-media și au oferit numeroase 

ocazii de pus sub lupă mentalitatea profesorilor contemporani și deschiderea lor în fața 

provocării pe care a reprezentat-o pandemia pentru educație. 

Pe fondul unui istoric al neglijării nevoilor celor implicați în procesul educațional, anul 

de criză 2020 a scos la iveală multe din lipsurile sistemului, dar și mentalități care sunt, în mod 

evident, împotriva bunei dezvoltări a elevilor, primii beneficiari ai actului educativ.  

Una din situațiile neașteptate a fost reacția de protest a  mai multor profesori care au 

reclamat că nu pot preda online, deoarece nu au fost formați în acest sens.  

Cursurile de formare continuă, probate prin existența celor 90 de credite transferabile 

care trebuie acumulate de-a lungul a 5 ani, s-au dovedit a nu acoperi nevoile situației de urgență 

apărute. Moral, a nu găsi nici o cale pentru a rezolva o situație de urgență în învățământ este o 

crimă educațională. Dar, urmărind oferta de formare, se poate observa că profesorii care au 

refuzat să predea online au dreptate: nu au avut parte de formare pentru a preda online, iar 

noțiunea de predare hibrid nici nu exista în vocabularul participanților la procesul educativ. 

Nu era un moment potrivit pentru răzbunare, dar ce alt moment mai bun pentru a atrage 

atenția asupra lipsurilor din sistem și asupra cursurilor de formare pe care profesorii sunt nevoiți 

să le aleagă de cele mai multe ori pentru a primi numărul de credite, nu dintr-un real interes 

pentru ceea ce studiază? Nu punem sub semnul întrebării dorința de formare continuă, deoarece, 

cu mici excepții, ea este adânc întipărită în conștiința unui cadru didactic.  

Mulți dintre profesorii debutanți1 pornesc de la ideile preconcepute că programa este 

învechită, manualele-inutile, materia neinteresantă și că inspectoratele și metodiștii nu îi pot 

 
1 http://www.isjiasi.ro/documente/RED/proiecte/Ghidul%20profesorului%20debutant.pdf 



susține să își îmbunătățească modalitatea de predare/învățare/evaluare, fiind și mai reticenți la 

ideea de a consulta cursurile de formare continuă oferite în cadrul CCD.  

Din păcate, energia și elanul acestora se pierd în încercarea de a reinventa roata, în 

refuzul de a parcurge sistematic toate documentele curriculare, ceea ce are sens, dacă de la bun 

început consideră că tot ce ține de învățământul formal este greșit. Astfel ajungem să avem 

profesori debutanți care nu vor să avanseze pe linia gradelor didactice (poate că dau examenul de 

definitivat), descurajați de ce aud în jur legat de dificultatea examenelor, dar și de diferența de 

salarizare mică de la grad la grad; profesori care nu consultă programa sau care nu înțeleg 

utilitatea unei planificări, mai ales în domeniul artistic, în învățământul de masă, în care și 

materia în sine permite momente de rebeliune fără consecințe, neexistând evaluări inițiale sau 

examene naționale în învățământul general. 

Cadrele didactice care s-au opus trecerii la învățarea online au argumentat că nu au avut 

parte de formarea necesară pentru acest tip de activitate.  

Casa Corpului Didactic (CCD) este principala instituție responsabilă de formarea 

continuă a cadrelor didactice, însă există și furnizori privați care oferă programe acreditate de 

Ministerul Educației și Cercetării, la prețuri comparabile cu cele oferite de CCD.  

Tematica acestor cursuri este foarte diversă, acestea fiind organizate în funcție de 

încadrarea beneficiarilor în instituțiile de învățământ: „Didactica disciplinei” conține cursuri 

menite să îmbunătățească în mod direct performanța profesorului la catedră. Dar nu online. De 

fapt, problema de învățământ online nu este deloc abordată.  

Analizând, spre exemplu, oferta Casei Corpului Didactic „Spiru Haret”din Iași  în 

perioada  2014-2021 se observă următoarele:  

● Numărul de cursuri orientate spre integrarea TIC este mic, iar numărul de credite 

este direct proporțional cu numărul de ore alocate cursului, ceea ce este corect. 

Sunt situații în care, din documentele puse la dispoziție de CCD Iași pe site-ul 

oficial, nu reiese numărul de credite, dar se poate observa din anii trecuți că nu 

există o descurajare a cadrelor didactice de a urma aceste cursuri.  

● În anii 2014-20152, 2015-20163, 2016-20174 au fost constant cel puțin două 

cursuri dedicate lucrului cu TIC cuprinse în oferta CCD 

 
2 https://ccdis.ro/images/oferta-programe/oferta-2014-2015.pdf 



● Din 20175, se observă o scădere a interesului pentru aceste cursuri, iar în oferta 

din 2019-20206 și 2020-20217 acestea lipsesc cu totul.  

Din această analiză, putem deduce că într-adevăr, nu a existat o pregătire consecventă a 

cadrelor didactice pentru situația în care ne aflăm, dar nici după un an de pandemie această 

situație nu s-a remediat.  

Dacă procesul de acreditare al unui curs pornește de la un propunător, exterior CCD sau 

MEC, șansele ca propunerile care ajung pe lista de cursuri acreditate să fie cursuri de interes real 

pentru profesori sunt destul de mici.  

Este adevărat că există chestionare formulate de Casa Corpului Didactic ce sondează 

interesele de formare ale profesorilor. Ar trebui făcută o cercetare separată pentru a vedea în ce 

măsură nevoile exprimate au fost și acoperite, dar să pornim de la ideea că suntem  de bună 

credință și că acele chestionare au avut un impact mare în formularea ofertelor de formare 

continuă.  

În paralel cu investigarea nevoilor profesorilor, ar trebui consultați și elevii și ar trebui 

crescut nivelul de răspuns la noutate. De fapt, de aceea am și ajuns nepregătiți în situația din 

pandemie: nu am simțit oportunitatea de a explora și alte posibilități, pune la dispoziție de câtre 

tehnologie.  

Este îmbucurător că acum se poate observa pe site-ul CCD Iași că au apărut linkuri către 

tutoriale care inițiază profesorii în abordarea învățământului online8, dar faptul că în anii 

anteriori pandemiei (2017-2020) acestea au lipsit din oferta CCD arată lipsa gândirii anticipative 

sau în perspectivă, aceeași lipsă de viziune care ne afectează și în alte domenii. Au existat 

programe Erasmus9 dedicate digitalizării și folosirii TIC în predare, dar nimeni nu și-a pus 

problema că am putea ajunge vreodată în situația de a preda online.  

 
3https://www.google.com/url?q=https://ccdis.ro/images/oferta-programe/oferta-2015-
2016.pdf&sa=D&source=editors&ust=1654092034721789&usg=AOvVaw1XBMRgQ0QRyDlWrRq6C-2d 

4 https://ccdis.ro/images/oferta-programe/of-completa.pdf 

5 https://ccdis.ro/images/oferta-programe/of-completa.pdf 

6 https://ccdis.ro/images/oferta-programe/oferta-2019-2020-v1.pdf 

7 https://ccdis.ro/images/2020/OfertaCCD_Iasi_2020-2021_Acreditate.pdf 

8 https://ccdis.ro/formare-continua 

9 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ro/node/2668 



Citind din declarațiile din perioada pandemiei, observăm o supraevaluare a rezultatelor, 

în primă fază, o îmbrăcare a eșecului sau a minimei funcționalități într-un exercițiu cu rezultate 

bune, deși mesajele de la părinți, copii și jurnaliști exprimă dezamăgirea și se concentrează pe 

evaluarea cauzelor care au dus la 2 ani de școală improvizată.  

● „România este unul dintre primele state care la în - ceputul lunii martie au dispus 

măsura închiderii centralizate a școlilor, la nivel naţional, și implementarea unor 

soluţii educaţionale alternative, de la distanţă. Iniţiativele timpurii ale Ministerului 

Educaţiei și Cercetării și partenerilor acestuia, din lunile martie și aprilie, au fost 

diversificate pentru a răspunde nevoilor cât mai multor categorii de public 

afectate.”10 

Daniela Zaharia Secretar-General al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO  

● „Școala online nu a fost eficientă, pentru că profesorii nu au fost pregătiți pentru 

predarea online, care presupune cu totul alte activități decât cea clasică de la 

conceperea conținutului până la evaluare și examinare. Evaluarea și examinarea 

trebuie făcute pe platforme dedicate, securizate, care să ofere garanția că cel care 

răspunde e elevul. Asta lipsește cu desăvârșire, necesită acordul celui examinat în 

online pentru a prelua controlul asupra echipamentului său IT.” Sorin Câmpeanu11 

● Articol Europa Liberă, 7.09.2021, Andreea Ofițeru:12 „Predarea în online, în 

primul an școlar de pandemie, a fost un experiment eșuat atât pentru pentru 

profesori, cât și pentru elevi. Toată lumea, de la ministrul Educației până la 

profesori, recunoaște acest lucru: școala online nu dă aceleași rezultate ca cea în 

format fizic.” 

● 26 OCTOMBRIE 2021, Declarația ministrului: 13 Ministrul Educaţiei, Sorin 

Cîmpeanu, afirmă că doar unu din cinci profesori este pregătit pentru predarea 

online şi că aproximativ un milion de elevi din România învaţă în şcoli din mediul 

 
10 https://www.cnr-unesco.ro/uploads/media/Brosura%20UNESCO%20COVID.pdf, pg. 3 

11 https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/ministrul-educatiei-dupa-se-va-incheia-pandemia-vom-
continua-cu-predarea-online-unde-e-potrivit-se-va-include-in-contractul-scolar-1498665 

12 https://romania.europalibera.org/a/noul-an-%C8%99colar-c%C3%A2t-de-preg%C4%83ti%C8%9Bi-sunt-
profesorii-s%C4%83-predea-online-/31446222.html 

13 https://www.g4media.ro/cimpeanu-avem-doar-unu-din-cinci-profesori-care-s-au-format-pentru-predarea-
online-sustine-ca-reteaua-de-internet-are-autostrazi-dar-nu-are-drumurile-comunale-iar-elevii-din-m.html 

https://www.cnr-unesco.ro/uploads/media/Brosura%20UNESCO%20COVID.pdf


rural, unde internetul nu permite desfăşurarea în bune condiţii a cursurilor online, 

anunță News.ro. 

