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INTRODUCERE 
 
 
Modulul “Adaptarea curriculumului la contextul rural” se adresează şcolilor care participă la 
Proiectul pentru Învăţământ Rural, în cadrul Componentei Şcoală şi Comunitate. 
 
Pornind de la premisa că, pentru a identifica cele mai bune soluţii în domeniul adaptărilor 
curriculumului la contextul local, fiecare dintre şcolile rurale trebuie să pornească de la un set de 
principii cu caracter general, modulul îşi propune să răspundă unor întrebări legate de: 
 
- perspectiva  din care trebuie operate adaptările curriculumului şcolar 
- mijloacele prin care pot fi realizate cele mai bune adapări curriculare 
- cadrul care facilitează transformarea adaptărilor curriculare într- o preocupare constantă a 

comunităţii şcolare  
- jaloanele care orientează efortul şcolii în domeniul adaptărilor curriculare 
- obstacolele întâlnite în calea adaptărilor la contextul local 
- căile de urmat pentru realizarea unor adaptări oportune şi eficiente 
- factorii care favorizează găsirea celor mai bune soluţii pentru adaptarea  
curriculumului la contextul local şi la realitate 
 
Pentru a răspunde acestor întrebări, modulul incude tematici referitoare la: 
 
• abordarea holistică şi construirea curriculumului integrat, ca perspectivă generală asupra 

adaptării curriculumului la contextul local 
 
• activităţi legate de curriculumul nucleu, curricule opţionale, activitati extracurriculare, 

ca mijloace pentru realizarea adaptărilor curriculare 
 
• caracteristicile şcolii deschise faţă de schimbare, ca un cadru necesar pentru plasarea în 

context şi adaptarea la realitate 
 
• strategiile şcolii, ca jaloane  ce orientează orice demers centrat pe adaptarea curriculumului la 

contextul local 
 
• rezistenţa faţă de  schimbare, ca principal obstacol în calea adaptărilor curriculare 
 
• parteneriatul şi construirea unor grupuri/ echipe de lucru, ca o cale ce permite adaptarea 

autentică a curriculumului  şcolar la realitate 
 
• inovaţia şi creativitatea, ca şi condiţii importante pentru identificarea celor mai bune soluţii în 

domeniul adaptărilor operate la nivelul curriculumului şcolii 
 
Pentru a răspunde obiectivelor Componentei Şcoală şi Comunitate, alegerea tematicilor şi elaborarea 
textelor care sunt incluse în prezentul modul au pornit de la repere oferite de literatura de 
specialitate şi de la concluziile unor proiecte ce au fost derulate în cursul ultimilor ani. Construit 
pe aceeste baze, modulul a luat în considerare obiectivele şi conţinuturile celorlalte module ale 
programului de formare şi cerinţele generale ale Proiectului pentru Învăţământ Rural. 
 
Pornind de la reperele teoretice şi de la aplicaţiile şi temele de reflecţie cuprinse în modulul 
“Adaptarea curriculumului la contextul rural”, fiecare unitate de învăţământ este chemată să 
găsească răspunsuri şi soluţii specifice, realizănd adaptarea curriculumului său în acord cu 
particularităţile şcolii şi ale comunităţii sale. 
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CAPITOLUL I: CONTEXTUALIZAREA INVATARII –PERSPECTIVE, 
DIRECTII,  EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

 
 
1. Perspectiva generala –abordarea holistica si curriculumul integrat 
 
 

 

                                            Repere teoretice 

 

 
 
Adaptarea la contextul local 

 
Experţi în educaţie şi dezvoltare comunitară, membri ai comunităţii oamenilor de afaceri şi nu numai, 
sunt cu toţii de acord ca şcoala nu îi poate pregăti pe elevi pentru a deveni adulţi de succes doar prin 
experienţele de învăţare pe care le oferă între zidurile ei. 

Pentru a fi eficace şi a oferi educaţie de calitate, focalizată pe formarea competenţelor necesare unei 
lumi în schimbare,  şcolile trebuie să-şi reorienteze strategiile de predare/ învăţare şi spre 
contextul extern în care ele se află, valorificând potenţialul educaţional al comunităţilor 
locale. 

În acelaşi timp, curriculumul din şcoală trebuie îmbogăţit  în sensul corelării conţinuturilor 
sale şi metodelor folosite în procesul didactic cu realitatea socială, experienţa cotidiană şi 
mediul de viaţă al  elevilor. 

În acest sens, profilul de formare al absolventului de învăţământ obligatoriu din România1 
menţionează, printre alte abilităţi cognitive, afective şi volitive ca absolvenţii învăţământului general şi 
obligatoriu ar trebui: 

 Să înţeleagă sensul apartenenţei la diverse tipuri de comunităţi prin participare la viaţa socială 
a clasei, a şcolii şi a comunităţii locale din care fac parte si interdependenţele dintre identitate 
şi alteritate, dintre local şi naţional, dintre naţional şi global etc. 

 Să demonstreze capacitate de adaptare la situaţii diferite prin cunoaşterea diverselor roluri 
sociale şi a implicaţiilor acestora asupra vieţii cotidiene etc. 

 Să contribuie la construirea unei vieţi de calitate prin formularea unor judecăţi estetice privind 
diferite aspecte ale realităţii naturale şi sociale etc. 

 Să-şi dezvolte capacităţile de investigare şi să-şi valorifice propria experienţă prin dezvoltarea 
capacităţii de explorare a realităţii înconjurătoare etc. 

Argumentele în favoarea unor astfel de abordări sunt numeroase; menţionăm doar câteva: 

• Instruirea primită prin conţinuturile însuşite şi deprinderile formate în cadrul disciplinelor de 
studiu nu mai este relevanta pentru succesul social şi profesional; deprinderile şi atitudinile 
necesare funcţionării cu succes într-o societate modernă (rezolvare de probleme, gândire 
critică, toleranţă, spirit de echipă, rezolvarea conflictelor etc) se formează în special prin 
participare la experienţele vieţii sociale 

                                                           
1 MEC, CNC: Curriculum Naţional pentru Învăţământul Obligatoriu.Cadru de referinţă, Bucureşti, 1998 
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• Învăţarea este un proces activ şi nu unul pasiv; elevii învaţă mai bine atunci când sunt direct 
implicaţi în rezolvarea unor probleme care au sens pentru ei şi pentru cei din jurul lor ; decât 
să înveţe despre oameni şi problematica lor, e mai bine ca elevii să înveţe de la ei si cu ei. 

• Creşte motivaţia pentru învăţare deoarece elevii aplică ceea ce au învăţat în situaţii reale de 
viaţă, în cadrul unor activităţi în care au responsabilităţi diverse, interacţionează şi se 
relaţionează cu persoane din comunitate; 

• Unul dintre scopurile principale ale învăţării este de a-i ajuta pe elevi să se integreze în 
comunităţile în care trăiesc ca buni cetăţeni, cu roluri sociale productive; 

• Orientările moderne în proiectele de dezvoltare comunitară şi educaţie a comunităţii acordă 
şcolii un rol cheie în comunitatea locală , rol pe care aceasta îl poate îndeplini doar dacă iese 
din izolarea instituţională caracteristică şi acceptă provocările colaborării şi parteneriatelor 
locale cu alte instituţii / categorii de persoane /grupuri de interes etc. 

Adaptarea curriculumului şcolii la contextul local este chemată să răspundă cerinţelor formulate de o 
realitate ce se caracterizează prin: schimbări permanente şi rapide, multiplicarea şi diversificarea 
informaţiilor, îmbogăţirea şi modificarea continuă a domeniului cognitiv.  
 
În acest context şcoala are menirea de a asigura, printr- o ofertă educaţională adecvată:  
 
• dezvoltarea elevului privit ca o fiinţă umană unitară şi complexă, cu întregul potenţial de care 

dispune 
 
• pregătirea tuturor elevilor pentru o inserţie reuşită în viaţa reală, în realitatea  unitară aflată în 

mişcare, în societatea ce trebuie privită, la rândul său, ca un întreg 
 
• transformarea fiecărui elev într- un mebru activ şi competent al comunităţii, într- o  persoană 

responsabilă, ce îndeplineşte multiple roluri sociale în condiţii de succes 

 
Abordarea holistică 
 
Abordarea holistică, centrată pe educaţia elevului înţeles ca o fiinţă unitară, ce trebuie să se integreze 
într- o realitate unitară obligă fiecare şcoală să găsească soluţii concrete pentru a adapta curriculumul 
său la potenţialul specific al elevilor şi la contextul local în care îşi desfăşoară activitatea. 
 
Respectând principiile echităţii, adaptarea curriculumului şcolii la contextul local şi la realitate îşi 
propune să utilizeze contextul comunitar şi resursele comunităţii pentru a înlesni dezvoltarea fiecărui 
elev – în acord cu potenţialul său- şi transformarea lui într- un individ activ şi responsabil: 
 
• dispus să contribuie la dezvoltarea comunităţii sale 
• apt să funcţioneze coerent şi eficient în orice alt context local 
• format să valorifice oportunităţi socio- profesionale 
• pregătit să îşi gestioneze existenţa personală 
• capabil să îşi asume şi susţină auto- dezvoltarea 
 
 
Învăţarea  
 
În abordările contemporane, învăţarea (conform Studiului UNESCO- Raportul Jacques Delors) se 
sprijină pe patru “ piloni” aflaţi într- o conexiune directă:  “a învăţa să ştii”, “ a învăţa să faci”, “ a 
învăţa să lucrezi împreună”, “a învăţa să fii”.  
 
În cadrul unei realităţi aflate în schimbare, la acestea se adaugă (conform Shaffer) “ a învăţa să te 
transformi pe tine însuţi şi să schimbi societatea”  
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O asemenea abordare a procesului de învăţare obligă la o perspectivă specifică asupra curriculumului 
şcolar adresat elevului şi asupra felului în care acest curriculum trebuie adaptat la contextul local şi la 
realitate. 