 

Dar sunt semne îmbucurătoare, au apărut programe orientate spre formarea cadrelor 

didactice pentru condițiile de predare din prezent, pentru copiii cu mentalitatea de acum și primii 

absolvenți ar trebui să aducă un aer proaspăt și inovator în școli. Enumerăm în cele ce urmează 

câteva din aceste inițiative, al căror rezultat urmează să fie vizibil în anii următori:  

● Programul PROF14: Proiectul PROF înseamnă „o intervenție integrată la nivelul 

sistemului național de educație, creând punți solide și sustenabile între învățământul 

universitar și învățământul preuniversitar, între formarea inițială și formarea continuă a 

cadrelor didactice din învățământul preuniversitar”, potrivit unui comunicat al 

instituției.15 

Masteratul didactic a început în octombrie 2020, iar primii masteranzi vor absolvi aceste 

programe abia anul viitor, în 2022.  

● https://www.smart.edu.ro/home/propuneri Platformă care are un plan de 

digitalizare a educației din România între 2021-2027 

● https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-

budapest/documents/instructionalmaterial/wcms_765781.pdf Un îndrumar pentru 

directori, pentru susținerea efortului de revenire la școală;  

● Cursuri gratuite pentru profesori: 

- https://eduvox.ro/cursuri-online-gratuite-pentru-cadre-didactice-platforma-

iteach/   

- https://oradenet.ro/profesor-digital  

- https://www.eduapps.ro/cursuri/cursuri-profesori/ 

 

 
14 https://www.edupedu.ro/anul-acesta-avem-mult-mai-multi-profesori-formati-pentru-predare-online-prin-
masterul-didactic-si-prin-programul-prof-sustine-subsecretarul-de-stat-din-educatie-tudor-oprea-niciun-
masterand-nu-a-a/ 

15 https://edu.ro/lansare_proiect_PROF 

https://www.smart.edu.ro/home/propuneri
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/instructionalmaterial/wcms_765781.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/instructionalmaterial/wcms_765781.pdf
https://eduvox.ro/cursuri-online-gratuite-pentru-cadre-didactice-platforma-iteach/
https://eduvox.ro/cursuri-online-gratuite-pentru-cadre-didactice-platforma-iteach/
https://oradenet.ro/profesor-digital
https://www.eduapps.ro/cursuri/cursuri-profesori/


Ulterior, au apărut și studii care au analizat educația online, cu efectele ei16, dar, după 2 

ani de pandemie, putem spune că s-a spus mai tot.  

Educația artistică a fost și mai afectată: orele individuale de instrument, cele de 

specialitate de teorie și solfegiu au fost aproape imposibil de realizat, iar, la această generație de 

absolvenți de clasa a 8-a din cadrul liceelor vocaționale, cu siguranță s-a observat la examenele 

de admitere o scădere a nivelului, mai ales la probele practice. Puteau fi compensate lipsurile 

mediului online, prin folosirea unor platforme dedicate, prin cunoașterea și integrarea 

aplicațiilor, dispozitivelor în predare...ceea ce fiecare profesor a făcut, după cum s-a priceput. 

Însă aceste metode ne sunt evidente acum, după ce a trecut această perioadă și ne de gândit pe 

viitor. În învățământul nonformal, situația a fost similară, cercurile de ansamblu fiind cele mai 

afectate și trebuie remarcat că nici pe plan internațional nu există încă o soluție viabilă pentru a 

desfășura astfel de activități în timp real.  

Cine știe când va veni următoarea criză și dacă vom fi pregătiți? Cert este că vom privi 

formarea continuă mult mai serios și la fel și investiția în tehnologie. Desigur, acest articol 

abordează oferta de formare continuă din perspectiva digitalizării, însă nevoile profesorilor 

contemporani sunt foarte diverse și cursurile existente servesc lumii școlare într-un sens larg 

(cursuri de management al clasei, de psihologia adolescentului ș.a.). Dar, dacă majoritatea 

cursurilor din oferte sunt „bine de făcut”,  ar trebui să ne punem problema integrării mai active a 

cursurilor de tehnologie în formarea profesorilor. 
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STĂRILE AFECTIVE GENERATE COPIILOR PRIN MUZICĂ 

                                                           Prof. Retea Ionel 

                Clubul Copiilor Măcin/Tulcea 

                  

 „Nu sunetele şi relațiile dintre sunete formează muzica, ci vibrații şi relații dintre vibrații 

ale sufletului”, afirma Dimitrie Cuclin. Viaţa afectivă are o paletă largă de aspecte, însă, pentru 

muzică, mai importante sunt emoția, sentimentul, pasiunea, sensibilitatea, intelectul şi voința. 

Emoţiile generează stări afective mai durabile precum sunt sentimentul şi pasiunea ce 

canalizează viața noastră psihică spre direcţii principale, spre formarea conştiinţei şi a 

personalității umane, de unde reiese rolul deosebit ce revine artei muzicale în a influențarea şi 

direcționarea acestor dimensiuni ale psihicului. Cu cât copilul va fi mai atras spre muzică, cu atât 

mai mult el va deveni beneficiarul emoţiilor artistice. Muzică vă fi prietenul credincios şi 

nedespărţit, va fi substanţa care îi va deschide şi purifica sufletul. Sentimentele constituie o sursă 

de energie, un domeniu al voinţei, motive affective puternice de acțiune. „Putem spune deci că 

sentimentele socio-morale, intelectuale şi estetice sunt efectul şi totodată şi cauza activității 

noastre sociale, intelectuale şi estetice”. Din practica educativă se cunoaşte că întotdeauna cu cei 

mici se comunică cel mai bine, mai convingător şi mai durabil pe baza afectivității și că 

impresiile din această perioadă a vieţii se imprimă profund în amintirea şi în memoria lor. 

Cultivarea prin muzică a sensibilităţii estetice şi chiar morale, devine astfel o modalitate simplă, 

la îndemâna profesorului. În prezent, învățământul urmează calea ştiinţei şi tehnicii, preocuparea 

pentru educația umanistă fiind subordonată educaţiei tehnologice. Explozia de informaţii şi 

nevoia de progres tehnic şi material, a determinat orientarea aproape exclusivistă a 

învățământului către disciplinele tehnice, ştiinţifice şi realiste. Se constată însă că această 

orientare are un mare neajuns: a instrui fără a educa. Ştiinţa şi arta constituie elementele de bază 

ale culturii umane. E adevărat că roadele educaţiei apar după un timp mai îndelungat şi că nu 

sunt evidente decât pentru cei ce le urmăresc evoluţia. Educaţia nu rodeşte prin sine, ci determină 

progresul altor component ale personalităţii umane. În nici un caz nu trebuie renunțat materiile 

de educaţie artistică din club, aşa cum nici agricultorul nu renunță la semănat, chiar dacă va 

culege roadele peste un an. Activitatea educațională este o investiţie cu efect latent, dar nepreţuit. 

Necesitatea actului educativ prin disciplinele artistice creşte odată cu amplificarea automatizării 



şi tehnologizării în tot mai multe domenii de activitate. Nevoia de a schimba centrul de impuls 

nervos de la o zonă a creierului supralicitată la alta este recunoscută de specialişti. 

Suprasolicitarea nervoasă pe care o presupune integrarea în ritmul accelerat al existenţei şi 

adaptarea la nou necesită pentru echilibru o relaxare care presupune un contact cu creaţiea 

artistică, de obicei muzicală. Pentru că efectul să fie benefic, individul trebuie educat spre a se 

orienta către arta autentică. Din cauza lipsei de educaţie a gustului artistic, tineretul, chiar copiii, 

pentru a-şi satisface nevoia de frumos aşa cum o concep ei, îşi improvizează o muzică sterilă, 

apatică, nepotrivită, depărtându-se de sălile de concerte unde reverberează marea muzică a 

secolelor. Educaţia artistică şi, în cadrul acesteia, educația muzicală trebuie să devină un obiectiv 

primar în formarea personalităţii. Prin conţinutul de idei al cântecelor, dar mai ales prin puterea 

de sensibilizare a spiritului, muzica completează desăvârşit educația generației viitoare. „Orice 

om de cultură este de altfel pătruns de înrâurirea pe care o poate avea muzica în educaţiune, mai 

ales la vârsta şcolărească, a copilăriei şi adolescenței, decisivă în închegarea definitivă a 

caracterelor”, spunea George Breazul, susţinând o educaţie muzicală largă şi bine organizată. 

Valoarea educației prin artă a elevilor este unanim recunoscută. „Cultura estetică şcolară nu este 

totuşi pusă în situația de a influența, pe măsura potenţialului său, dezvoltarea şi formarea 

multilaterală a copiilor şi tineretului”, probabil datorită efectului său târziu. Totuşi stă la 

îndemâna cadrelor didactice să clarifice ideea că „nu este posibilă construirea unei lumi paşnice 

şi unite fără ajutorul artei şi al educaţiei”Integrarea artei în pregătirea generală a fiecărui individ 

trebuie operată încă de la nivelul învăţământului primar, chiar preşcolar, unde ea capătă o 

importanță decisivă prin capacitatea acesteia de a impresiona.  

 

Bibliografie: 

George Breazul, pe numele real Gheorghe N. Georgescu-Breazul (n. 14 septembrie 1887, Amărăștii deJos, 

județul Dolj - d. 3 august 1961, București) a fost muzicolog, profesor, etnomuzicolog și critic muzical 

român. 
George Breazul, Observaţii relative la învățământul românesc muzical în şcoala secundară, Câmpina, 1920 

George Văideanu, Cultura estetică şcolară, E.D.P., Bucureşti, 1967, p.11. 

George Văideanu, Cultura estetică şcolară... p.15. 
 

 

 



SECȚIUNEA B – Proiecte educaționale – exemple de bune practici de 

activități nonformale 

 

PROIECT EDUCAȚIONAL ”PIANINA” 

 

Prof. Coșarcă Silvia 

Colegiul Național ”Vasile Alecsandri”, Iași 

 

                                                                                                            

                Personalitatea viitorului adult este determinată în mare măsură de școală și de 

familie, de modul în care copilul este educat și format. Atât școala, cât și familia pot crește sau 

diminua încrederea în sine a copiilor, creativitatea și dezvoltarea aptitudinilor lor. Învățământul 

modern promovează o metodologie axată pe acțiunea, pe promovarea metodelor interactive 

care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenței, ale imaginației și creativității. O 

modalitate eficientă, cu rezultate deosebite obţinute în atitudinea şi comportamentul elevilor 

este proiectul extrașcolar de voluntariat. Utilitatea acestuia constă în faptul că îi ajută pe elevi 

să înţeleagă legătura care există între cunoştinţele dobândite la diferite discipline de studiu şi 

lumea din afara scolii, dă posibilitatea elevilor de a se implica în mod voluntar şi de a organiza 

acțiuni prin investigare individuală sau în grup, punându-i în contact cu comunitatea. Elevii 

trebuie apropiaţi de valorile morale și civice nu numai în familie ci, mai ales, în şcoală, în 

cadrul activităţilor şcolare şi extraşcolare sau în cadrul unor proiecte de voluntariat de 

anvergură locală și naţională. A educa tânăra generație în spiritul valorilor morale și implicării 

civice înseamnă a crește în iubire, prețuire, toleranță și respect față de semeni. În acest sens, la 

nivelul Colegiului Național ”Vasile Alecsandri” din Iași, a fost inițiat un proiect educațional 

întitulat:“PiaNina”, care și-a propus organizarea și desfășurarea unor activități extrașcolare 

pentru obţinerea de fonduri necesare achiziționării unui pian digital.                                                                                                    

                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 



Mini-carnaval „PiaNina” 
 

• DOMENIUL: educație civică, voluntariat 

• TIPUL PROIECTULUI: activitate extracurriculară 

• NUMELE INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT APLICANTE: CNVAIS 

• ADRESA INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT APLICANTE:  

                          Strada Costache Negri, nr. 50, 700071 

                          Tel./Fax: 0040332/418760  

                          E-mail: contact@cnvais.ro 

• PERIOADA: martie-mai 2022  

• TEMA: Carnaval dedicat elevilor, cu scopul strângerii de fonduri pentru   

                               achiziționarea unui pian digital. 