 
Curriculumul integrat 
 
Propunându-şi pregătirea elevului pentru “a şti, a face, a lucra împreună, a fii, a se transforma, a 
schimba”, curriculumul integrat (conform Ciolan L, 2003) se bazează pe construirea unor conexiuni 
relevante între teme sau între competenţe care:  
 
• sunt, de regulă,  incluse/ urmărite în cadrul unor discipline diferite  
• vizează direct/ indirect, explicit/ implicit formarea unor valori şi atitudini necesare pentru o viaţă 

personală, profesională, socială reuşită în contextul social 
• au o semnificaţie deosebită pentru viaţa de zi cu zi în cadrul societăţii  
 
 
Principii şi cerinţe 
 
În acest sens, curriculumul integrat/ integrarea în curriculum porneşte de la un set de idei 
fundamentale: 
 

 fiecare elev este o  fiinţă unitară şi complexă, ce trebuie privită ca un întreg aflat în dezvoltare 
continuă 

 
 educaţia şcolară trebuie să ofere răspunsuri adecvate pentru nevoile unor elevi reali,  ce vor 

trăi o viaţă reală într- o societate reală  
 

 demersul educaţional trebuie să îşi asume, ca principiu cheie, centrarea pe elev, pe devoltarea 
sa personală, profesională, socială, în acord cu potenţialul său 

 
 scopul principal al curriculumului şcolar este crearea unor competenţe transversale,  valori, 

atitudini ce depăşesc graniţele unor discipline şi sunt esenţiale pentru o viaţă de succes în 
contextul societăţii 

 
 pregătirea elevului trebuie să se realizeze în cadrul unor multiple şi variate experienţe de 

învăţare, ce permit diverse achiziţii şi experimentarea lor în contextul concret 
 

 experienţele de învăţare, centrate pe valorificarea şi dezvoltarea potenţialului individual, trebuie să 
implice elevii ca  participanţi activi, antrenaţi direct în proiectarea şi desfăşurarea lor 

 
 activităţile curriculare trebuie construite şi derulate pe baza parteneriatului dintre elevi, 

profesori, membrii ai comunităţii locale şi trebuie să valorifice potenţialul comunităţii, 
exprimat în resursele pe care ea le poate oferi pentru procesul învăţării 

 
 formarea autentică a elevilor pentru realitate poate avea loc doar în cadrul unor activităţi bazate 

pe lucru în grupuri sau echipe, la nivelul cărora se menţine permanent deschiderea către 
cunoaştere, comunicarea deschisă, atenţia pentru intercunoaştere,  climatul de colaborare 

 
 pentru a- l ajuta pe elev să facă variate conexiuni între diversele achiziţii ale învăţării şi între ceea 

ce învaţă şi cotidianul pe care îl trăieşte, activităţile curriculare trebuie să abordeze o varietate 
de teme cu semnificaţie în realitate 
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 construirea unui curriculum integrat este, prin excelenţă, un proces care implică inovaţia şi 
creativitatea, ca factori ce pot contribui la identificarea unor soluţii curriculare adecvate şi la 
diminuarea rezistenţei faţă de nou, necunoscut, schimbare. 

 
Curriculumul integrat îşi găseşte o exprimare specifică şi extrem de pertinentă în temele cross- 
curriculare, care oferă oportunităţi deosebite pentru adaptarea la contextul local şi la realitate (vezi 
Teme de reflecţie). 

 
Nivelurile integrării curriculare 
 
Avănd la bază aceste idei fundamentale, curriculumul integrat/ integrarea în curriculum se poate 
realiza la diferite niveluri (Conform Cucoş C. - 2000, Ciolan L.– 2003): 
 
 
 
Multidisciplinaritatea: 
 
• se centrează pe conţinuturi/ cunoştinţe 
• se realizează prin învăţare tematică 
• se  axează pe conexiuni între conţinuturi 
 
 
În perspectiva multidisciplinară, o temă este abordată cu ajutorul mai multor discipline, ce concură la 
analiza/ explicarea ei. Fiecare dintre disciplinele implicate abordează tema din punctul ei specific de 
vedere, facilitând realizarea unor conexiuni între conţinuturi. 
 
 
 
Interdisciplinaritatea: 
 
• se centrează pe competenţele generale  
• se realizează prin învăţarea bazată pe probleme 
• se axează pe formarea şi perfecţionarea unor competenţe transferabile 
 
 
În perspectiva interdisciplinară sunt abordate probleme complexe ce nu pot fi lămurite de o singură 
disciplină. Aceste probleme pot fi explicate doar cu ajutorul mai multor disciplne, care conlucrează, 
cooperează,  “se intersectează”. 
 
 
Transdisciplinaritatea: 
 
• se centrează pe valori şi atitudini 
• se realizează prin învăţarea bazată pe proiect 
• se axează pe soluţii la probleme ale vieţii reale 
 
 
În perspectiva transdisciplnară, o problemă importantă a vieţii reale este abordată prin intermediul 
întrepătrunderii dintre discipline.  În această situaţie are loc o “ fuziune” a acestor discipline pe fondul 
unei “ unificări conceptuale şi axiomatice”, ce poate conduce la naşterea unor discipline noi.   
Transdisciplinaritatea abordează probleme ce au o semnificaţie deosebită în viaţa reală şi pot contribui 
la formarea competenţelor, valorilor, atitudinilor necesare pentru o existenţă individuală de succes. 
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Integrarea în curriculum 
 
Pornind de la aceste premise, crearea unui curriculum integrat/ integrarea în curriculum: 
 
• se distanţează faţă de abordarea monodisciplinară, care nu  are  
posibilitatea să asigure perspectiva holistică asupra elevului şi asupra realităţii 
 
• constituie un proces ce avansează de la simplu la complex, trecînd treptat de la 
monodisciplinaritatea “ clasică” la transdisciplinaritate 
 
• vizează toate componentele ofertei educaţionale ( curriculumul nucleu, 
curriculumul la decizia şcolii, activităţile extracurriculare) 
 
• se regăseşte în toate proiectele ce fac referire la curriculum, ca principiu exprimat  
în forme specifice(  planul de dezvoltare al şcolii, oferta de educaţie a şcolii, planurile comisiilor 
metodice, planificările cadrelor didactice şi ale grupurilor de lucru din şcoală etc.) 
 
 
 
Elementele cheie ce definesc procesul de construire a unui curriculum integrat sunt:  
 

 oportunităţi de dezvoltare pentru toţi elevii, în acord cu potenţialul indidual  
 

 situaţii de învăţare ce reflectă realitatea şi pregătesc pentru realitate  
 

 conexiuni între discipline (cunoştinţe, teme, probleme, competenţe, valori, atitudini) 
 

 parteneriatul dintre profesori, elevi, reprezentanţi ai comunităţii locale 
 

 folosirea resurselor comunităţii în slujba învăţării 

 
 
 
Curriculumul integrat răspunde, în esenţă, unor cerinţe legate de asigurarea unui învăţământ de 
calitate, ce presupune,. între altele,  respectarea principiilor echităţii. 
 
Pentru a se constitui ca un instrument eficient în asigurarea unei educaţii de bună calitate, acest 
curriculum trebuie construit pe baza parteneriatului tuturor membrilor comunităţii şcolare( 
manageri, cadre didactice, elevi) şi a colaborării cu parteneri din mediul extern in care şcoala există şi 
funcţionează. 
 
 
 

 Teme de reflecţie 

 
Citiţi textul de mai jos, care prezintă elementele cheie ale temelor cross curriculare. După ce aţi 
terminat lectura textului, alegeţi impreuna cu colegii, o temă care ar putea fi tratată cross curricular. 
Analizati modul în care ar putea fi realizat parteneriatul dintre elevi, profesori, membrii ai comunităţii 
în cadrul acestei teme. 
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Temele cross curriculare 2 :  
 
• reprezintă teme integrate de studiu, ce pornesc de la premisa că fiecare copil este o fiinţă 

unitară şi complexă, ce trebuie să se dezvolte ca întreg 
 
• privesc învăţarea ca pe un proces integrat, ce se adresează copilului ca fiinţă unitară 
 
• exprimă concret abordarea integrată a curriculumului, ce trebuie să se centreze pe toate 

dimensiunile ce definesc copilul( versus centrarea monodisciplinară pe diferite laturi/ dimensiuni, 
tratate separat) 

 
• se centrează pe dezvoltarea elevului şi urmăresc formarea unor competenţe, valori, atitudini pe 

care el se poate bizui în viaţa personală, profesională, socială şi care pot fi semnificative pentru o 
funcţionarea corectă în viaţa de zi cu zi în contextul societăţii. 

 
• abordează/ includ o varietate/ multitudine de teme, ce au o semnificaţie deosebită în 

cotidianul social şi sunt extrem de relevante pentru formarea competenţelor, valorilor, atitudinilor 
de care fiecare elev va avea nevoie pentru o existenţă aşezată pe coordonatele succesului 

 
• construiesc în fapt experienţe de învăţare relevante pentru elevi, valorificând, în acest scop, 

potenţialul lor personal şi valenţele/ potenţialul comunităţii 
 
• utilizează pentru învăţare multiple şi variate resurse ale comunităţii( persoane, instituţii, 

grupuri, evenimente, istorie, cultură, mediu, etc) 
 
• privesc elevul ca participant activ, implicându- l efectiv în proiectarea şi desfăşurarea 

experienţelor de învăţare care îi sunt adresate 
 
• presupun colaborarea între elevi, profesori, membrii ai comunităţii locale. 
 
 

 Aplicaţii /exerciţii /acţiuni 

 
a).Identificarea unor teme relevante   
 
Organizaţi o întâlnire a cadrelor didactice din şcoala în care vă desfăşuraţi activitatea. Puneţi în 
discuţia grupului de cadre didactice aspecte legate de: trăsături şi nevoi de dezvoltare specifice ale 
elevilor din şcoala dumneavoastră, probleme de actualitate ale comunităţii locale, resurse ale 
comunităţii ce ar putea fi folosite în activităţile de învăţare. Pornind de la aceste aspecte: 
 
• întocmiţi împreună cu grupul de cadre didactice o listă de teme care pot fi abordate/ tratate cross 

curricular.  
 
• stabiliţi sub- grupurile care vor participa la fiecare dintre temele alese 
 
• întocmiţi o listă orientativă a partenerilor din comunitate, care ar putea contribui alături de 

profesori şi elevi la realizarea obiectivelor specifice temelor alese 
 
Ce avantaje ar avea o asemenea întâlnire de lucru? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                           
2 Preluat din “Dincolo de discipline”, L.Ciolan, Humanitas, Centrul Educatia 2000+, Bucuresti, 2003  
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Ce dificultăţi aţi putea întâmpina?  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Cum aţi putea să evitaţi/ rezolvaţi aceste dificultăţi? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
b). identificarea resurselor din comunitate 
 
Stabiliţi împreună cu colegii dumneavoastră o temă cross curriculară - pentru unul dintre colectivele de 
elevi ai şcolii. Organizaţi o întâlnire cu colectivul de elevi căreia i se adresează tema stabilită: 
 
• prezentaţi în faţa elevilor elementele esenţiale ale temei 
 
• identificaţi împreună cu elevii resursele din comunitate care ar putea fi utilizate pentru atingerea 

obiectivelor acestei teme. 
 
Care sunt cerinţele pe care ar trebui să le îndepliniţi pentru a asigura participarea tuturor elevilor în 
cadrul discuţiei centrate pe identificarea resurselor din comunitate? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 

2. Mijloace de realizare şi tipuri de activităţi 
 

Direcţiile de acţiune care să asigure corelarea curriculumul şcolii cu mediul socio-cultural vizează 
toate cele trei componente ale sale: 

-curriculumul nucleu 

-curriculum la decizia şcolii 

-activităţile extracurriculare 

In prezentul ghid, propunem citeva modalităţi /tipuri de activitati prin care curriculumul scolii poate fi 
adaptat la contextul rural;acestea se caracterizează prin următoarele: 

 scopul lor este de a aplica,  testa, valida, extinde, suplimenta şi îmbogăţi învăţarea din 
clasă; 

 pot fi introduse  în  componentele curriculumului şcolii; 

 contribuie la formarea unor competenţe transdisciplinare 

 necesită un efort de echipă din partea cadrelor didactice 

 sunt iniţiative relativ noi în sistemul de învăţământ românesc şi totuşi practici curente şi de 
tradiţie în multe ţări 

 au fost folosite/experimentate punctual, în cadrul unor programe educaţionale 
nonguvernamentale dovedindu-se practici de succes şi în România 

 sunt în concordanţă cu strategiile naţionale ale MEC (de exemplu, “Strategia naţională de 
acţiune comunitară” din 2004 ) 



 

 11Seria Învăţământ Rural

Adaptarea curriculum-ului la  contextul rural

 

2.1. Lecţii de diferite discipline din curriculumul de bază 

 

 

 
                                                       Repere teoretice 

 
 
Personalizarea demersului didactic 

În condiţiile noului curriculum, lectura programei şi a manualelor nu mai este în mod obligatoriu 
liniară. Programa trebuie parcursă în mod necesar de către toţi, dar ea, ca şi manualele se pliază unei 
citiri personale şi adaptate.3  

De asemenea, conceptual central al proiectării didactice este demersul didactic personalizat  care 
exprimă dreptul profesorului de a lua decizii asupra modalităţilor pe care le consideră optime în 
creşterea calităţii procesului de învăţământ, respectiv, răspunderea personală pentru a asigura elevilor 
un parcurs şcolar individualizat, în funcţie de condiţii şi cerinţe concrete. 