• COMITETUL DE ORGANIZARE: 

                       Coordonatori:  prof. G.N. – director 

                                                prof. M.I. – director adjunct  

                                                prof. R.N. – diriginte clasa a X-a  

                                                prof. S.C. – profesor educație muzicală 

                                                prof. C.V. – profesor psihopedagog școlar 

                                                prof. C.C. – profesor educație fizică 

                                                D.M. și E.P. – eleve clasa a X-a  

                                                ec. E.P.  

                 Parteneri: diriginții claselor gimnaziale și liceale  

                                               Asociația de părinți a CNVAIS. 

 

      DESCRIEREA PROIECTULUI 

• ARGUMENT: 

       Educația prin artă rămâne o cale de împlinire a ființei umane, indiferent de situația 

socială, economică sau de orice altă natură. Muzica, dansul, pictura, sculptura înalță sufletele 

și asigură dezvoltarea armonioasă a adolescenților. Este dovedit faptul că muzica dezvoltă 

creierul și aduce stări de bine, devenind o bază pentru cuprinderea cu sens a tuturor sferelor 

existenței. În școala noastră, este nevoie de o pianină, căci foarte mulți elevi talentați ar putea 

să exerseze și să ofere celorlalți copii dovada priceperii lor, aducându-le bucurie și 



contribuind la consolidarea relațiilor între elevi și la întărirea ideii de comunitate 

alecsandristă. 

• SCOP: 

             Ne propunem un parteneriat între elevi, profesorii organizatori şi directori, care îşi 

asumă, în mod real, responsabilitatea activităţii extracurriculare, pornind de la ideea că şcoala 

are menirea de a identifica şi dezvolta abilităţile intelectuale, artistice şi morale ale tinerei 

generaţii.  

             Considerăm că atragerea de fonduri de tip donație prin activități extrașcolare care se 

adresează elevilor de gimnaziu și de liceu poate asigura cumpărarea unei pianine atât de 

necesare colegiului nostru. 

• OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

➢ Dezvoltarea competenţelor de comunicare, de lucru în echipă şi de management; 

➢ Susținerea unor valori umane, precum: altruismul, dragostea pentru frumos, solidaritatea; 

➢ Promovarea imaginii colegiului; 

➢ Consolidarea relaţiei dintre elevii şi profesorii şcolii noastre; 

➢ Evidenţierea unor valori şi abilităţi cultural-artistice ale elevilor  şcolii; 

➢ Achiziționarea unei pianine pentru colegiul nostru. 

• GRUPUL ŢINTĂ: Elevii claselor V–XII din CNVAIS. 

• BENEFICIARI: Elevii claselor V–XII din CNVAIS. 

• DURATA: Proiectul se va desfăşura în perioada martie-mai 2022. 

• CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR: 

Perioada Colaboratori Resurse Activităţi 

artie 2022m Diriginţii  
 

Sala de festivităţi, sistem 

audio, laptop, afișe, filmulețe 

de popularizare 

proiectului și Pregătirea 

popularizarea activităților 

prilie 2022a Organizatorii  Cretă, terenul de sport, 

procurarea materialelor 

(baloane, sticle de plastic, 

sfoară etc.) 

Pregătirea terenului de 

sport pentru desfășurarea 

activităților 

4 mai 2022-3 Organizatorii Aparate foto, 

realizarea standurilor pentru  

jocuri 

Desfăşurarea activităților 
 

4 mai 2022-3 Organizatorii Diplome de participare Premierea participanților 



mai 2022 Organizatorii  ul şcolii-Site 
  ăPresa local 

Revista şcolii 
afişePostere şi  

Diseminarea rezultatelor 

proiectului 

 

• AŞTEPTĂRI ŞI REZULTATE: 

a. de scurtă durată: 

▪ timpul liber va fi utilizat eficient, prin participarea la activităţi extrașcolare; 

▪ dezvoltarea de abilităţi de comunicare, de lucru în echipă şi de management; 

▪ un eveniment reuşit, apreciat de elevii claselor V-XII-a din liceul nostru; 

▪ strângerea sumei necesare pentru achiziționarea unui pian digital. 

b. de lungă durată: 

▪ relaţiile dezvoltate în cadrul grupurilor de lucru vor consolida coeziunea acestora; 

▪ aprecierile obţinute vor stimula comportamentul asertiv, bazat pe creativitate, încrederea 

în potenţialul personal; 

▪ creșterea prestigiului şcolii. 

• RESURSE: 

✓ umane: elevii și profesorii  

✓ materiale: sălile de clasă, terenul de sport / baloane, sticle de plastic umplute cu nisip, 

mingi   de oină, bomboane pentru premii  

✓ financiare: vor fi asigurate prin autofinanțare. 

✓ de timp: 2-3 ore pe săptămână, în funcție de ritmul pregătirilor. 

• BUGETUL PROIECTULUI: 

Bugetul prevăzut pentru realizarea acestui proiect este asigurat prin contribuţia 

Asociației de părinți a CNVAIS. 

 

                                                          

 

 

 

 

 



 

                                     Proiect Educațional  

 

PALATUL COPIILOR, VACANȚA MEA CU BUCURIE! 

 
                                                                                                     Prof. Sava Dan – Ciprian                                                                                                        

                                                                                                     Palatul Copiilor Zalau 

 

                         Slogan :  “Modelăm abilitatea, promovăm diversitatea! 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

INIȚIATOR 

 Palatul Copiilor, cu sediul în  Zalău, b-dul. Mihai Viteazul, nr. 35, reprezentat de dl. director  

prof. Sava Dan Ciprian 

 

PARTENERI 

Centrul Şcolar pentru educaţie Incluzivă “Speranța” Zalău, cu sediul în Zalău, str. Crișan, 

nr. 4,  reprezentat de dna. director,  prof. Amalia Raluca Sabău, prof. Chezan Antonela  

 

 Complexul de Servicii Sociale, nr. 2,  cu sediul în Zalău, str. Salcamilor, nr. 1, reprezentat de 

dna. Ardelean Onorica 

 

ARGUMENT 

          Concentrarea atenției educaționale și sociale spre grupele copiilor institutionalizati este un 

deziderat al școlilor speciale și se bucura mereu de colaborarea cu alte forme de invatamant  

menite sa ofere educație, cunoaștere, experiențe de învățare.    



 

          Copiii institutionalizati resimt altfel lipsa socializarii, a experiențelor simple care au loc în 

familie, ocaziile de a desfășura activități în medii ofertante ca cele ale Palatului Copiilor din 

Zalau, reprezinta pentru acesti copii șanse reale pentru interacțiune socială, prietenii, cunoaștere, 

acceptarea, descoperirea unui drum ce-ar putea fi baza devenirii ulterioare a acestora. 

          Palatul Copiilor din Zalau este un tărâm plin de culoare, sunet, natură, educație pentru 

sănătate, precum și alte hobby-uri specifice copiilor. Ne bucurăm sa descoperim aplecarea 

acestuia spre educația specială , primirea caldă și posibilitatile minunate de a petrece o vară 

frumoasă împreuna: copii, profesori, părinți.  

       Nevoile copiilor sunt complexe, ei trebuie să cunoască, să aprecieze și să folosească oricând 

experiențele primite, iar noi, profesorii, la rândul nostru trebuie să găsim acele formule care să 

însemne accesibilitate, creativitate, flexibilitate și continuitate.  

Proiectul se adresează elevilor, cadrelor didactice de la CSEI ”Speranța” Zalău și de la 

Palatul Copiilor Zalau, familiilor elevilor implicaţi în proiect, Centrului de Servicii Comunitarea 

Zalau, comunității locale prin intermediul promovării activităților desfășurate în cadrul 

proiectului nostru.  .               

    Încercăm și cu aceasta ocazie să  “Modelăm abilitatea, promovăm diversitatea!  

 

I. SCOPUL PROIECTULUI 

Proiectul are ca scop organizarea și desfășurarea unor activități educative, de 

socializare pentru copiii cu nevoie speciale,  informarea, sensibilizarea și 

conștientizarea comunității, cu privire la serviciile destinate copiilor/tinerilor cu  

dizabilități și familiilor acestora, promovarea unor exemple de bune practici cât și a 

unor valori precum: diversitate,  acceptare, șanse egale. 

 

II. DURATA PROIECTULUI 

 iulie 2021 –  iunie 2022 

 

III.  OBIECTIVE SPECIFICE 

1. Organizarea unor ateliere de vacanta de către Palatul Copiilor Zalău pentru copiii 

institutionalizati și pentru copiii cu nevoi speciale înscriși la CSEI Speranta Zalau.  



 

      2. Informarea și conștientizarea comunității cu privire la problematica persoanelor   cu 

dizabilități prin intermediul activităților educative desfășurate în parteneriat  și promovarea 

acestor activități. 

3. Promovarea unor practici specifice în munca cu persoanele cu dizabilități. 

4. Îmbogățirea experienței, cunoștințelor copiilor cu nevoi speciale, dezvoltarea unor relații 

de prietenie cu comunitatea noastra.    

5. Exersarea de către copii și tineri a comportamentelor necesare  diferitelor activități ce 

presupun interacțiunea cu persoane noi, locuri și reguli noi.   

6.Mediatizarea activităţilor din cadrul proiectului şi diseminarea rezultatelor înregistrate. 

 

IV. GRUP ŢINTĂ 

• copiii cu dizabilităţi cuprinşi în Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ”Speranţa” 

Zalău și părinții/ tutorii legali ai acestora, cadrele didactice ale școlii 

• cadrele didactice de la Palatul Copiilor Zalau 

• angajați ai CSCCH Zalau 

• comunitatea noastra  (prin mediatizarea activităţilor proiectului) 

 

V. COORDONATORII  PROIECTULUI 

Sava Dan Ciprian - director Palatul Copiilor Zalau 

Amalia Sabău – director CȘEI ”Speranța” Zalău  

Antonela Chezan – profesor CȘEI Speranța Zalău 

 

VI. ACTIVITĂŢI 

1.Informare și organizare - Activitate de organizare 

 

2.“Bine ați venit”, prezentarea atelierelor de vară - Vizitarea și organizarea unor ateliere la 

Palatul Copiilor Zalau  

 

3.    Joc de rol:  „La cumpărături”. Copiii se vor juca „De-a magazinul” şi vor cumpăra cele necesare 

pentru pregătirea cadourilor – cercul de teatru 



 

4. Construcţii: „Adăposturi pentru oamenii străzii”, folosind cuburi, lego şi alte truse de construcţii, 

copiii vor avea ca sarcină realizarea unor construcţii, case pentru cei lipsiţi de adăpost – cercul de 

navomodele si ecoturism 

 Materiale puse la dispoziţia copiilor: cuburi, diferite truse de construcţii,lego, mozaic,etc. 

5. Artă : „Un desen pentru un prieten”, copiii vor avea ca sarcină realizarea unui desen ,la alegere 

pentru a-l oferi apoi unei persoane dintre cele pe care urmează să le vizităm –cercul de desen 

    Materiale puse la dispoziţie: foi de desen, creioane colorate. 

6. Activitate muzicala – „Imnul copiilor” – alegerea unei melodii reprezentative, invatarea ei in cadrul 

cercului de canto 

7. „Danseaza si cầnta cu mine” – invatarea unor cầntece si dansuri in cadrul cercurilor de dans si 

muzica 

VII. REZULTATE  

Prin activitatile proiectului am realizat: 

 

• Facilitarea unui proces de incluziune autentic, valid, bazat pe eforturi reale mutuale 

• Prevenirea tulburărilor fobice, de anxietate, reacție la stres și tulburări de adaptare, în 

cazul elevilor cu cerințe educaționale și emoționale speciale 

• Utilizarea artei ca mijloc de facilitare a incluziunii școlare, prin demersuri de învățare a 

modurilor de exprimare a emoțiilor utilizând tehnici creative 

• Asimilarea unor strategii eficiente de comunicare și relaționare în context școlar, social și 

familial 

• Cultivarea creativității și utilizarea acesteia în forme explicative și de normalizare a 

trăirilor negative 

    Copiii au învăţat pe tot parcursul proiectului că trebuie să fie buni, să-i acceptăm pe cei din 

jurul nostru aşa cum sunt, indiferent de cultură, rasă, etnie, sau alte probleme, să întindem o 

mână de ajutor şi celor oropsiţi de soartă , iar sentimentele lor fată de aceştia să fie de toleranţă, 

prietenie, înduioşare şi respect. 

 



 

 

VIII. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR 

 

   Evaluarea proiectului a constat în închegarea unor relaţii şi legarea unor prietenii cu cei vizitaţi, 

realizarea unor fotografii cu amintiri plăcute, şi nu în ultimul rând umplerea şi inundarea sufletului cu 

bucurii şi împliniri că am putut să fim şi noi de ajutor, şi am reuşit să aducem o undă de bucurie şi 

fericire pe chipurile acestor copii. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROIECTUL „PUNȚI LITERARE ÎNTRE CULTURI ȘI 

CIVILIZAȚIIˮ 

 

 
Prof. Șerban-Gurău Maria-Mirabela 

Prof: Filip Aurelia-Gabriela 

Palatul Copiilor Ploiești 

 

Educația trebuie să răspundă nevoilor actuale ale societății. În lumea contemporană, 

„obiectivele educației și procesele educative sunt atât de complexe încât numai o concentrare a 

eforturilor mai multor instituții ar putea crea acțiuni ale căror rezultate să fie mulțumitoare”, 

susține Constantin Cucoș în Pedagogie (Constantin Cucoș, 2006: 50). În modul acesta, autorul 

subliniază necesitatea existenței unei punți de legătură între educația formală, care se desfășoară 

în școală, și cea nonformală, realizată în diferite instituții culturale, oferindu-le elevilor șansa de 

a fi pregătiți pentru experiențe care îi așteaptă în viața personală, socială sau în carieră. 

Activitățile pe care educația non-formală le presupune au caracter formativ și sunt opționale. Ele 

sunt foarte variate, flexibile și provocatoare, stârnind interesul elevilor față de anumite probleme 

pe care le pun în discuție. Celor două tipuri de educație se alătură cea informală, care „se referă 

la procesul continuu prin care fiecare individ își formează atitudinile, valorile, abilitățile și 

cunoștințele prin intermediul influențelor și al resurselor educaționale ale mediului său și prin 

experiența zilnică (familie, vecini, magazine, parcuri, etc.)” (Dan Potolea, Ioan Neacșu, Romiță 

B. Iucu, Ion-Ovidiu Pânișoară, 2008: 88). Învățarea formală, nonformală și informală  sunt 

complementare și împreună construiesc un elev pregătit pentru viață.   

 Proiectele educaționale devin astfel o modalitate de a uni cele trei tipuri de educație,  

venind în sprijinul formării elevilor. Ele au ca punct de plecare identificarea unei anumite 

necesități, carențe, pe care încearcă, prin intermediul activităților propuse, să le remedieze.  

Proiectele educaționale pot avea drept scop lărgirea universului de cunoaștere al elevilor, 

direcționarea intereselor acestora într-un mod pozitiv, organizarea timpului liber, dezvolarea 

diferitelor aptitudini ale elevilor, dar și a capacității de colaborare sau a competiției. Ele oferă 

diferite circumstanțe de formare a copiilor, modelând comportamente.  



 

În cele ce urmează, vom prezenta pe scurt Proiectul interdisciplinar „Punți literare între 

culturi și civilizațiiˮ pentru a evidenția modul în care acesta constituie o modalitate alternativă de 

învățare pentru elevi.  

Proiectul Punți literare între culturi și civilizații, coordonat de doamnele profesor Aurelia 

Filip și Mirabela Șerban-Gurău, conducătoarele cercurilor de cultură și civilizație engleză și 

creație literară de la Palatul Copiilor din Ploiești, a fost realizat pentru prima dată în anul 2010, 

an de an fiind regândit și refăcut, astfel încât se află acum la a unsprezecea ediție. De-a lungul 

anilor, proiectul a fost cuprins fie în Calendarul Activităților Educative Naționale (CAEN), fie în 

cel Regional (CAER). Proiectul a fost realizat din nevoia de a dezvolta în rândul copiilor 

interesul pentru artă, literatură, diferite culturi și civilizații, sporindu-le totodată dragostea pentru 

lectură, care să se transforme din mod de a petrece timpul liber, într-o nevoie spirituală și un mod 

de a fi, de a se defini pe sine.  

Proiectul cuprinde o serie de activități care să apropie copiii de lumea Celuilalt, de cea a 

cărților, a cuvintelor, pe care să le descopere prin bucuria jocului, într-un cadru plăcut și relaxant, 

care să nu inhibe spontaneitatea, creativitatea și încrederea în forțele proprii a copiilor, ci 

dimpotrivă, să le amplifice. S-au organizat mese rotunde cu tematică literară sau culturală, 

expoziții cu lucrări ale copiilor, excursii la diferite case memoriale, muzee și Târgul de carte 

Gaudeamus din București, dezbateri în limba română sau limba engleză, participări la prezentări 

de carte.  

  
 

Excursie Castelul Iulia Hașdeu-2012               Excursie Târgul de carte „Gaudeamus”-2011 



 

 

Activitatea care a avut ecou în toată țara a fost însă concursul național de creație literară 

Dimineața unui miracol, care a adunat un număr de peste 200 de elevi talentați, de gimnaziu și 

liceu, cu vocații scriitoricești, poate viitorii oameni de cultură de mâine. Acest concurs se 

păstrează încă în formatul actual al proiectului, reprezentând faza finală a acestuia. 

 

 

 

Activitate Pro sau Contra Halloween?-2013 



 

 
 

Întâlnire cu Simona Antonescu- Prezentare de carte -volumul șase al seriei „Istoria povestită 

copiilor”, dedicat Reginei Maria-2019 

      

    Parteneriatele încheiate, numărul mare de elevi participanți la concursurile din cadrul 

proiectului, cât și implicarea activă a elevilor de la cercurile de creație literară și cultură și 

civilizație engleză în activitățile propuse demonstrează că un astfel de proiect educațional joacă 

un rol extrem de important în cadrul educaței nonformale și nu numai, constituind o modalitate 

atractivă, interactivă și relaxantă de învățare.  

 

Bibliografie:  

1. Constantin Cucoș, Pedagogie, Ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura Polirom, Iași, 2006; 

2. Dan Potolea, Ioan Neacșu, Romiță B. Iucu, Ion-Ovidiu Pânișoară, Pregătirea psihopedagogică. Manual 

pentru definitivat și gradul didactic II, Editura Polirom, Iași, 2008. 

 

 

 

 

 

 



 

FESTIVALURILE INTERNAȚIONALE- PROIECTE CE DESCHID NOI 

ORIZONTURI MICILOR ACTORI 

 

Prof. Ana Hegyi 

Palatul Copiilor Iași 

 

În cadrul cercului de Teatru de păpuși de la Palatul Copiilor Iași, elevii au posibilitatea să 

intre în contact cu lumea mirifică a scenei. Înainte de a intra însă în pielea prsonajelor, aceștia se 

descoperă și se dezvoltă printr-o serie de jocuri specifice artei actorului. Drumul spre personaj 

este încărcat cu asumarea unor tehnici ce îl ajută pe elevul actor să construiască, în final ceea ce 

își propune. 

După ce a trecut prin etapa de pregătire, actorul cercului nostru se împrietenește cu 

personajul și învață să îi facă o caracterizare acestuia în funcție de datele pe care le primește din 

text, dar și cu ajutorul propriei imaginații. Construcția unui personaj și integrarea lui în spațiul 

scenic presupune creativitate, curaj, dorință și seriozitate. 

Parcurgând toți pașii sus menționați, în final, spectacolul creat capătă o formă magică, iar 

elevii au posibilitatea să participle anual la cel puțin un festival international de teatru și peste 10 

festivaluri naționale, regionale, județene și locale. 

Provocarea cea mai mare o reprezintă festivalurile internaționale de teatru ce au o formă 

diferită, în sensul de organizare, față de cele din țară. 

Trupa ”So Trupa” din cadrul cercului de Teatru de păpuși de la Palatul Copiilor Iași a 

avut posibilitatea ca în cei 12 ani de existență să reprezinte instituția și țara la festivaluri din 

Belgia, Italia, Lituania, Letonia . întâlnind acolo trupe din toată Europa, dar și din America. 