 Noul Curriculum naţional accentuează faptul că documentele de proiectare didactică sunt documente 
administrative care asociază într-un mod personalizat elementele programei - obiective de referinţă, 
conţinuturi, activităţi de învăţare - cu alocarea de resurse (de timp şi materiale) considerată optimă de 
către profesor pe parcursul unui an şcolar.  

Contextualizarea lecţiei  

În acest context, lecţia devine o oportunitate mult mai valoroasă de adaptare a procesului de 
predare-învăţare la contextul de viaţă al elevilor, la experienţele lor din viaţa reală şi la nevoile de 
dezvoltare specifice. Rolul profesorului/învăţătorului în conceperea şi organizarea activităţii în clasă 
devine mult mai important.  
 

Integrarea /corelarea unor elemente ale demersului didactic al unei lecţii cu mediul socio-cultural 
al elevilor este realizabilă în oricare dintre etapele procesului de proiectare: 

 

 
De ce voi 

face? 
 Ce voi face?  Cu ce voi    

face? 
 Cum voi 

face? 
 Cât s-a 

realizat? 
 
 

Identificarea 
obiectivelor/ 

competenţelor 

 Selectarea 
conţinuturilor

Analiza 
resurselor 

Determinarea 
activităţilor de 

învăţare 

Stabilirea 
instrumentelor 

de evaluare 

 
În cadrul unor lecţii de diferite discipline, cadrul didactic respectiv are posibilitatea: 

• Să se focalizeze pe  dezvoltarea unor competente prioritare datorită specificului şi 
problematicii contextului extern; 

                                                           
3 a se vedea materialele CNC 
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• Să integreze în lecţie elemente de conţinut ( date, informaţii, evenimente, cazuri, resurse, 
exemple etc) din comunitate; 

• Să  utilizeze în lecţie resurse din comunitate (persoane resursă, documente, spaţii, facilităţi, 
instituţii etc); 

• Să organizeze activităţi de învăţare bazate pe metode de explorare a realităţii 
(observarea, experimentul, cercetarea documentelor şi vestigiilor istorice) şi pe cele 
acţionale ( studiu de caz,  proiect, lucrări practice); 

• Să  evalueze folosind modalităţi şi  instrumente care se bazează pe situaţii reale( evaluarea 
autentică, proiectul, portofoliul, fişa de observare etc.) 

 
 

 Teme de reflecţie 

 
a) Lucraţi în pereche cu un coleg pentru a analiza proiectele de lecţie propuse de un profesor de 
biologie şi un învăţător şi  listaţi toate elementele de contextualizare a învăţării pe care le identificaţi în 
demersurile didactice respective la nivelul conţinuturilor, metodelor etc. 

Comentaţi asupra oportunităţii unor lecţii proiectate în acest mod.  

 

PROIECT DE LECŢIE 
 

Clasa: a V-a 
Obiectivul: Biologie 
Subiectul: Influenţa omului asupra vegetaţiei 
Tipul:  lecţie de formare a priceperilor şi a deprinderilor 
Scopul:  formarea priceperilor şi a deprinderilor de protejare a mediului înconjurător 
Obiective operaţionale:  

 Să stabilească relaţii între sol şi plante cu ajutorul informaţiilor din manual şi a celor obţinute 
de la persoanele – resursă din comunitate 

 Să identifice părţile componente şi caracteristicile unui arbore, folosindu-se de informaţiile 
anterior dobândite 

 Să planteze puieţi, respectând condiţiile impuse de specificul plantei 
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, notarea lucrărilor practice 
Moduri de organizare a activităţii: lucru în grupuri mici, activitate frontală, activitate individuală 
Resurse materiale: proiecte, unelte, fişe de autoevaluare, ecusoane, plăcuţe de avertizare, rulete 
Resurse  umane:  angajaţi ai Ocolului silvic, pădurarul, părinţi 
 

SCENARIUL DIDACTIC 
 

 1. Pregătirea activităţii 
 contactarea de către profesor a persoanelor-resursă din comunitate pentru obţinerea unor 

informaţii referitoare la particularităţile mediului local (floră, faună) şi pentru procurarea unor 
materiale necesare (puieţi, unelte agricole); 

 stabilirea datei activităţii; 
 realizarea invitaţiilor către părinţi şi către alte persoană-resursă care vor fi implicate în 

desfăşurarea  activităţii; 
 formarea grupelor de elevi, stabilirea responsabilităţilor şi a sarcinilor; alegerea unui nume al 

grupei şi realizarea ecusoanelor adecvate sarcinilor de rezolvat; 
 recomandarea unei bibliografii orientative (Arborele vieţii, enciclopedii, atlasul botanic); 
 culegerea de la părinţi a unor informaţii referitoare la specificul pădurii din zona în care 

trăiesc. 
 

2. Desfăşurarea activităţii propriu-zise 
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 pădurarul/ inginerul silvic prezintă caracteristicile solului din zona în care vor fi plantaţi puieţii 
de fag; 

 elevii precizează părţile componente ale unei plante şi caracteristicile morfofuncţionale ale 
acestora; argumentează de ce se vor planta puieţii de fag sau nu puieţii de salcie sau de brad; 

 sprijiniţi de către părinţi, elevii desfăşoară activităţi practice conform responsabilităţilor 
stabilite, după cum urmează:  

o grupul I – efectuează măsurătorile şi marchează terenul; 
o grupul II – sapă gropile; 
o grupul III – plantează puieţii; 
o grupul IV – udă puieţii; 
o grupul V – etichetează puieţii şi realizează un panou de avertizare cu sloganuri 

sensibilizatoare la protejarea mediului înconjurător. 
  Fiecare grupă va avea un nume semnificativ. 

 
 3. Evaluarea activităţii 

 pădurarul/inginerul silvic apreciază calitatea activităţii practice efectuate de elevi;  
 părinţii apreciază rolul implicării lor în activitatea practică desfăşurată; 
 profesorul face aprecieri privind întreaga activitate; 
 la întoarcerea în şcoală elevii vor completa o fişă de autoevaluare: 

o care sunt etapele parcurse pentru plantarea puieţilor ? 
o ce ai învăţat prin activitatea desfăşurată ? 
o ce dificultate ai întâmpinat ? 
o ce ai putea îmbunătăţi pe viitor ? 
o cum apreciezi colaborarea ta cu ceilalţi ? (slabă, bună, foarte bună) 

 profesorul completează fişa de observare sistematică. 
 

4. Asigurarea transferului  
Ca temă pentru acasă elevii au de realizat un poster care să vizeze influenţa omului asupra 
mediului. 

 
     

PROIECT DE LECŢIE 
 

Clasa: a IV-a 
Obiectivul: Istorie 
Subiectul: Din trecutul localităţii 
Tipul:  lecţie de formare a priceperilor şi a deprinderilor 
Scopul:   

 formarea priceperilor şi a deprinderilor de observare a surselor istorice 
 cultivarea unei atitudini obiective faţă de realităţile istorice 

Obiective operaţionale:  
O1 - Să identifice informaţii provenite din surse istorice observate independent 
O2 - Să exprime impresii personale referitoare la sursa istorică observată  
O3 - Să formuleze răspunsuri la întrebări de tipul: Ce .. ? Pentru ce  ....? Ce         
        semnifică ....?, adresate de învăţător 
O4 - Să prezinte sursa istorică observată, folosind un mijloc de exprimare    
        preferat (desen, text, poster) 

Metode şi procedee: învăţarea prin cercetarea documentelor şi a vestigiilor istorice, observarea, 
conversaţia, explicaţia, problematizarea. 
Resurse materiale: diverse surse istorice (obiecte vechi, unelte), fişe de autoevaluare, fişe de lucru, 
reportofon, aparat foto. 
Resurse  umane:  persoane-resursă din comunitate care deţin obiecte vechi, persoane-resursă din 
cadrul primăriei. 
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SCENARIUL DIDACTIC 
 

 1. Pregătirea activităţii 
 identificarea surselor istorice din comunitate; 
 contactarea persoanelor-resursă şi asigurarea în legătură cu autenticitatea sursei; 
 stabilirea datei când se va efectua vizită, cu acordul persoanei-resursă; 
 recomandarea informaţiilor ce trebuie reactualizate înainte de efectuarea vizitei de studiu.  

2. Desfăşurarea activităţii propriu-zise 
 Învăţătorul stabileşte, cu claritate, sarcinile şi obiectivele urmărite prin cercetarea surselor 

istorice, precizându-le elevilor. 
 Elevii observă liber obiectele cu valoare de sursă istorică. 
 Formulează primele impresii, remarcă persoanele referitoare la obiectele observate 

independent. 
 Persoana deţinătoare a obiectului observat oferă informaţii referitoare la următoarele aspecte: 

o Ce reprezintă sursa? 
o Cine a realizat-o şi de ce ? 
o Care a fost utilitatea sursei ? 
o Ce vechime are ? 

 Învăţătorul înregistrează prezentarea pe care o face persoana-resursă folosind un reportofon. 
Face fotografii pentru albumul documentar al clasei. 

 Învăţătorul dirijează „lectura” analitică şi activă a sursei istorice, conform unui algoritm de 
observare a acesteia: 

o Ce tip de informaţie conţine obiectul observat ? 
o La ce problemă ne ajută să răspundem ? 
o Ce alte date ar mai fi necesare pentru a înţelege mai bine specificul perioadei istorice 

căreia aparţine obiectul observat ? 
 Elevii completează o fişă de lucru care vizează: 

o Denumirea obiectului observat; 
o Utilitatea acestuia; 
o Materialul din care este confecţionat; 
o Numele părţilor componente; 
o Locul unde a fost descoperit; 
o Data descoperirii etc. 

 3. Evaluarea activităţii 
 Persoana deţinătoare a sursei istorice apreciază interesul manifestat de elevi. 
 Învăţătorul face aprecieri privind întreaga activitate. 
 La întoarcerea în şcoală, elevii completează o fişă de autoevaluare: 

o Care sunt etapele parcurse în etapa de documentare ? 
o Ce ai învăţat din această activitate ? 
o Ce ai aflat interesant despre localitatea ta ? 
o Cum apreciezi activitatea desfăşurată de un istoric ? (foarte importantă, importantă, 

fără importanţă) 
 4. Asigurarea transferului  
Învăţătorul precizează elevilor tema pentru acasă: un desen / un text / un poster / o pagină 
de istorie orală, folosind interviul înregistrat în timpul vizitei şi materialele din albumul 
documentar al clasei. 
 

 
 Aplicaţii /exerciţii /acţiuni 

 
1. Concepeţi un proiect didactic pentru disciplina pe care o predaţi, prin care să valorificaţi resursele 
comunităţii( sat/comună) în care se află şcoala dumneavoastră 
 
2. Realizaţi o lecţie pe baza proiectului didactic conceput 
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2.2. Cursuri opţionale  

 
 

 
                                                       Repere teoretice 

 

 
Curriculum la decizia şcolii 

Curriculumul la decizia şcolii(CDS) este rezultatul aplicării specifice, de către fiecare  şcoală, a planului 
cadru de învăţământ. Şcolile, în cooperare cu elevii, părinţii şi autorităţile locale decid asupra unui 
segment al Curriculumului naţional. Prin CDS: 

• se asigură elevilor trasee particulare de învăţare conform talentelor, intereselor şi nevoilor; 

• oferta educaţională a şcolii are posibilitatea să se adapteze contextului local; 

• creşte libertatea de acţiune a profesorului în vederea optimizării rezultatelor învăţării; 

• şcoala îşi construieşte o identitate proprie 

Curriculumul la decizia şcolii este de trei tipuri: 

a) curriculum aprofundat: 

-se aprofundează obiectivele de referinţă din curriculumul nucleu prin diversificarea 
activităţilor de învăţare în numărul maxim de ore prevăzut de plaja orară a unei discipline; 

- se aplică în cazuri de recuperare, pentru elevii care nu au reuşit atingerea nivelului minim al 
obiectivelor prevăzute de programă în anul anterior 

b) curriculum extins: 

-se extind obiectivele şi conţinuturile din curriculumul nucleu cu altele noi; 

-înseamnă de fapt parcurgerea programei în întregime(inclusiv elementele marcate cu asterix) 

c) curriculum elaborat de şcoală: 

- opţionale 

 

Rolul opţionalelor  

Cursurile opţionale, ca şi segment de curriculum la decizia şcolii, constituie un element esenţial de 
contextualizare a curriculumului favorizând: 

• adaptarea ofertei de învăţare la specificul local( nevoi ale comunităţii, multiculturalism, tradiţii 
etc.); 

• centrarea procesului de predare-învăţare  pe nevoile şi interesele elevului şi trecerea de la “o 
şcoală pentru toţi” la “o şcoală pentru fiecare”; 

• manifestarea creativităţii la nivelul practicii şcolare, cadrul didactic aflându-se  în situaţia de a-
şi concepe obiectivele şi conţinuturile;  

• corelarea resurselor şcolii cu dorinţele copiilor; 

• crearea unei personalităţi proprii a şcolii prin diferenţierea ofertei de educaţie 
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Tipuri de opţional 

 

1. opţional la nivelul disciplinei : 

-activităţi, module, teme care nu fac parte din programele şcolare propuse de 
autoritatea centrală 

-disciplina care nu este prevăzută pentru o anumită clasaă 

2. opţional la nivelul ariei curriculare 

-o tema interdisciplinară care implică cel puţin două discipline dintr-o arie 

-obiectivele de referinţă sunt formulate din perspectiva temei, pornind de la   
obiectivele cadru ale disciplinelor 

 

3. opţional la nivelul mai multor arii curriculare 

-o tema proiectată pornind de la un obiectiv transdisciplinar sau interdisciplinar 

-se intersectează segmente de discipline aparţinând mai multor arii 

 

Elaborarea programei 

Programa de opţional se elaborează după următoarea structură: 

a) argument  

b) obiective de referinţă şi activităţi de învăţare 

c) lista de conţinuturi 

d) modalităţi de evaluare 

Se recomandă, de asemenea şi includerea unei bibliografii. 

 

Paşi în stabilirea cursurilor opţionale al nivelul şcoli:  

1. evaluarea cursurilor opţionale din anul şcolar trecut prin chestionare aplicate  elevilor şi  
părinţilor şi/sau alte forme de evaluare 

2. evaluarea intereselor şi opţiunilor elevilor şi părinţilor şi analiza nevoilor comunităţii locale 

3. pregătirea ofertelor de cursuri opţionale de către profesorii doritori 

4. analiza şi aprobarea ofertelor în cadrul Consiliului profesoral al şcolii 

5. prezentarea ofertelor de curs de către profesori în faţa elevilor şi părinţilor 

6. completarea de către elev şi părinte a fişei de opţiune 

7. negocierea între elevi, părinţi, cadru didactic, conducerea şcolii pentru definitivarea opţiunilor 

8. includerea opţionalelor în schemele orare ale claselor şi în orarul claselor/şcolii 

9. elaborarea programelor de opţional 

10. avizarea programelor de opţional de către inspectorii de specialitate din ISJ 

11. derularea cursurilor –asigurarea resurselor necesare de spaţiu, material didactic, echipamente 
etc. 
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 Teme de reflecţie 

a) Analizaţi împreună cu un grup restrâns de colegi exemplul de programă de opţional intitulat “Micii 
meşteşugari” folosind lista de control de mai jos4: 

Argumentul  

• motivează cursul propus menţionând nevoile elevilor şi ale comunităţii locale? 

• Este redactat pe ½ -1 pagină? 

Obiectivele de referinţă sunt: 

• Măsurabile, specifice? 

• În număr corespunzător, de 5-6? 

• Corelate cu tema opţionalului? 

• Adecvate nivelului de cunoştinţe şi vârstei elevului? 

• Unice (sau se repetă sub diferite forme)? 

• Altele decât în programa de trunchi comun? 

Conţinuturile sunt: 

• Corelate cu obiectivele de referinţă? 

• Altele decât în programa de trunchi comun? 

• O resursa cuprinzătoare pentru obiectivele de referinţă? 

• Organizate articulat, sistematic? 

• Organizate astfel încât să se cumuleze şi să permită progresul? 

• Entităţi esenţiale, fără contradicţii? 

• Posibil de învăţat, adaptate la experienţele elevului? 

• Adecvate intereselor, nevoilor prezente şi viitoare ale elevului? 

Activităţile de învăţare: 

• Duc la dezvoltarea capacităţilor propuse? 

• Presupun activitatea nemijlocită a elevului? 

• Permit învăţarea prin cooperare? 

 

PROGRAMA   DE  OPŢIONAL   
„MICII   MEŞTEŞUGARI” 

 
Clasa: a IV-a 
Durata  : 1 an  
Tipul :opţional la nivelul mai multor arii curriculare 
                                            
ARGUMENT  
 
Cursul opţional  „Micii meşteşugari” ce  se organizează  cu elevii  claselor a IV-a răspunde  înclinaţiilor 
copiilor care manifestă  multă  manualitate  şi specificului  comunităţii de  a învăţa  prin imitare.   
Ocupaţiile de bază ale locuitorilor  sunt legate de  prelucrarea  lutului. 
Activităţile  propuse  valorifică  experienţa copiilor dobândită  în familie  şi  o continuă  la un nivel   
superior, folosind persoanele-resurse ale localităţii. 

                                                           
4 conform CNC 
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Totodată   activitatea  propusă  vizează socializarea şi  comunicarea  elevilor în relaţia  cu colegii,  îşi 
propune  formarea  de deprinderi  pentru păstrarea  ordinii şi disciplinei la  locul de muncă  şi 
formarea  de atitudini pentru păstrarea unui mediu  sănătos.   
 

OBIECTIVE  DE  REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI  DE  ÎNVĂŢARE 
1.Să  descopere  elemente specifice culturii  
materiale  şi spirituale a  comunităţii locale 
(obiecte vestimentare,  casnice,  unele  
produse  realizate pe plan  local);  

 - organizarea unor întâlniri cu  o persoană din 
comunitate care  cunoaşte  foarte bine specificul  
local; 
 -  colectarea unor  obiecte tradiţionale; 
 - organizarea unei expoziţii la nivelul clasei cu 
obiecte vestimentare, casnice şi alte produse  
realizate pe plan local; 
 

2. Să recunoască materiale de  lucru, 
instrumente  şi unelte necesare pentru 
prelucrarea lor;  

 -  drumeţie în comunitate pentru identificarea 
lutului corespunzător confecţionării  cărămizii; 
 - observarea dirijată şi recunoaşterea principalelor 
însuşiri ale materialelor de lucru :   lemn, lut, nuiele  
pentru împletituri ; 

3. Să utilizeze tehnici  simple folosite în arta 
populară în scopul realizării unor  produse; 

- activităţi practice  de confecţionare a unor produse 
pentru evenimente  cum ar fi : Crăciunul, Anul Nou, 
1 Martie, 8 Martie,    Paştele  etc. 

4.   Să  pregătească  şi să prelucreze lutul 
pentru obţinerea unor produse simple inspirate 
din viaţa cotidiană, prin activităţi de lucru 
individual sau de lucru în grup 

 - activitate  practică  pentru pregătirea lutului :  
mărunţire,  amestec  cu apă,  frământare; 
 - exerciţiu-joc de modelare a  lutului în forme  
simple:  bastonaşe, sfere etc. 
-  asamblarea elementelor simple în forme  
complexe :  cifre, litere, legume etc.  
- decorarea obiectelor de lut. 
 

5. Să realizeze lucrări din nuiele, utilizând 
tehnica împletiturilor 

- activităţi de pregătire a nuielelor pentru 
împletituri; 
- activităţi practice de realizare a împletiturilor 

6. Să valorifice lucrările proprii şi ale echipei în 
cadrul unor activităţi organizate cu diverse 
ocazii (aniversări, concursuri, diverse sărbători) 

- organizarea unor tombole pentru strângerea de 
fonduri, cu participarea comunităţii locale; 
- oferirea de daruri unor persoane din şcoală şi din 
comunitate (copii, cadre didactice, părinţi, membri 
ai comunităţii) 

7. Să-şi evalueze lucrările proprii sau ale 
colegilor / grupului, pe baza criteriilor de 
evaluare stabilite. 

- organizarea unor expoziţii; 
- completarea unui jurnal de reflecţie. 

 
 
CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII:  

 Lucrări din lut: mărunţire, amestec cu apă, frământare, modelare, decorare; 
 Împletituri din nuiele 
 Tehnica realizării unei expoziţii 

 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: 

 Probe practice 
 Portofoliul 
 Fişa de autoevaluare 
 Observare sistematică 
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 Aplicaţii /exerciţii /acţiuni 

a) În vederea eficientizării procesului de realizare a ofertei curriculare a şcolii, aplicaţi la clasă/ în 
şcoală următoarele instrumente: 
 
A. CHESTIONAR ELEVI REFERITOR LA CURSURILE OPŢIONALE 
 

 
B. FIŞA DE OPŢIUNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NUME ELEV: 
CLASA: 
AN ŞCOLAR: 
 
Scrie în ordinea opţiunii cursurile la care doreşti să te înscrii : 
 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

SEMNATURA ELEV: 

SEMNATURA PĂRINTE: 

DATA: 
 

 
CLASA………………….. 
 