În cadrul trupei activează elevi cu vărste cuprinse între 13 și 17 ani care își dedică timpul 

liber lumii teatrului.  



 

Ultimul proiect ce a oferit o experiență unică actorilor trupei s-a desfășurat în Italia, în 

Brixen, prin participarea la ediția a XXII-a a Festivalului Internațional de teatru pentru tineret 

”Sapperlot”. 

În cadrul festivalului au participat trupe din Estonia, Cehia, Canada, Israel, Belgia, etc. În 

fiecare zi profesorii coordonatori ai trupelor participante în calitate de regizori sau actori au 

propus elevilor participanți workshop-uri cu exemple de bune practice în lucrul cu elevii actori, 

fiecare folosind tehnici diferite exemplificate prin jocuri care ajută la împrietenirea cu spațiul 

scenic, utilizarea elementelor de recuzită, înțelegerea personajelor, cunoașterea de sine, etc. 

Actorii din ”So trupa” au participat, pe rând la toate atelierele și s-au întors mai bogați 

din punctul de vedere a tehnicilor teatrale. 

În ceea ce privește calitatea spectacolelor prezentate, un critic international de teatru, de 

la Universitatea de Teatru din Londra, a oferit după fiecare zi de spectacol, un feedback tuturor 

coordonatorilor de trupe, venind cu întrebări, curiozități și apreciind spectacolele sau oferind 

sfaturi pentru îmbunătățirea reprezentațiilor scenice viitoare. 

Aceste proiecte internaționale îți oferă posibilitatea să crești, să îți îmbunătățești tehnicile 

de lucru cu elevii doritori să își crească calitatea vieții și poate chiar să devină actori urmând 

ulterior o facultate de profil. 

”So Trupa” a prezentat în cadrul festivalului piesa ”Legenda lui Ghilgameș”, un spectacol 

cu urmărește drumul lui Ghilgameș în cautarea nemuririi. Avid după putere, bogăție și bani, 

personajul principal descoperă că nemurirea constă în imaginea pe care o lasă în sufetul 

oamenilor prin faptele bune și nici de cum prin imaginea de tiran pe care îl placea să o afișeze. 

Spectacolul a fost extrem de apreciat de criticul londonez, dar și de toți participanții din 

cadrul festivalului datărotă costumelor, a mișcării scenice, a scenografiei și a muzicii selectate, 

toate fiind rezultateale unei munci colective. 

Aceastea sunt proiectele prin care creștem, ne identificăm pe harta europei și nu numai și 

ne ajută în drumul nostru spre autenticitate, fiind un real ajutor spre a ne întinde aripile cât mai 

sus. 



 

 
 

 
 

 

 



 
 

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL INTERDISCIPLINAR  

„ANOTIMPURILE ÎN POVEŞTI” 
 

Profesor psihopedagogie specială Leahu Daniela 

Profesor educator Anton Daniela 

 

Liceul Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” Iaşi 

 

         

ARGUMENT: Copilul este o ființă complexă, deosebită și individuală care există prin 

relațiile sale cu ceilalți și întotdeauna într-un anumit context, este co-constructor al propriei 

identități, al culturii sale. Cadrul didactic are responsabilitatea de a crea copilului un mediu 

prietenos, activ, inventiv, viabil, un loc de îngrijire și învățare. Prin desfășurarea activităților 

urmărim dezvoltarea globală a personalității copilului, asigurarea de șanse egale tuturor copiilor 

la educație, sănătate fizică și emoțională, participare activă la viața socială a comunității din care 

face parte, combaterea acțiunilor violente în mediul școlar. Activitățile sunt concepute în așa fel 

încât să stimuleze interesul, imaginația și creativitatea copiilor, printr-o vastă formă de 

implementare: povești, creații plastice/practice, jocuri de echipă etc. Fiecare  

copil va trăi o poveste… 

      DOMENIUL: voluntariat 

I. PERIOADA: noiembrie 2021 – iunie 2022 

 

II. BENEFICIARII PARTENERIATULUI: 

 direcţi: copiii de clasa a-II-a A de la Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu”, 

Iaşi. 

 indirecţi: profesorii din echipa interdisciplinară. 

 

III. COORDONATORII PARTENERIATULUI: 

Prof. educator  Anton Daniela 

Prof. psihopedagogie specială Leahu Daniela 

 



 

IV. SCOPUL PARTENERIATULUI 

Stimularea cognitivă, antrenarea fizică și dezvoltarea abilităților sociale ale copiilor cu 

nevoi speciale prin activități creative, de imaginație și terapeutice. 

 

V. OBIECTIVELE PARTENERIATULUI 

• dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă, non-conflictuale, non-violente;  

• creşterea încrederii în forţele proprii; 

• formarea unor trăsături morale pozitive ca: prietenia, colaborarea, toleranţa, 

altruismul şi generozitatea; 

• formarea de aptitudini şi atitudini morale în spiritul prevenirii şi înlăturării violenţei 

verbale şi fizice; 

• dezvoltarea abilităților de autocontrol emoțional; 

• dezvoltarea abilităților de interacțiune social pozitivă și stabilire de relații potrivite. 

 

VI. MIJLOACE ŞI RESURSE 

• Resurse procedurale: descrierea, explicația, conversația, jocul de rol. 

• Resurse umane: coordonatorii parteneriatului și elevii participanți. 

• Resurse  financiare: autofinanțare. 

• Resurse materiale: materiale reciclabile, mingi, cercuri, eșarfe, cărți de povești-

povești terapeutice, tabla interactivă Smart. 

 

VII. FORMA DE ORGANIZARE- frontal 

 

VIII. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR PARTENERIATULUI 

 

 

 



 

Nr. 

crt. 

Activitatea Locul 

desfă?urării 

Participan?i Termen 

 

 

 

 

 

1. 

„Povestea Toamnei” 

 

Liceul 

Tehnologic 
Special 

„Vasile 
Pavelcu” 

Ia?i 

Elevii din  

clasa a-II-a A 
Profesorii din 

echipa 
interdisciplinară. 

Noiembrie 

2021 

 

 

 

 

 

2. 

„Povestea lui Mo? 

Crăciun” 

 

Liceul 

Tehnologic 

Special  
„Vasile 

Pavelcu” 
Ia?i. 

 

Elevii din  

clasa a-II-a A 

Profesorii din 
echipa 

interdisciplinară. 

Decembrie 

2021 

 

 

 

 

3.  

„Povestea Iernii” 

 

Liceul 
Tehnologic 

Special  

„Vasile 

Pavelcu” 
Ia?i. 

Elevii din  
clasa a-II-a A 

Profesorii din 

echipa 

interdisciplinară. 

Februarie 
2022 

 

 

 

 

 

 

4. 

„Povestea 

Mărţişorului” 

 

Liceul 
Tehnologic 

Special  
„Vasile 

Pavelcu” 
Ia?i. 

 

Elevii din  
clasa a-II-a A 

Profesorii din 
echipa 

interdisciplinară. 
 

Martie 
2022 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

5. 

„Povestea Iepuraşului 

de Paşte” 

 

Liceul 

Tehnologic 
Special  

„Vasile 

Pavelcu” 

Ia?i. 
 

Elevii din  

clasa a-II-a A 
Profesorii din 

echipa 

interdisciplinară. 

 

Aprilie 

2022 
 

 

 

 
 

 
 

  



 
 

 

 

 

6. 

„Povestea 

Primăverii” 

 

Liceul 

Tehnologic 
Special  

„Vasile 
Pavelcu” 

Ia?i. 
 

Elevii din  

clasa a-II-
a A 

Profesorii 
din echipa 

interdiscipli
nară. 

 

Mai 2022 

 

 

 

 

 

 

7.  

„Povestea Verii” 

 

 

Liceul 
Tehnologic 

Special 
”Vasile 

Pavelcu” 
Ia?i. 

 

Elevii din  
clasa a-II-

a A 
Profesorii 

din echipa 
interdiscipli

nară. 
 

Iunie 2022 

 
 

 

IX. MODALITĂŢI DE EVALUARE 

    Eficiența acestui proiect se va evalua: 

• pe tot parcursul desfășurării activităților, prin urmărirea implicării elevilor și ulterior 

terminării proiectului a comportamentului socioemoțional al acestora. 

• prin feed-back-ul din partea copiilor la finalizarea activităților; 

X. MONITORIZAREA PARTENERIATULUI 

• aplicarea proiectului va fi urmărită în fiecare etapă, cadrele didactice monitorizând 

permanent implicarea activă a copiilor în activităţile planificate.  

• fotografii din timpul activităţilor. 

XI. PRODUSUL FINAL:  file de poveste sub formă de broșură care va fi oferită copiilor la 

finele proiectului educațional. 

 

Bibliografie: 

https://ro.pinterest.com/pin/270778996334332378/ 

 

 

https://ro.pinterest.com/pin/270778996334332378/


 
 

PROIECT EDUCATIV- ”ȘI EU SUNT FOTOGRAF!” 

 

Prof. Luca Adriana și Luca Adrian 

Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescuˇ Iași 

 

Proiectul educativ  care face obiectul acestei prezentări, s-a bucurat de un real succes în 

rândul elevilor colegiului nostru, ceea ce demonstrează faptul că arta în general și  fotografia în 

special,  reprezintă un limbaj la îndemână prin care tinerii reușesc să se exprime. Acest proiect se 

derulează anual, participarea fiind din ce în ce mai numeroasă , în ultimii ani fiind  cooptate și 

alte licee sau școli. În fiecare an, tema aleasă de elevi pentru concursul de fotografie  a fost 

interesantă, ilustrând astfel dorința lor de a se exprima prin culoare, lumini și umbre sau  

simboluri vizuale. În acest sens, temele alese au fost: Anotimpuri, Alb și negru,  Ani de liceu, 

Portret, Instantaneu, Prietenie și lista poate continua. 

Vom prezenta în continuare , o machetă a proiectului nostru,  în speranța că va fi o sursă 

de inspirație și pentru alți colegi. 

 

 

 

1                                      PROIECT EDUCATIV  

 

„Şi EU sunt fotograf!” 

 

 

 

2 CONCURS DE FOTOGRAFIE PENTRU ELEVI 

 



 

                                                   

 

1. TITLUL PROIECULUI: „Şi EU sunt fotograf!” 

 

2. TIPUL PROIECTULUI : parteneriat local 

  

  3. SCOP / OBIECTIVE: 

- dezvoltarea creativitatii elevilor, exprimata prin imagine; 

- valorificarea potentialului artistic al elevilor; 

- realizarea corelarii intre imagine si comunicare; 

- dezvoltarea spiritului competitiv, atât în interiorul şcolii, cât şi înafara ei. 