Te rugăm să răspunzi cu sinceritate la următoarele întrebări şi te asigurăm că răspunsurile tale ne 
vor fi foarte utile pentru a stabili oferta de cursuri opţionale pentru anul scolar viitor. 
 

1. Care curs opţional ţi-a plăcut mai mult si de ce? 
 
2. Care curs nu ţi-a plăcut si de ce? 

 
3. Numeşte 2 activităţi /lecţii desfăşurate în cadrul unui curs opţional care ţi-au plăcut cel mai 

mult. 
 

 
4. Numeşte 2 activităţi /lecţii desfăşurate în cadrul unui curs opţional care nu ţi-au placut  

deloc. 
 
 
5. Ce cursuri opţionale ai dori sa frecventezi în anul şcolar viitor?  

 
                                                        Multumim! 
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C.OFERTA DE CURS OPŢIONAL PENTRU APROBARE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TITLUL CURSULUI: 

PROFESOR/ÎNVĂŢĂTOR: 

DURATA: 

CLASA: 

LOC DE DESFAŞURARE: 

TIPUL OPŢIONALULUI: 

MOTIVAŢIA OPORTUNITĂŢII: 

 

REZULTATE AŞTEPTATE: 

 

TIPURI DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: 

 

TEME DE CONŢINUT: 

 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: 

 

ALTE ASPECTE: 
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2.3. Învăţarea prin servicii în folosul comunităţii 

 

 

 
                                                       Repere teoretice 

 

 
Voluntariatul şi implicarea pentru rezolvarea unor probleme din comunitate sunt condiţii necesare 
pentru dezvoltarea societăţii civile şi a democraţiei. Este nevoie ca şcoala să dezvolte aceste forme de 
participare printr-o politică şcolară specifică care să asigure continuitatea şi  coerenţa demersului şi 
impactul asupra dezvoltării personale a elevilor. 

Ce este? 

Învăţarea prin servicii în folosul comunităţii  este o metodă prin intermediul căreia elevii îşi 
dezvoltă abilităţi şi atitudini participând activ la organizarea şi desfăşurarea unor activităţi în beneficiul 
comunităţii din care fac parte. 
Activităţile respective: 
 

• se adresează unei nevoi reale din comunitate 
• sunt coordonate în colaborare de către şcoală şi comunitate 
• sunt integrate în curriculumul şcolar 
• ajută la dezvoltarea individuală a elevilor 
• accentuează ceea ce se predă în şcoală extinzând învăţarea elevilor dincolo de aceasta 

 
Serviciile în folosul comunităţii pot fi: 
 
• de caritate –îngrijirea persoanelor vârstnice, sprijin acordat persoanelor cu nevoi speciale, 

bolnavi, orfani etc.; 
• ecologice – de curăţare a unor zone, reciclarea deşeurilor, acţiuni de restaurare a unor 

monumente etc.; 
• de voluntariat /experienţă de muncă la diferite instituţii din comunitate – Biblioteca, Spitalul, 

Poliţia, organizaţii nonguvernamentale sau agenţi economici locali. 
 
Programele de învăţare prin servicii în folosul comunităţii se deosebesc de acţiunile de voluntariat 
pentru comunitate sau de cele prin care se organizează simple servicii în folosul comunităţii deoarece: 
 

• activitatea de sprijin pentru comunitate este integrată în curriculumul academic, este bine 
planificată şi evaluată 

• elevii reflectează asupra experienţei de prestare a serviciilor şi aplică ce au învăţat în activităţi 
concrete  

 
Tipuri de servicii 
 
Directe (elevii vin în contact direct/lucrează cu diferite grupuri de persoane) : 

 
• Tutori pentru colegi mai mici 
• Sprijin acordat unor colegi de aceeaşi vârstă 
• Vizitarea unor persoane în vârstă 
• Timp petrecut cu orfani/ copii bolnavi din instituţiile de profil locale etc. 
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Indirecte (elevii ajută prin strângerea de produse/ bunuri necesare rezolvării unei probleme) :   
 
• Organizarea de evenimente sportive pentru o cauză nobilă 
• Crearea de pliante/fluturaşi pentru un eveniment 
• Strângere de fonduri pentru biblioteca locală etc. 

 
De lobby : 
 

• Se trimite o scrisoare autorităţilor locale 
• Se organizează un eveniment de sensibilizare a opiniei publice în legatură cu o problemă a 

comunităţii etc. 
 
Etapele unui program educaţional în beneficiul comunităţii 
 

1. pregătirea-profesorii şi elevii lucrează împreună pentru: 
 

• identificarea unei nevoi a comunităţii 
• colaborarea cu parteneri din comunitate 
• dezvoltarea unui plan al activităţii 
• includerea conţinuturilor curriculare în proiect 
• căutarea de informaţii noi 
 

2. acţiunea-elevii lucrează sub îndrumarea profesorilor şi: 
 

• se performează serviciul în beneficiul comunităţii 
• se aplică cunoştinţele şi abilităţile dobândite anterior 
• se extinde învăţarea şi se învaţă din greşeli 

 
3. reflecţia -elevii lucrează sub îndrumarea profesorilor prin joc de rol, jurnale, desene, discuţii: 
 

• se înregistrează gânduri, idei, sentimente 
• se adresează întrebări colegilor şi se dau răspunsuri 
• se descriu evenimente din timpul activităţii 
• se comentează eventualele puncte de vedere diferite ale partenerilor comunitari 
• se comentează/descrie impactul proiectului 
• se plasează experienţa într-un context mai larg de învăţare 

 
4. demonstrarea /celebrarea-elevii îşi demonstrează noile abilităţi/cunoştinţe /perspective 

dobândite şi sărbătoresc noua experienţă de învăţare astfel: 
• se raportează şi se împărtăşeşte experienţa cu colegi, profesori, persoane din 

comunitate 
• se scriu scrisori/ se organizează expoziţii în cazul unor probleme de interes major 

pentru comunitate 
• se planifică un eveniment prin care să se sărbătorească beneficiul adus 

 
              Caracteristicile unui program de calitate de învăţare prin servicii în folosul  comunităţii5 

 
a. Învăţarea este  integrata: 

• proiectul are la bază cunoştinţe, abilităţi şi valori care sunt rezultatul unor obiective 
educaţionale ale întregii şcoli 

• serviciul performant îmbunătăţeşte conţinutul academic şi invers 
• deprinderile dobândite prin proiect sunt integrate în demersurile de învăţare din clasă 

b. “Vocea elevilor” este importantă -elevii au un cuvânt de spus şi participă activ la: 
• alegerea tipului de serviciu şi planificarea acestuia 

                                                           
5 Stanford University, Service learning 2000 Center 
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• planificarea şi realizarea sesiunilor de reflecţie, evaluare şi celebrare 
• atribuirea de roluri şi responsabilităţi în cadrul activităţilor 

c. Serviciul prestat  este de calitate: 
• acţiunea răspunde unei nevoi a comunităţii 
• serviciul corespunde vârstei elevilor 
• serviciul este astfel gândit încât să aducă beneficii atât elevilor, cât şi comunităţii 

d. Există colaborare: 
• între cât mai mulţi parteneri posibili-elevi, părinţi, profesori, personal din organizaţii ale 

comunităţii şi cei care beneficiază de serviciul elevilor 
e. Reflecţia: 

• se realizează legături între experienţa programului şi curriculumul academic 
• se realizează înainte, în timpul şi după performarea serviciului 

f. Evaluarea : 
• este o etapa în care sunt implicaţi toţi partenerii, dar în special elevii 
• măsoară atingerea obiectivelor de învăţare şi a celor ce au vizat acţiunea concretă 
 

Principii şi idei cheie  

• participarea în programul de învăţare prin servicii în folosul comunităţii trebuie să 
îmbunătăţească performanţele academice ale elevilor, să le dezvolte atitudinea civică şi să 
contribuie la dezvoltarea lor personală. 

• elevii  şi comunitatea beneficiază în mod egal de programul derulat existând  un echilibru între 
obiectivele de învăţare si serviciile performate. 

 

De exemplu: 

 

Locul derulării serviciului Obiective educaţionale 

(pentru elev) 

Tipul de serviciu 

(pentru comunitate) 

Vecinătatea şcolii Dezvoltarea abilităţilor de lucru 
în echipa  

Amenajarea unui parc de joacă 

 

Beneficii pentru elevi şi comunitate 

Organizarea unor programe de învăţare prin servicii în folosul comunităţii are nenumărate avantaje, 
atât pentru elevii implicaţi, cât şi pentru comunitatea locală în care se află şcoala: 

• elevii constată că ceea ce învaţă la clasă poate fi aplicat în cadrul unor acţiuni concrete 
• acţiunile dezvoltă la elevi responsabilitatea şi sensibilitatea faţă de semeni 
• se stimulează gândirea critică 
• se educă percepţia multiculturalităţii 
• se dezvoltă stima de sine şi devotamentul pentru ideile civice 
• se formează şi se dezvoltă abilităţi specifice unor profesii etc. 
• tinerii sunt percepuţi ca una dintre resursele cele mai valoroase ale comunităţii 
• şcoala si comunitatea creează legături care vor persista şi în viitor  

 
 Teme de reflecţie 

a) Sfaturi pentru cadrele didactice 
 
Când dezvoltaţi programe de educaţie prin activităţi de servicii în folosul comunităţii, este bine să nu 
vă lansaţi din start în acţiuni de mare amploare şi să colaboraţi cu toţi factorii care pot contribui la 
succesul programului. Luaţi în considerare următoarele sugestii: 
 



 

 24Seria Învăţământ Rural

Adaptarea curriculum-ului la  contextul rural

 
 
b). Exemple  
 
Analizaţi cu colegii de cancelarie următoarele exemple de activităţi de învăţare prin servicii în folosul 
comunităţii şi decideţi în ce măsură ele pot fi aplicate şi în şcoala voastră ; identificaţi care ar putea fi 
posibilele oportunităţi şi eventualele obstacole : 
 

• ajutor pentru grădiniţă : realizarea unor jucării, cărţi cu poze, material didactic etc. 
• organizarea unei şcoli de week-end pentru categorii defavorizate de copii  
• strângere de fonduri pentru o familie săracă din comună 
• organizarea unui grup de ecologie care să acţioneze în comună 
• amenajarea unui parc de joacă 
• ajutorarea bătrânilor din comună 
• realizarea unui Buletin informativ sau a unei  reviste a comunităţii 

 
 
Ziua /săptămâna culorii verzi6 

  
Nevoia identificată: locuitorii comunităţii manifestă un interes foarte scăzut faţă de zonele verzi din 
localitate şi curăţenia comunei, iar activităţile în acest domeniu sunt foarte puţine sau chiar inexistente 

 
Obiectiv educaţional: dezvoltarea atitudinilor şi abilităţilor elevilor privind păstrarea şi îngrijirea 
mediului şi a abilităţilor de organizare şi participare la viaţa comunităţii 
                                                           
6 preluat cu acordul Şcolii 4 „Elena Donici Cantacuzino” din Pucioasa, Dâmboviţa unde acest program  se desfăşoară cu succes 
de 7 ani 