 

       ARGUMENT: 

Fotografia ("a desena cu lumina" in greacă, din photos = lumina si graphê = a reprezenta 

grafic) este tehnica înregistrării unei imagini. 

La începuturile fotografiei, expunerea unei fotografii dura aproximativ o zi. In zilele 

noastre, beneficiind de tehnologii moderne, putem obţine câteva sute de imagini într-o oră. Dar, 

dupa o oră de fotografiat, putem constata că, din masa de “poze” realizate, nu putem alege nici o 

“fotografie” care să merite să fie păstrată. 

Pentru a-i ajuta pe dragii noştri liceeni să evite asemenea neplăceri, precum şi pentru a le 

dezvolta simţul artistic şi dragostea pentru frumos, ne-am propus să-i antrenăm într-un joc al 

luminii şi al culorilor, o competiţie în care principala armă este “arta de a vedea”.  

 

4. PARTENERI: Inspectoratul Scolar Iasi 

 



 

5. GRUP ŢINTĂ: elevii Colegiului Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” Iaşi  

 

6. BENEFICIARI: elevii Colegiului Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” Iaşi  

 

7. PERIOADA DE DESFĂȘURARE: decembrie-aprilie 

 

 8. RESURSE: 

-umane: elevii  Colegiului Tehnic„Ioan C. Ştefănescu” Iaşi, indiferent de forma de 

învăţământ; 

 

     -financiare: sponsori – S.C. WINTECH GROUP S.R.L. IASI, S.C. DELTA LOGIC S.R.L. 

IASI, S.C.CROMA LINE S.R.L. IAȘI 

 

      9. ACTIVITĂŢI: 

 

- Work shop „NOI ŞI FOTOGRAFIA”- decembrie, Colegiul Tehnic „Ioan 

C.Ştefănescu” Iasi.Temele abordate in cadrul sedintei de lucru vor fi tehnici de 

fotografiere, tipuri si caracteristici ale aparatelor de fotografiat.  

În cadrul workshop-ului se va lansa tema concursului  de fotografie în urma propunerilor 

elevilor. 

- Concursul de fotografie ”ŞI EU sunt fotograf!”-martie-aprilie, Colegiul 

Tehnic „Ioan C. Ştefănescuˇ Iasi 

 

10. EVALUARE: 

- în urma jurizării fotografiilor participante  la concurs , se vor acorda premii şi 

menţiuni, precum şi diplome de participare; 

 

11. MEDIATIZARE:  

- fotografiile premiate vor fi publicate în revista şcolii  

- expozitie cu cele mai reușite fotografii participante. 



 

- realizarea  unei broșuri  cu fotografiile câștigatoare. 

 

12. CONTACT: coordonatori, prof. Adriana-Rodica Luca, ing. Adrian Luca 

e-mail: foto_stefanescu@yahoo.com  

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE-PARTICIPARE 

 

1. Concursul de fotografie „Şi EU sunt fotograf!” se adresează elevilor Colegiului Tehnic 

„Ioan C. Ştefănescu” Iaşi,  indiferent de clasă sau de forma de învăţământ. 

2. Tema concursului de fotografie se va stabili în cadrul workshop-ului din luna decembrie  

în baza propunerilor elevilor. 

3.. Elevii Colegiului Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” vor trimite fotografiile prin e-mail, pe 

adresa foto_stefanescu@yahoo.com, precizând numele şi prenumele, clasa, și un titlu 

sugestiv pentru fotografie. 

4. Fotografiile trebuie să fie făcute personal de participant, fie cu un aparat digital, fie cu 

telefonul mobil (nu se recomandă trimiterea de fotografii de slabă calitate, neclare sau care 

nu respectă tema propusă). Nu vor fi acceptate în concurs fotografii descărcate de pe Inernet.  

  5. Fotografiile vor fi trimise la adresa sus  mentionata cel târziu cu 48 de ore inaintea 

inceperii concursului. 

5. La jurizare, se va ţine cont de originalitatea fotografiilor, de calitatea acestora, şi, nu în 

ultimul rând, de încadrarea în tema. Jurizarea va avea două etape:jurizare realizată în urma 

voturilor elevilor și jurizare realizată de membrii juriului,( juriul va fi format din patru cadre 

didactice din școală). Elevii își vor exprima votul în urma vizionării fotografiilor participante 

în concurs ( se va organiza o prezentare a fotografiilor  în sala de festivități a școlii). 

Punctajele cumulate la cele două jurizări, se vor cumula. 

 

6. Premii:  se  vor acorda diplome de participare şi premii constând în bani si  obiecte.  

 

 

mailto:foto_stefanescu@yahoo.com
mailto:foto_stefanescu@yahoo.com


 

PROIECTUL DE VOLUNTARIAT "SOLIDARITATE ÎN COMUNITATE" 

 

prof. Vîlcu Ana Roxana 

Colegiul Național de Artă "Octav Băncilă"  Iași 

  

 Proiectul de voluntariat "Solidaritate în comunitate" se desfășoară în parteneriat între 

Fundația "Solidaritate și Speranță" și Colegiul Național de Artă "Octav Băncilă"  Iași.  

Proiectul  vizează  o acțiune cu caracter caritabil  destinată celor 65   de copii  care beneficiază 

zilnic (L-V) de o masă caldă (prânz) gratuit, în incinta Cantinei sociale "Sfântul Sava" din cadrul 

Fundației "Solidaritate și Speranță". 

 Elevii Colegiului Național de Artă "Octav Băncilă" sunt voluntari în strângerea de 

produse alimentare  neperisabile necesare în prepararea hranei. Proiectul este prezentat elevilor și 

părinților acestora prin intermediul diriginților. Fiecare clas[ se organizează în strângerea unei 

sume modice care apoi este valorificată prin achiziționarea unui singur aliment pe clasă, ce le-a 

fost atribuit în prealabil de prof. coordonator al proiectului. 

 
   

      

SOLIDARITATE  IN COMUNITATE 

    

Coordonator  proiect:                                                          Coordonator   proiect: 

As.Social,  Gioconda PANCU                                     Prof. Ana Roxana VÎLCU 

 



 

 

 

1.1.Descrierea proiectului 

Fundația Solidaritate și Speranță  oferă  prin intermediul Cantinei  sociale Sfântul Sava o 

masă caldă (prânz) copiilor care frecventează  cele trei Centre de zi din cadrul Fundației  și 

persoanelor aflate în dificultate, defavorizate din punct de vedere economic şi cu risc ridicat de 

marginalizare/ excluziune socială. Familia nu dispune de resurse proprii (fizice, psihice, 

intelectuale, materiale, financiare) care să le acopere cel puţin nevoile de bază necesare unui trai 

decent şi nu beneficiază de o reţea de sprijin socio - afectivă care să suplinească lipsa resurselor 

proprii, prin urmare nu reuşesc să le  asigure un pranz  zilnic şi de cele mai multe ori întâmpină 

dificultăţi în procurarea hranei. 

Proiectul  vizează  o acțiune cu caracter caritabil  destinată celor 65   de copii  care beneficiază 

zilnic (L-V) de o masă caldă (prânz) gratuit, în incinta Cantinei sociale Sfântul Sava din cadrul 

Fundației Solidaritate  și  Speranță.  

Elevii Colegiului Național de Artă Octav Băncilă sunt voluntari în strângerea de produse 

alimentare  neperisabile necesare în prepararea hranei. Proiectul este prezentat elevilor și 

părinților acestora prin intermediul diriginților. Fiecare clasa se organizează în strângerea unei 

sume modice care apoi este valorificată prin achiziționarea unui singur aliment pe clasă, ce le-a 

fost atribuit în prealabil de prof. coordonator al proiectului. 

1.2. Scop 

Asigurarea necesarului caloric şi proteic  zilnic  prin  oferirea  unei mese calde (prânz) ce constă 

în felul 1, felul 2 și desert copiilor beneficiari ai  celor trei Centre de zi din cadrul Fundației  

Solidartate și Speranță. Se urmărește  atât prevenirea abandonului școlar și familial în rândul 

copiilor cât și o dezvoltare  fizică, mentală și emoțional armonioasă. 

 

 



 

1.3. Obiective 

  Încurajarea  elevilor Colegiului Național de Artă Octav Băncilă să se implice activ în 

comunitate  prin  sprijinirea  cu alimente  pentru  prepararea hranei în incinta Cantinei   socială  

Sfântul Sava. 

 Promovarea  voluntariatului în rândul elevilor și cadrelor didactice prin participarea la 

activități  de caritate pentru copii centrelor de zi . 

 Dacă contextul pandemic permite, vizitarea Cantinei sociale si interacțiunea directa a 

elevilor Colegiului Național de Artă Octav Băncilă cu Beneficiarii - copiii cu posibilități 

materiale reduse care beneficiază de acest program social. 

 

1.4. Beneficiarii proiectului 

  Proiectul se adresează celor 65 de copii  care frecventează  cele trei Centre de zi ale 

Fundației Solidaritate și Speranță:  Centrul de zi Sfânta Marina, Centrul de zi Sfântul Stelian,  

și Centrul de zi Mia Casa-Inculeț cu locația în satul Bârnova. 

 Beneficiarii celor trei Centre sunt copii victime ale violenței manifestată în familie.  

Copii care se află în grija unor alte persoane decât părinții (bunici, frați mai mari, alte rude, 

asistent maternal, alte persoane). 

Copii proveniţi din familii defavorizate (familii numeroase, familii monoparentale, familii cu un 

părinte dependent de alcool şi/sau alte droguri, familii în care un părinte  este persoană cu 

dizabilităţi),. 

Copii cu risc ridicat de abandon şcolar şi marginalizare socială; 

Copii cu rezultate şcolare deosebit de slabe, risc ridicat de abandon şcolar si de marginalizare 

socială,  risc de manifestare a delincvenţei juvenile 

 

Activități ce se desfășoară în Centrele de zi: 

 Sprijin în efectuarea  temelor și participare  la activitați  educativ-recreative muzică, dans,  

pictură, si jocuri  instructive. 

 Efectuarea  de activități menite  să sublinieze  atractivitatea  școlii și a învățării continue. 



 

 Organizarea  copiilor în activități  de învățare  menite să le sporească cultura  generală. 

 Organizarea  de jocuri cu reguli care pot  eficientiza  inserția  viitorului  adult în societate. 

 Consiliere psihologică (acolo unde este cazul). 

 

 

 

II.  Desfășurarea  proiectului 

 

 Proiectul se desfășoară pe toată durata anului școlar 2021-2022. 

 În această perioadă , elevii Colegiului Național de Artă Octav Băncilă sunt invitați să 

doneze alimente; orez, fasole, paste făinoase, mălai, ulei, zahăr, mazăre, cartofi, morcovi și alte 

produse alimentare neperisabile. 