Proiectaţi 
acţiunile în 
strânsă 
legătură cu 
curriculumul 

Solicitaţi 
ajutorul 
colegilor 

Apreciaţi 
permanent 

realizările din 
cadrul 
acţiunii 

Interesaţi-
vă de 

programe 
similare  

Acordaţi 
suficient 

timp 
reflecţiei 

Implicaţi 
elevii, 

părinţii şi 
membrii ai 
comunităţii 

Începeţi 
simplu 

Sfaturi 
pentru 
cadrele 

didactice 
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Tip de serviciu pentru comunitate: acţiuni de sensibilizare a locuitorilor faţă de problemele de 
mediu şi de ecologizare a unor zone 

 
Descriere: pe parcursul unei zile/săptămâni, de obicei primăvara când totul este verde, se 
organizează activităţi de conştientizare a importanţei naturii în viaţa oamenilor şi protejării zonelor cu 
verdeaţă; activităţile se desfăşoară atât la nivelul şcolii, cât şi în comunitate şi pot consta în: plantare 
de flori /arbori în grădina şcolii sau în ghivece şi jardiniere, amenajarea în clase / pe holurile şcolii a 
unui colţ verde, defilare pe străzile comunei în ţinută verde şi cu pancarte cu texte de profil, curăţarea 
unor zone verzi din localitate, strângerea gunoaielor din jurul şcolii/ zone din comună, vizionări de 
casete video despre natură în cadrul lecţiilor, publicarea de articole în presa şcolii /locală, întâlniri cu 
specialişti în mediu/ecologie sau autorităţi responsabile, organizarea unui concurs de postere pe teme 
de protecţia mediului, redactarea unei scrisori de protest către factorii de poluare din zonă etc. La 
activităţi sunt invitaţi ca participanţi elevi şi profesori de la alte şcoli din comună, părinţi, bunici etc. 
Discipline implicate: ştiinţe/ biologie( selectarea florilor, plantare etc.), limba română (redactare de 
articole, scrisori), educaţie plastică (postere), tehnologii (confecţionare de  banere, pancarde), muzică 
(imnul acţiunii), matematică (măsurători şi calcule) 

 
Grădina de lângă şcoală 

 
Nevoia identificată: spaţiul din curtea şcolii/de lângă şcoală este neamenajat 
Obiectiv educaţional: dezvoltarea abilităţilor de schimbare a ambientului în vederea creşterii calităţii 
vieţii.  
Tip de serviciu pentru comunitate: amenajarea unei grădini 
Descriere: se proiectează, se realizează şi se întreţine o gradină / un parc de lângă şcoală- elevii, în 
colaborare cu profesorii şi specialişti /responsabili din comunitate, realizează proiectul grădinii, 
cercetează ce soiuri de plante pot creşte în zonă, amenajează grădina, fac observaţii zilnice asupra 
creşterii plantelor etc. Activităţile din proiect pot fi incluse în curricula diferitelor discipline (biologie, 
educaţie plastică, tehnologii, matematică etc.) 
 
    
Ajutor pentru bătrâni 
 
Nevoia identificată: bătrânii din aziluri se simt singuri şi părăsiţi 
Obiectiv educaţional: dezvoltarea la elevi a atitudinilor de sprijin pentru cei în suferinţă 
Tip de serviciu pentru comunitate:  activităţi organizate pentru bătrânii din azil 
Descriere : elevii ‘adoptă’ câte un bătrân de la casa de bătrâni/ azilul din zonă şi  devin prieteni de 
corespondenţă, le fac mici cadouri,  organizează mici expoziţii cu desene, spectacole etc. 

 
Pliantul comunităţii  
 
Nevoia identificată: localitatea nu are un pliant de prezentare  
Obiectiv educaţional: cunoaşterea comunităţii de către elevi şi dezvoltarea sentimentului de 
apartenenţă la un spaţiu şi la o cultură specifice 
Tip de serviciu pentru comunitate: realizarea şi distribuirea unui pliant al comunităţii 
Descriere: elevii cercetează  localitatea, învaţă despre istoria locală, stau de vorba cu locuitori ai 
comunităţii, află date despre diferite instituţii comunitare etc. şi în final realizează un pliant al comunei 
ce poate fi util atât celor din comunitate , cât  şi vizitatorilor. 
Discipline implicate: istoria ( elementele istorice ale localităţii), civică( instituţii şi autorităţi), limba 
română (redactare texte ), tehnologia informaţiei (tehnoredactare) etc. 
 
 Deşeurile din zonă 
 
Nevoia identificată: în zonă există cantităţi mari de deşeuri care nu sunt colectate şi  
 reciclate 
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Obiectiv educaţional: educaţia pentru mediu  
Tip de serviciu pentru comunitate: rezolvarea problemei deşeurilor 
Descriere: realizarea de rapoarte şi statistici privind deşeurile din zonă care să fie prezentate 
autorităţilor locale, organizarea de campanii pentru a se lua măsuri de colectare şi reciclare, 
organizarea unor expoziţii din deşeuri etc. 

 
Citeşte eticheta 

 
Nevoia identificată: lipsa de informare privind drepturile consumatorului în rândul elevilor şi al 
comunităţii 
Obiectivul educaţional: educaţia pentru viaţa privată 
Tip de serviciu pentru comunitate: informarea locuitorilor despre drepturile consumatorilor 
Descriere: se realizează fluturaşi, pliante, afişe de informare (tehnoredactare, editare, distribuire); 
materialele sunt afişate la avizierul Primăriei; se realizează o broşura cu informaţii utile şi recomandări 
pentru consumatori, avizierul consumatorului în curtea şcolii(aşa da..aşa nu);acţiunea se continuă prin 
marcarea unei “zile a consumatorului “în fiecare semestru/an şcolar. 
 
 
“Şi noi avem drepturi!”–spectacole de teatru pentru promovarea drepturilor omului 
 
Nevoia identificată: necunoaşterea drepturilor omului/copilului de către membrii comunităţii 
Obiectiv educaţional: educaţie pentru democraţie şi drepturile omului prin teatru 
Tip de serviciu pentru comunitate: performarea de spectacole de teatru pentru locuitori 
Descriere: Alegerea piesei; selectarea echipei de teatru; distribuirea rolurilor, repetiţii  
realizarea costumelor şi a decorurilor ;impresarierea programului (afişe si invitaţii) în comunitate; 
susţinerea spectacolului în şcoală şi în comunitate, discuţii, celebrare, cronici, impresii, turnee în alte 
şcoli/comunităţi. 
Discipline implicate: educaţie/cultură civică (drepturi şi responsabilităţi), limba română( realizarea de 
afişe/anunţuri şi invitaţii), arte (punerea în scenă a pieselor de teatru, coregrafie etc.), tehnologii 
(realizarea decorurilor). 
 
 
Muzeul  folclorului local 

 
Nevoia identificată: pierderea interesului tinerilor pentru folclorul românesc în general şi pentru 
tradiţiile locale în particular 
Obiectiv educaţional: păstrarea echilibrului între tradiţie şi modernitate, între schimbare şi 
continuitate în demersul educaţional 
Tipul de serviciu pentru comunitate: realizarea şi întreţinerea unui muzeu local 
Descriere : înfiinţarea unui mic muzeu de folclor local în incinta şcolii /alt spaţiu din comunitate 
 
 
Emisiuni TV/radio despre şcoală şi comunitate 
 
Nevoia identificată: un nivel scăzut al informaţiei pe plan local 
Obiectiv educaţional: dezvoltarea la elevi a sentimentului de “apartenenţă” la o comunitate 
educaţională prin dezvoltarea de activităţi ce conduc la creşterea prestigiului şcolii în comunitate  
Tip de serviciu pentru comunitate: realizarea de emisiuni TV /radio locale 
Descriere : popularizarea acţiunii în şcoală (afişe, fluturaşi, întâlniri), organizarea grupului de lucru – 
interviu, întâlnire de lucru (alegerea temei şi formatului emisiunii), culegerea, selectarea şi prelucrarea 
informaţiilor legate de tema propusă, pregătirea emisiunii – exerciţii de simulare a emisiunii TV/radio, 
“Şcoala în comunitate”; prezentarea emisiunii la postul local de radio /televiziune  
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Elevii în serviciile publice locale 

 
Nevoia identificată: pe perioada şcolarizării în gimnaziu, elevii nu vin în contact cu mediul muncii în 
vederea formării deprinderilor necesare şi a unei bune orientări profesionale 
Obiectiv educaţional: pregătirea elevilor pentru piaţa muncii 
Tip deserviciu pentru comunitate: ajutor pentru instituţiile publice locale 
Descriere: elevii petrec un număr de ore stabilit de şcoală pe semestru /an şcolar la diferite instituţii 
din comunitate-poştă, dispensar, primărie etc. pentru a vedea cum funcţionează respectivele instituţii 
şi care sunt cerinţele unor locuri de muncă specifice; ei pot ajuta în acest interval de timp la buna 
desfăşurare a activităţii din instituţia respectivă; şcoala încheie cu instituţiile  acorduri de parteneriat în 
care se specifică termenii colaborării; pe parcursul activităţii şi după ce aceasta se încheie, elevii au 
sarcini de lucru prin care reflectează asupra experienţei de voluntariat (de exemplu, jurnale zilnice) 
 

 Teme de reflecţie 

 

c) Fişa de reflecţie 

Elaboraţi împreună cu un grup restrâns de colegi o fişă de reflecţie pentru elevi, în care 
aceştia să menţioneze: 

-ce au învăţat din activitatea derulată 

-ce probleme au apărut 

-ce soluţii au fost găsite 

-impactul avut în viaţa personală 

-ce ar schimba pe viitor etc. 

 

 Aplicaţii /exerciţii /acţiuni                                                

 
a). Aplicaţi la clasă metoda jurnalului cu dublă intrare pentru a dezvolta la elevi capacitatea de 
reflecţie asupra unei activităţi. 

Prezentarea metodei: 

Jurnalul cu dublă intrare: 
 

• Pentru a realiza un asemenea jurnal, elevii trebuie să împartă  paginile unui caiet în 
două, trăgând pe mijloc o linie verticală. 

•  Pe parcursul desfăşurării serviciului, elevii notează în partea stângă un aspect legat 
de desfăşurarea activităţilor, o întâmplare, un nume, o reacţie a unei persoane care i-
a impresionat în mod deosebit pentru că le-a amintit de o experienţă personală, 
pentru că i-a surprins, pentru că nu sunt de acord etc. 

•  În partea dreaptă li se va cere să comenteze însemnarea făcută: de ce au ales să 
noteze aspectul respectiv? La ce i-a făcut să se gândească? Ce întrebare au în 
legătură cu ce au scris? Ce i-a făcut să-l noteze? La ce i-a făcut să se gândească? De 
ce i-a intrigat? Etc. 

• În cadrul discuţiilor organizate pe parcursul desfăşurării activităţilor pentru a reflecta 
asupra a ce s-a realizat, elevii citesc din însemnările făcute în jurnal 
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b). Planificaţi şi derulaţi un program de învăţare prin servicii în folosul comunităţii cu clasa pe care o 
coordonaţi ca diriginte, după următorul model:  

 

PROBLEMA IDENTIFICATĂ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TITLUL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
LOCUL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DURATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
OBIECTIVE ( ce vor învăţa elevii)------------------------------------------------------------------------------------ 
 
TIPUL DE SERVICIU ( ce se realizează pentru comunitate)----------------------------------------------------- 
 
ACŢIUNI                          RESPONSABILI                               TERMENE 
 
 
DISCIPLINELE DE STUDIU IMPLICATE------------------------------------------------------------------------------ 
 
RESURSE----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PARTENERI-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
EVALUARE--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
REFLECŢIE--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CELEBRARE-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CONTINUITATE--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.4. Istorie orală 

 

 

 
                                                     Repere teoretice 

 

 
Cercetarea comunităţilor locale în general şi a celor rurale în particular, poate fi un demers provocator 
şi motivant pentru elevi. Viaţa unei comunităţi adună laolaltă istorii mari şi mici, eroi şi oameni 
obişnuiţi, bucurii şi eşecuri, armonie şi zbatere, trecut şi prezent – prin urmare o imensă resursă de 
învăţare la îndemâna elevilor şi profesorilor. 

Metodele de cercetare şi investigare a comunităţii conferă curriculumului unei şcoli autenticitate, 
varietate şi specificitate. Istoriile orale constituie în acest sens modalităţi generoase de adaptare a 
curriculumului la realităţile vieţii cotidiene a elevilor. Scopul lor este de a face cunoscută  acea parte a 
experienţei umane care nu apare în cărţile de istorie dar care face cu adevărat istoria şi de cele mai 
multe ori nu este scoasă la lumină şi valorificată. 

Pentru elevi, implicarea în proiecte de istorie orală poate contribui în primul rând la mai buna 
cunoaştere  a propriilor familii( ştiut fiind faptul că cea mai mare parte a experienţei noastre ca familie 
dispare odată cu trecerea timpului) şi apoi la descoperirea unor aspecte inedite şi necunoscute şi de 
multe ori pline de farmec ale locului în care trăiesc. 

 

Definiţie  

Istoria orală7 : 

• este o metodă complexă de învăţare, bazată pe pregătirea şi realizarea de către elevi a unor 
interviuri şi valorificarea acestora la clasă în scopuri de instruire. 

• este o povestire /rememorare a unor evenimente istorice, făcută de o singură persoană; se 
pot realiza totuşi mai multe istorii orale despre o aceeaşi temă. 

În cadrul demersului: 

• elevul cercetează un subiect, intervievează persoane, creează produse( fotografii, texte, 
portofolii etc.), analizează şi discută produsele create 

• informaţiile sunt culese prin interviuri înregistrate şi apoi transcrise 

• persoana care a realizat interviul îl analizează şi scrie apoi o poveste 

 

Etape de realizare 

1. Pregătirea 

• alegerea subiectului /temei:evenimente istorice, dezastre naturale, arhitectura, mâncare, 
ocupaţii locale, tradiţii şi meşteşuguri, povestiri referitoare la şcoală, povestiri de familie etc. 

• stabilirea obiectivelor proiectului şi a rezultatelor aşteptate 

• stabilirea ariilor curriculare/disciplinelor implicate 
                                                           
7   a se vedea ”Istorie orală-spunem poveşti şi scriem despre viaţă”, Bird Stasz şi Louis Ulrich, Centrul Educaţia 2000+, Editura 
Corint, 2000 
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• cercetarea de dinainte de interviu –asigură cantitatea necesară de informaţii despre tema 
abordată şi formularea unor întrebări potrivite în cadrul interviului; surse pentru cercetare pot 
fi articole, cărţi, ziare, documente, obiecte, fotografii etc. 

• exersarea tehnicilor de observare şi de intervievare 

• pregătirea echipamentului –reportofon, casete audio, aparat de fotografiat etc. 

• identificarea persoanei –candidat pentru interviu şi contactarea acesteia(membri ai 
familiei, persoane din comună) 

2. Interviul 

• realizarea interviului –formularea unor întrebări adecvate, de obicei deschise şi ascultarea 
cu atenţie a interlocutorului 

• transcrierea textului interviului –integrală sau a anumitor fragmente 

• organizarea şi analiza materialului-identificarea ideii centrale şi a informaţiilor utile 
pentru redactare 

3. Realizarea produsului 

• redactarea istoriei orale–scrierea unui articol, eseu, povestire etc.în care să fie incluse 
informaţii/ fragmente din interviu 

• realizarea unui produs al proiectului –culegere, carte, film, articol de presă, spectacol, 
raport de cercetare, portofoliu de istorie orală, expoziţie etc. 

• prezentarea produsului- în faţa colegilor de clasă /şcoală, părinţilor, reprezentanţilor 
comunităţii etc. 

• asigurarea păstrării produsului –în colecţii, muzeu, biblioteca şcolii/comunei etc. 

 

Competenţe dezvoltate la elevi: 

• gândire critică 

• analiză, sinteză şi evaluare 

• redactare de texte 

• formulare de întrebări 

• comunicare 

• ascultare activă 

• observare 

• utilizarea tehnicii de înregistrare 

• organizare şi lucru în echipă 

• de realizare a unei prezentări 

• de scris şi citit 

Evaluarea elevilor  

În cadrul unor proiecte de istorie orală, elevii sunt evaluaţi având în vedere : 

• produsele activităţilor –texte, fotografii, portofolii etc. 

• procesele care au loc –selecţie, documentare, transcriere, observare, cercetare etc. 

• competenţele vizate 

Proiectele de istorie orală se realizează în cadrul mai multor arii curriculare şi necesită un efort de 
echipă la nivelul şcolii. S-au dezvoltat cu mare succes în comunităţile rurale multiculturale.  
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 Teme de reflecţie 

a)Planificaţi împreună cu colegii din alte arii curriculare un proiect de istorie orală parcurgând 
următoarele etape: 

1. stabilirea obiectivelor şi rezultatelor aşteptate 

2. determinarea ariilor curriculare în care se încadrează proiectul 

3. stabilirea etapelor 

-alegerea subiectului 

-pregătirea (cercetare preliminară, exersarea tehnicilor de observaţie şi interviu) 

-realizarea interviului 

-realizarea şi prezentarea produselor 

4. stabilirea resurselor umane şi materiale necesare 

5. descrierea activităţilor 

6. stabilirea modalităţilor de evaluare a elevilor 

b). Folosind  observaţiile referitoare la interviu şi exemplul dat, construiţi un ghid de interviu pentru 
subiectul ales. 

Cea mai importantă parte a proiectului de istorie orală este interviul.Elevul care intervievează trebuie 
să încurajeze persoana să îşi spună povestea cât mai detaliat cu putinţă. Întrebările pe care le 
utilizează intervievatorul trebuie să fie bine pregătite si să ofere posibilitatea obţinerii informaţiilor 
necesare.Ele se pot structura într-un ghid de interviu.Pentru ca interviul să se desfăşoare în condiţii 
bune, este nevoie să se exerseze tehnica interviului cu grupul de elevi ce participă la proiect. 

 

Exemplu de ghid de interviu pentru tema “Comunitatea şi povestirile de familie”8 

 
Aşezarea  

• Cine au fost primii oameni care au locuit în această comunitate? 

• De unde au venit aceşti oameni? 

• Cât de veche este cea mai veche clădire, cine si de ce a construit-o? 

• Ce povestire ştiţi despre această localitate? 

• Îmi puteţi spune o legendă despre sat/comună? 

 
Oraşul/ comuna /satul  

• Cum a primit localitatea  numele pe care îl are astăzi? 

• Ce i-a adus pe oameni în acest loc? 

• Acum 50 de ani erau mai mulţi oameni aici decât acum? 

• Prin ce diferă şi prin ce se aseamănă această localitate cu alte locuri din apropiere? 
 

Comunitatea 

A. Oamenii 

• Aţi crescut aici? 
                                                           
8 idem 
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• Care au fost prietenii dumneavoastră cei mai apropiaţi? 

• Ce aţi făcut? 

• Sunt oameni care s-au mutat în sau din comunitate ? 

• Sunt oameni celebri care au trăit aici şi cine sunt aceştia? 

• Ştiţi să fi existat vreun povestitor foarte bun? Dacă da, povestiţi-mi despre el / ea. 

• Au fost oameni neobişnuiţi care au locuit aici? Cine au fost ei? 
 

B. Munca 

• Ce se lucra aici? (Care erau ocupaţiile oamenilor?) 

• Dumneavoastră ce făceaţi? 

• Cum era? 

• Care a fost cel mai bun / prost / amuzant / înfricoşător lucru pe care l-aţi făcut? 

• Îmi puteţi spune cum aţi ajuns să... 
 

C. Relaţii sociale şi de familie 

• Cât de departe în timp cunoaşteţi originile familiei dumneavoastră? 

• Există o parte a familiei dvs care pare să fie dominantă? 

• Ce poveşti au ajuns la dumneavoastră de la bunici şi părinţi? 

• Există persoane notorii în trecutul familiei dvs.? 

• Cum s-au întâlnit părinţii sau bunicii dvs.? 

• Sunt povesti de dragoste în familia dvs.? 

• Care sunt evenimentele istorice care v-au afectat familia şi ce s-a întâmplat? 

• Cum sărbătoreşte familia dvs. evenimentele speciale  şi sărbătorile tradiţionale? 

• Unde locuiesc cei mai mulţi membri ai familiei? 
 

D. Nume 

• Ce ştiţi despre numele dumneavoastră de familie? Originile? Înţelesul? 

• Există nume tradiţionale de botez în familia dvs? Dacă da, care sunt acestea şi care e 
povestea lor? 

• Dacă aveţi o tradiţie a punerii numelor în familia dvs., care este? 

• Care sunt poreclele obişnuite în familia dvs.? Aveţi nume speciale pentru părinţii şi bunicii 
dvs.? 

 

 Aplicaţii /exerciţii /acţiuni 

a) aplicaţi cu  clasa următoarele activităţi de pregătire a proiectului de istorie orală ce sunt utile 
elevilor pentru dezvoltarea competenţelor de analiză, selecţie, evaluare, observare. 

Exerciţiu pentru selectarea subiectului de istorie orală 

1.profesorul realizează un tabel “ştiu/vreau să ştiu/am învăţat”: 
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Ştiu  Vreau să ştiu  Am învăţat 

   

 

 
2. brainstorming: elevii răspund la întrebarea “Ce ştiţi despre satul/comuna în care trăiţi?”şi se 
completează prima coloana a tabelului 

3. brainstorming: se răspunde la întrebarea “Ce vrem sa ştim?”şi se completează coloana a doua 

4. se grupează răspunsurile pe categorii /domeniu, de exemplu: poveşti de familie, tradiţii, meserii, 
arhitectută, istorie, educaţie, jocuri, mâncare etc.  

5. se discută răspunsurile, se analizează subiectul din punct de vedere al atractivităţii, izvoarelor 
relevante accesibile, delimitării în spaţiu şi timp etc. Şi se alege domeniul pentru care există cel mai 
mare  interes 

6. după terminarea proiectului, elevii completează, individual,  ultima coloană;profesorul poate acorda 
o notă pentru respectivele observaţii/ comentarii etc. 

Folosirea imaginilor/fotografiilor 

Imaginile/fotografiile sunt un excelent material de a dezvolta competente de observare, gândire 
critică, creativitate etc.Utilizaţi la clasă cele două modalităţi prezentate mai jos: 

• Adresarea de întrebări: 

       -ce reprezintă fotografia? 