 

Concluzii: 

 

 În urma implementării proiectului cele trei Centre de zi din cadrul Fundației Solidaritate 

și  Speranță își vor putea continua  activitatea . 

 Astfel în fiecare lună un număr de 65 de copii vor beneficia și de o masă caldă și de 

asistență în derularea de activități instructiv-educative după școală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROIECTELE EDUCAȚIONALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL NONFORMAL 

 

Prof. Damian Petronela 

Palatul Copiilor Iași 

 

    Proiectele educaționale se profilează ca una dintre cele mai eficiente modalităţi de 

formare a caracterului copiilor, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili 

sufletelor acestora. Aceste activități contribuie la adâncirea şi completarea procesului de 

învăţământ, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută 

a timpului lor liber, reprezentând un izvor de bucurii, de bună dispoziţie, favorizând dezvoltarea 

copiilor din punct de vedere fizic şi psihic. Cu repertoriul deosebit de bogat şi variat, proiectul 

cercului  reprezintă quintesenţa vieţii culturale şi artistice a fiecărei unităţi de învăţământ 

nonformal. Prin aceste activități se verifică, de câteva ori pe an, informațiile însușite de elevi în 

cadrul cursurilor. Prin ceea ce face pe scenă, elevul îşi perfecţionează deprinderile artistice, 

ajutându-l să-şi dezvolte gustul, dragostea de frumos, aptitudinile pentru arte.   

       În proiectarea scenariului unui proiect educativ trebuie să se ia în calcul, pe lângă 

conţinuturi, care trebuie să fie în funcție de nivelul de vârstă al copilului, să răspundă nevoilor 

sale de cunoaştere, de nou şi de frumos, să se creeze o atmosferă de veselie și destindere, dar și 

încărcată de emoţii, ce produc o anumită tensiune interioară fiecărui copil. Activitățile 

desfăşurate după anumite reguli, ce asigură îmbinarea armonioasă a părţilor într-un întreg, ţinuta 

sărbătorească, accesoriile necesare, jocul de lumini- reprezintă toate elemente importante ce 

contribuie la costruirea unor valenţe estetice şi educative deosebite.  

Situat pe un circuit pedagogic extradidactic, proiectul cercului este un eveniment de 

seama în viața elevilor, dar și al instituției. Prin specificul lor, ca activități extracurriculare, 

proiectele educative artistice valorifică experiențele copilului într-un climat nou, stimulativ, în 

care are libertatea să-și manifeste interesele, să-și exprime impresiile și trăirile, pe baza căutărilor 

și eforturilor personale, accentul deplasându-se cu preponderență de pe informativ pe formativ.  

Activitățile copiilor încântă prin farmecul lor, prin spontaneitate și sinceritate, prin 

naturalețea și firescul comportamentului lor scenic. De asemenea, în cadrul proiectelor educative 

copiii se implică mai mult, iar activitățile de educație nonformală au la bază într-o mai mare 



 

măsură colaborarea profesorilor cu familia și cu diverse instituții din comunitate. Acest tip de 

educație a existat dintotdeauna, însă astăzi, aceasta este organizată planificat, având câteva note 

specifice și avantaje pedagogice cum ar fi:  

• un conținut la alegere, flexibil, variat;  

• organizarea este facultativă, neformalizată și depinde de opțiunile celor educați;  

• centrarea pe elev, ce solicit participarea în mod diferențiat;  

• se pune accent pe aplicabilitatea cunoștințelor;  

• conținuturile și obiectivele sunt prevăzute în documentele de tipul: proiect educativ, 

parteneriate. 

Un exemplu este proiectul „Recital de pian”, atașat mai jos, care se află la ediția a VI-a, 

fiind o modalitate de reliefare a muncii depuse de copii pe parcursul unui an școlar. Acest proiect 

implică toți elevii înscriși la cercul de pian, scopul fiind prezentarea unor lucrări de valoare din 

repertoriul românesc și international, dar și familiarizarea copiilor cu scena și cu atmosfera de 

spectacol.                                             

 

FIŞĂ DE PREZENTARE A PROIECTULUI  

 

I. FOAIA DE TITLU   

- RECITAL DE PIAN EDIŢIA A VI-A 

-Tipul proiectului: local 

-Calendarul pentru care se aplică Calendarul Propriu                                                           

-Instituția coordonatoare: PC IAȘI 

-Coordonator proiect Prof. P D   

-Perioada 5 iunie 2021, orele 16.00 

-Domeniul educaţie artistică  

 

Director,                                                                              Consilier educativ, 

Prof.  A.D.                                                                       prof. M. U. 

 

 



 

II.DESCRIEREA PROIECTULUI 

TITLUL PROIECTULUI 

Datele de contact ale coordonatorului proiectului: prof. P D, Telefon: 07..... E-mail:............. 

a) Ideea proiectului a apărut din dorinţa copiilor, a părinţilor şi a profesorului 

coordonator de a desfăşura la sfârşitul anului şcolar manifestări artistice, care să pună 

în evidenţă munca depusă pe parcursul anului. 

b) Motivaţia proiectului este reprezentată de dorinţa copiilor de a prezenta piesele 

învăţate în cadrul cursurilor de pian, într-o atmosferă de spectacol. 

c) Scopul proiectului este acela de a aduce în faţa publicului lucrări reprezentative din 

repertoriul internaţional şi românesc, dar şi învăţarea elevilor cu scena şi stăpânirea 

emoţiilor în cadrul unui spectacol. 

d) Obiectivele proiectului sunt: 

- Dezvoltarea simţului estetic şi a gustului pentru frumos; 

- Dezvoltarea capacităţii de receptare a muzicii; 

- Controlarea emoţiilor în cadrul unui spectacol. 

e) Resurse  solicitate : sala de festivităţi a Palatului Copiilor Iaşi pentru desfăşurarea 

proiectului, diplome de participare pentru elevi şi sonorizare. 

f) Grupul – ţintă al proiectului îl reprezintă elevii înscrişi la cercul de pian, părinţii 

acestora  şi toţi cei care doresc să afle mai multe despre muzică. 

g) Activităţile  care duc la realizarea obiectivelor sunt:  

- Prezentarea spectacolului propriu-zis. 

h) Rezultatele de bază ale proiectului se vor stabili pe baza discuţiilor cu părinţii şi 

elevii, dar şi între cadrele didactice participante. 

i) Indicatorii   prin care rezultatele pot fi urmărite: chestionare de satisfacţie adresate 

spectatorilor şi elevilor participanţi, dar şi cadrelor didactice. 

j) Modalităţi de monitorizare şi evaluare a rezultatelor  proiectului: în cadrul comisiei 

metodice şi a şedinţei cu părinţii. 

k) Diseminarea  informaţiilor despre rezultatele proiectului vor fi transmise în cadrul 

şedinţelor comisiei metodice, dar şi a şedinţei cu părinţii. 

l) Sustenabilitatea proiectului – proiectul este deja la ediţia a V-a, având tradiţie în 



 

cadrul cercului de pian şi a catedrei artistice, reprezentând o modalitate deosebită de a 

încheia fiecare an şcolar. 

Coordonator proiect, Prof. P D 

 

Pentru toate aceste ocazii spectacolul creează un cadru de realizare a educației 

nonformale cu un conținut adaptat nevoilor copilului și pentru eficientizarea învățării formale. 

Privind lucrurile din perspectiva calității și din perspectiva dascălului din învățământul 

nonformal, consider că nici serbarea nu trebuie lăsată în vechile ei tipare. Constituită ca un 

mijloc de educație ce acționează pregnant în planul personalității și face apel la toata gama 

trăirilor afective, lăsând însemnate amprente în planul evoluției generale a copiilor, se impune o 

nouă abordare a activității educative. 

Pentru o reușită a activităților educative artistice este necesară prezența profesorului în 

mijlocul copiilor, care poate fi un imbold, dar și o stare de siguranță și încredere, realizându-se 

astfel acea deblocare afectivă. Participarea cadrului didactic în organizarea programului 

activității este delimitată, în primul rând de nivelul de dezvoltare și de pregătire al copiilor. 

Astfel, cu cât elevii sunt mai mici, cu atât participarea profesorului la realizarea programului 

trebuie să fie mai consistentă. Pe măsură ce copiii câștigă experiență vor fi antrenați mai mult în 

organizarea spectacolului. De asemenea, implicarea părinților este oportună din următoarele 

motive: oferim acestora posibilitatea de a-și descoperi copiii, de a le cunoaște înclinațiile 

artistice, de asemenea vor învăța să-și aprecieze obiectiv copiii, să aibă mai mult tact, mai multă 

răbdare, precum își pot însuși și unele metode noi de lucru cu copiii. Spectacolul este un bun 

prilej prin care elevul stabilește noi tipuri de relații la nivelul grupului 

Evaluarea educației muzicale nonformale se realizează prin intermediul proiectelor 

educative. Acestea oferă elevilor posibilitatea de a-și crește încrederea în propriile forțe, de a fi 

creativi, de a experimenta și a dezvolta aptitudini care să-i transforme în viitori consumatori 

avizați de artă. Diversificarea acestor activități va crește interesul copiilor, dar și a cadrelor 

didactice, sporind calitatea actului educativ.  

 Bibliografie 

1. Csire, Iosif – Educatia muzicala din perspectiva creativitatii, Universitatea de Muzica, Bucuresti, 1998 

2. Paşca, Eugenia-Maria, Educaţia muzicală din perspectivă interdisciplinară, editura Pim, Iaşi, 2006 

3. Paşca, Eugenia-Maria, Managementul activităţilor muzicale extracuriculare în educaţia formală şi nonformală, 

editura Artes, Iaşi, 2009 



 

 

PROIECT EDUCATIV „ZÂMBET DE COPIL” 

 
Prof. Cristina Cozma 

Palatul Copiilor Iași 

 

  

 Proiectele educative muzicale în învățământul nonformal au scopul de a pune în valoare 

aptitudinile copiilor și de a-i încuraja în demersul lor artistic. Acestea au un format flexibil, se 

desfășoară în locații potrivite temei proiectului și necesită resurse materiale cum ar fi boxe, 

mixer, microfoane, stație, laptop.  

 Proiectul educativ „Zambet de copil” este un eveniment artistic reprezentativ pentru cercul de 

muzică vocal-instrumentală, desfășurându-se în luna iunie când sunt sărbătoriți copiii, dar și când 

anul școlar se termină, astfel devenind un motiv de sărbătoare, dar și de bilanț, atât pentru elevi, 

cât și pentru profesor. 

 

FIŞĂ DE PREZENTARE A PROIECTULUI  

1  

 
I.FOAIA DE TITLU   

 

- SPECTACOL MUZICAL    ”Zâmbet de copil” 

 

-Tipul proiectului: local 

 

-Calendarul pentru care se aplică Calendarul Propriu al Palatului Copiilor       

                                                           

-Instituția coordonatoare PALATUL COPIILOR IAŞI 

 

-Coordonator proiect  prof. CRISTINA COZMA 

 

-Perioada IUNIE 2022, orele 11.00 

 

-Domeniul educaţie artistică  

 

 

Director,                                                                              Consilier educativ, 

Prof.                                                                                    prof.  

 
 



 
TITLUL PROIECTULUI: ”Zâmbet de copil” 

 

Parteneri:  

Datele de contact ale coordonatorului proiectului: prof. Cristina Cozma 

       Telefon: 0751.087.361 

       E-mail: cristina_cozma61@yahoo.com  

 

 

 

a) Ideea proiectului a apărut din dorinţa de a face cunoscute publicului larg realizarile  

elevilor înscrişi la cercul de muzică vocal-instrumentală din cadrul Palatului Copiilor Iaşi. 

b) Motivaţia proiectului este reprezentată de dorinţa copiilor de a prezenta piesele pe care 

ei le abordează în cadrul cursurilor vocal - instrumentale, având susţinearea părinţilor . 

c) Scopul proiectului este acela de a aduce în faţa publicului elevii care dobandesc 

abilitati artistice . 

d) Obiectivele proiectului sunt: 

- Dezvoltarea simţului estetic şi a gustulu i pentru frumos; 

- Dezvoltarea capacităţii de receptare a muzicii;  

e) Resurse  solicitate : sala de festivităţi a Palatului Copiilor Iaşi pentru desfăşurarea 

proiectului, sonorizare. 

f) Grupul – ţintă al proiectului  îl reprezintă elevii înscrişi la cercu l de muzică vocal -

instrumentală  şi toţi cei care doresc să afle mai multe despre muzică.  

g) Activităţile  care duc la realizarea obiectivelor  sunt:  

- Prezentarea elevilor si a repertoriului acestora.  

h) Rezultatele de bază ale proiectului  se vor stabili pe baza c hestionarelor completate de 

invitaţi la sfârşitul activităţii.  

i) Impactul  proiectului constă în dezvoltarea capacită?ii de receptare a muzicii ?i 

dezvoltarea sim?ului estetic.  

j) Bugetul  proiectului 

k) Indicatorii   prin care rezultatele pot fi urmărite : discutii in cadrul  cercului ?i a  

comisiei metodice artistice.  

l) Modalităţi de monitorizare şi evaluare a rezultatelor  proiectului: discutii in comisia 

metodica. 

m) Diseminarea  informaţiilor  despre rezultatele proiectului  vor fi făcute în cadrul 

şedinţelor comisiei metodice, dar şi a  cercului. 

n) Sustenabilitatea proiectului – dorinta copiilor si a parintilor de a se manifesta din punct 

de vedere artistic ?i de a păstra acest spectacol pentru sfâr?itul anului ?colar. 
 



 

 

 

PROIECT EDUCAȚIONAL CONCERT LIVE LA PALAS MALL 

 
Prof. Anca Apetroaiei 

Palatul Copiilor Iași 

 
 

Motto: 

         ,,Cel mai puternic argument pentru interdisciplinaritate este chiar faptul că viaţa nu este 

împărţită pe discipline’’  

                                                                         (J. Moffet) 

  

Conform Teoriei inteligenţelor multiple a lui Howard Gardner, se poate spune ca fiecare 

om se naște cu un anumit profil, cu un anumit nivel de dezvoltare al inteligenţelor, iar 

experienţele din cursul vieţii pot determina care dintre aceste inteligenţe se dezvoltă și în ce 

măsură.  

 De aceea profesorul are un rol important în identificarea, dezvoltarea și exploatarea 

acestor inteligenţe, atât în școală cât și în afara ei, în contexte educaţionale nonformale, cu scopul 

de a îmbunătăţi performanţele școlare.  

 

FIŞĂ DE PREZENTARE A PROIECTULUI  

 
 I.FOAIA DE TITLU  

 

-Titlul proiectului: CONCERT  LIVE  CLASA  DE  EXCELENŢĂ   prof.  ANCA                             

APETROAIEI 

 

-Tipul proiectului: Activităţi educative la nivelul cercului Muzică vocală - Cor 

 

-Calendarul pentru care se aplică: Calendarul activităţilor extracurriculare ale cercurilor:  

                                            Muzică vocală – Cor  

                                             

  

-Instituția coordonatoare: Palatul Copiilor Iaşi 

 

-Coordonatori proiectului: A. A. 

                                                

 



 

-Perioada: 1.06.2022 

 

-Domeniul: Educaţie pentru formarea copiilor din punct de vedere tehnico- vocal, dezvoltarea 

vocii şi auzului muzical, deprinderea de a respira corect, de a emite sunete frumoase şi de a 

pronunţa cuvintele clar şi expresi, interpretare a unor piese, cultivarea talentului şi cântarea în 

grup şi individual. 

 

- Numele și semnătura reprezentantului legal si ștampila instituției 

            Director,  

            

 
- Numele și semnătura consilierului educativ 

            M.U. 

 

II.DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

TITLUL PROIECTULUI –  

 

Parteneri: 

Datele de contact ale coordonatorului proiectului: CONCERT  LIVE  CLASA  DE 

EXCELENŢĂ   prof. ANCA  APETROAIEI 

 

 

a) Acest proiect are ca idee receptarea, dezvoltarea şi redarea  limbajului muzical şi 

interpretarea lui potrivit nivelului  de dezvoltare, evoluţie în dinamică  a 

aptitudinilor muzicale; 

b)   Prin acest proiect se propune să se transmită generaţiilor de copii şi adolescenţi 

muzică uşoară de cea mai bună calitate îm funcţie de vârstă şi pregătirea copiilor. 

Deasemenea, dezvoltarea relaţiilor de prietenie, respect, conduită artistică, socializare, 

dar şi de schimb şi experienţă culturală şi artistică; 

c) Scopul proiectului 

  Palatul Copiilor Iaşi ocupă un loc foarte important pe plan naţional şi internaţional 

din punct de vedere al muzicii uşoare pentru copii şi adolescenţi, având experienţa şi 

longevitate în acest domeniu şi confirmarea că reprezintă o pepinieră puternică de 

lansare a tinerelor talente muzicale, confirmând prin nenumerate trofee, premii şi 

diplome obţinute atât în ţară cât şi în străinătate. 



 

d) Proiectul are următoarele obiective: 

• Interpretarea adecvată a pieselor, ţinând cont de contextul textului şi 

respectând cerinţele regizorale: dinamica, frazarea, mişcarea scenică; 

• Formarea şi dezvoltarea abilităţilor aptitudinilor interpretative din 

domeniul muzicii uşoare  și instrumentale ; 

• Cunoaşterea şi înţelegerea diversităţii fenomenului muzical din 

perspectiva semnificaţiilor emoţionale şi estetice 

• Acomodarea copiilor cu cântatul live cu band 

• Realizarea unei comunicări pozitive a tuturor participanţilor: elevi, 

părinţi şi profesori 

e) În acest concert se folosește o abordare de echipă și se asigură că fiecare elev este 

perceput ca individ unic. Fiecare elev are punctele lui forte dar și propriile nevoi care 

pot fi foarte diferite de ale altora. Cu sprijinul întregii comunități școlare și cu ajutorul 

părinților, elevii pot face progrese mari și pot deveni membri valoroși ai colectivului. 

f)  Grupul țintă este reprezentat de: 

• direct: elevi, adolescenți, cadre didactice, părinți 

• indirect: comunitatea ieșeană, turiști prezenți la Iași în perioada respectivă, 

iubitori de muzică 

g)   Pentru realizarea acestui proiect a avut loc întâlnirea cadrelor didactice din 

domeniul muzical din Palatul Copiilor, care au analizat minuţios necesitatea de a 

avea un spectacol de muzică uşoară pentru copii şi adolescenţi. 

h)  În ziua concertului vor avea loc recitaluri, întâlniri cu specialiști; 

i)  Impactul proiectului este de a promova real valoarea tinerilor interpreți, stimularea 

lor, sprijinirea în efectuarea pregătirii acestora și atragerea altor copiii către aceste 

cercuri; 

j)  Bugetul final pentru întregul proiect va fi din fonduri proprii și cu ajutorul centrului 

expozițional PALAS.  

k) Indicatorii prin care se vor urmări rezultatele vor fi de cea mai înaltă performanță și 

vor contribui la calitatea spectacolului, atât din punct de vedere al organizării dar și al 

interpretării și evaluării.  



 

l)  Se va urmări foarte atent fiecare etapă şi activitate efectuată de echipa de proiect, 

urmărindu-se coerența dintre scop – obiective – activitate – metode de evaluare şi 

indicatori, atât din punct de vedere al organizării dar și al interpretării. Pe parcursul 

desfășurării concertului vor fi efectuate înregistrări audio, audio-video. 

m)    Informațiile despre acest concert  vor fi mediatizate în tot ceea ce înseamnă mass-

media locală și națională, pe pagina de facebook a instituției și pe paginile cercurilor. 

n)      Acompaniamentul copiilor este realizat  din: pian – C.O., Chitară E.T., Bass – 

J.M. şi Tobe – V.A. 

o)      Necesitatea acestui gen de spectacol care până în acest moment nu există sub 

egida Palatului Copiilor, este evidentă, mai ales că se dorește să se atragă atenția și într-

o zonă foarte sensibilă – activități extrașcolare a copiilor. În sprijinirea acestui proiect 

sperăm  să ne fie  aproape  centrul expozițional PALAS pentru  lansarea  elevilor,  de 

cd-uri și vidioclipuri.. 

               Activităţile din învățământul nonformal  oferă o serie de concluzii: 

• dezvoltă spiritul de echipă (interacţiunea dintre elevi, elevi-profesor determină o 

participare activă); 

• mediul înconjurător, relaxant, lipsit de constrângerile sălii de clasă, reprezintă o 

puternica sursă de învăţare determinând o puternică legatură între persoanele participante 

la activitate; 

• dezvoltă înţelegerea și aprecierea lumii înconjurătoare; 

• facilitează procesul de predare –învăţare determinând o creștere a motivaţiei 

elevilor, având un impact puternic, îndeosebi la cei cu dificultăţi de învăţare; 

• determină dezvoltarea personală, având beneficii emoţionale, fizice și schimbări 

de comportament; 

• dezvoltă abilităţi de gândire critică; 

• înlătură plictiseala, considerată de Herbart ,,păcatul de moarte al predării”; 

• încurajează implicarea în activitate și responsabilizează (copilul primește diferite 

sarcini, își exprimă propriile opinii, fiind conștient că are o responsabilitate 

pentru atingerea scopului propus); 

 



 

 