       -ce vârstă /ocupaţii/ preocupări credeţi că au persoanele din fotografie? de ce credeţi               

         astfel? 

       -ce detalii interesante remarcaţi?etc. 

• Scrierea unei povestiri după o imagine/fotografie: 

- prin  brainstorming se stabilesc caracteristicile unei povestiri bune(structură, personaje, acţiune, 
detalii relevante, atmosferă, registru specific etc.); 

-se formează grupuri mici şi fiecare grup primeşte o imagine/fotografie diferită; 

-fiecare grup elaborează o povestire pe baza imaginii /fotografiei primite; 

-se citesc povestirile în faţa clasei; 

-elevii îşi interevaluează povestirile raportându-se la standardele/criteriile stabilite anterior  

b) Folosind materialele dezvoltate în etapa de reflecţie, iniţiaţi şi derulaţi un proiect de istorie orală cu 
un grup de elevi cu care lucraţi şi în echipă cu colegii de alte discipline.Proiectul poate fi desfăşurat: 

-ca si curs opţional 

-ca activitate extraclasă 

-în cadrul orelor de curs ale disciplinelor implicate 
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CAPITOLUL II: PLASAREA ÎN CONTEXTUL LOCAL ŞI ADAPTAREA 

LA REALITATE- PREMISE, FACTORI, CONDIŢII 
 

 
1. Şcoala deschisa faţă de schimbare – un cadru optim pentru adaptarea la 

context 
 
 

 
                                                      Repere teoretice 

 
 

 
Corelarea demersului educativ al şcolii cu mediul social al comunităţii locale necesită schimbări la 
nivelul întregului sistem pe care îl reprezintă organizaţia şcolară, astfel încât să se creeze 
cadrul general favorabil de acţiune. 

 
Fiind prin excelenţă democratică şi inovativă, adaptarea curriculumului la contetul local şi la realitate 
constituie un proces mai viu şi mai dinamic în cadrul şcolilor care se definesc ca şcoli democratice, 
dinamice, deschise faţă de schimbare. 
 
Astfel de şcoli, ce pot încuraja şi susţine permanent iniţiativele legate de adaptarea la context a 
întregului proces de învăţare, dispun de un set de caracteristici care le definesc identitatea (vezi 
Teme de reflecţie). 
 
Realitatea învăţămîntului rural în contextul actual arată că: 
 
• există şcoli care au reuşit,  cu resurse extrem de modeste, să se apropie de această imagine 

ideală a şcolii democratice, dinamice, deschise faţă de schimbare 
 
• în cadrul unor şcoli,  care au izbutit să traducă în fapt această imagine, adaptarea curriculumului 

vine de la sine, fiind o permanenţă în întreaga viaţă a şcolii 
 
• în asemenea şcoli, adaptarea curriculumului la contextul local îşi găseşte locul într- un mod firesc, 

fiind asumată de către majoritatea membrilor comunităţii şcolare. 
 
Atăt literatura de specialitate cât şi experienţele parcurse de unele şcoli rurale în cursul ultimilor ani 
demonstrează că: 
 
• în cadrul unei şcoli democratice, dinamice, deschise faţă de schimbare, fiecare iniţiativă legată de 

adaptarea curriculumului la contextul local are impact semnificativ şi rezultate care se multiplică 
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• în cadrul unei şcoli care menţine autoritarismul, inerţia, conservatorismul, orice iniţiativă legată de 
adaptarea la context are un impact limitat şi rămîne izolată, întîmplătoare, punctuală. 

 
Din această perspectivă, eforturile îndreptate către adaptarea curriculumului la contextul local şi la 
realitate vor avea mai multe şanse de succes în cadrul şcolilor rurale care îşi asumă democraţia şi 
schimbarea ca dimensiuni constante ale întregii vieţi a şcolii şi ale planului de dezvoltare. 

 
 Teme de reflecţie 

Citiţi textul de mai jos, care prezintă caracteristicile unei şcoli democratice, dinamice, deschise în faţa 
schimbării. După ce aţi terminat lectura textului, analizati impreuna cu un grup de colegi modul în care 
şcoala în care vă desfăşuraţi activitatea răspunde caracteristicilor enumerate/ desrise în textul citit. 
 
 “ Şcoala deschisă faţă de schimbare”  
 
O şcoală democratică, dinamică, deschisă faţă de schimbare, ce poate încuraja şi susţine constant 
iniţiativele legate de adaptarea curriculumului său la contextul local şi la realitate, este caracterizată 
(conform Rădulescu E. - 2004) prin: 
 
• finalităţi ce se referă explicit la dezvoltarea elevului şi la pregătirea sa pentru viaţă şi pentru 

succes în cadrul unei societăţi care se schimbă continuu 
 
• set de principii referitoare la demnitate umană, echitate, educaţie permanentă 
 
• cultură organizaţională bazată pe valori  şi norme democratice  
 
• demers educaţional orientat de” centrarea pe elev”,  asociată cu respectul pentru fiecare 

persoană care îşi desfăşoară activitatea în şcoală şi/ sau care relaţionează cu şcoala 
 
• management şcolar participativ, orientat către asigurarea creşterii şi calităţii şi exercitat prin 

mecanisme participative, ce implică în proiectare, decizie, evaluare toate segmentele comunităţii 
şcolare 

 
• proiecte instituţionale centrate pe ameliorare, schimbare, dezvoltare, creştere, care cuprind 

programe speciale pentru încurajarea inovaţiei şi creativităţii  
 
• gestiunea resurselor orientată către folosirea eficientă a fiecărei resurse, investiţia în resursa 

umană, atragerea unor resurse suplimentare, circulaţia liberă a informaţiei corecte şi complete 
 
• mediul fizic decent, salubru, funcţional, prietenos, încurajator 
 
• climatul socio- afectiv deschis, cald, suportiv bazat pe relaţii interpersonale dominate de 

căldură, demnitate şi respect şi pe comunicare pozitivă şi eficientă între toţi membrii comunităţii 
şcolare 

 
• cadre didactice permeabile la shimbare şi deschise faţă de formare/ autoformare 
 
• elevi activi şi implicaţi ca parteneri în cadrul orelor de curs şi ca proiectanţi/ organizatori/ 

evaluatori în acţiunile extra-clasă 
 
• grupuri cu obiective clare care acţionează în consens, colaborează constant şi contribuie la 

realizarea finalităţilor şcolii şi la satisfacţia membrilor comunităţii şcolare 
 
• comportament organizaţional caracterizat prin echilibrul între iniţiativă şi disciplină şi prin 

obişnuinţa de a coopera şi a lucra în grupuri şi echipe 
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• parteneriatul intern între toţi membrii comunităţii şcolare 
 
• activităţi curriculare bazate pe metode active/ interactivitate 
 
• activităţi extracurriculare diversificate desfăşurate în şcoală şi în comunitate 
 
• echlibrul constant între activităţile curriculare şi extracurriculare 
 
• acordul între curriculumul formal curriculumul informal  
 
• viaţă şcolară vie şi diversificată care implică în activităţi comune elevi, personal didactic, 

personal auxiliar, manageri, parteneri ai şcolii 
 
• implicare şi participare reală a tuturor membrilor comunităţii şcolare, în virtutea satisfacţiei pe 

care le- o conferă activităţile şcolare şi viaţa şcolii cea de zi cu zi  
 
• unitatea comunităţii şcolare în raport cu mediul exterior 
 
• parteneriatul şcolii cu persoane/ instituţii din comunitate şi relaţii constante cu mediul extern al 

şcolii 
 
• grijă şi efort pentru prestigiu şi imagine, ce au ca sursă calitatea reală a demersului educaţional 

şi contribuţia şcolii la rezolvarea problemelor comunităţii şi la succesul copiilor săi 
 
 

 Aplicaţii /exerciţii /acţiuni 

 
În cadrul unei întâlniri cu un grup de elevi din şcoala în care vă desfăşuraţi activitatea, organizaţi o “ 
sesiune de lucru” centrată pe caracteristicile şcolii deschise faţă de schimbare. 
 
• prezentaţi în faţa elevilor lista de caracteristici pe care aţi citit-o anterior( vezi Teme de reflecţie) cu 

ajutorul unei planşe pe care o lăsaţi expusă la vedere 
 
• împărţiţi grupul de elevi în grupuri mici şi explicaţi obiectivele urmărite şi modalitatea de lucru în 

cadrul sesiunii 
 
• daţi ca temă comună de lucru pentru toate grupurile mici “ identificarea unor măsuri/ acţiuni “ ce ar 

putea să facă din şcoala dumneavoastră o şcoală democratică, deschisă în faţa schimbării 
 
• rugaţi fiecare grup să prezinte măsurile/ acţiunile pe care le- a identificat şi sintetizaţi- le într- o listă 

pe care o alcătuiţi pe măsură ce fiecare grup prezintă concluziile sale 
 
• moderaţi o scurtă discuţie în cadrul căreia elevii vor vorbi despre modalităţile concrete prin care ei 

pot contribui în mod direct la transformarea şcolii dumneavoastră într- o şcoală democratică, 
dinamică, deschsă faţă de schimbare.  
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2. Strategiile şcolii- diminuarea rezistentei fata de schimbare  
 
 

 
                                                     Repere teoretice 

 
 
Strategiile şcolii 
 
Aceeaşi abordare holistică, care determină necesitatea curriculumului integrat, generează şi 
necesitatea de a plasa orice iniţiativă legată de adaptarea curriculumului la contextul local în cadrul 
mai larg al şcolii privite ca întreg.  
 
În acest sens, strategia fiecărei şcoli rurale în domeniul adaptării curriculumului său la contextul 
local şi la realitate trebuie să se regăsească în: 
 
• planul de dezvoltare şcolară şi proiectele/ programele/ planurile ce decurg din el 
 
• oferta curriculară şi extracurriculară a şcolii, privită ca un tot unitar 
 
• setul de valori, norme, reguli, acţiuni, comportamente care definesc cultura şcolii şi 

comportamentul său organizaţional. 
 
Ca o consecinţă, pentru a contribui în mod autentic la realizarea obiectivelor fiecărei şcoli rurale, 
iniţiativele legate de adaptarea curriculumului la contextul local trebuie: 
 

 să pornească de la reperele stabilite în Proiectul de dezvoltare şcolară, ca “ instrument 
managerial care cuprinde componentele de nivel strategic, tactic şi operaţional; se referă la toate 
domeniile funcţionale( curriculum, resurse, relaţii cu mediul extern); permite coordonarea 
activităţilor în condiţii de schimbare” ( conform Rădulescu E.- 2004) 

 
 să se regăsească în Oferta educaţională a şcolii, ce reprezintă “ capitolul cel mai consistent 

al proiectului de dezvoltare ce cuprinde într-un tot unitar oferta curriculară şi oferta 
extrecurriculară; ţine seama de caracteristicile şcolii şi ale comunităţii sale; reprezintă aplicarea 
unor cerinţe generale la contextul particular al unei şcoli; exprimă specificul, originalitatea,  
individualitatea unei unităţi de învăţământ” ( conform Rădulescu E,-  2004) 

 
Această perspectivă, validată de literatura de specialitate şi de experienţele de succes ale unor şcoli 
urbane şi rurale: 
 
• depăşeşte viziunea limitată, care priveşte adaptarea curriculumului la context, ca pe o simplă 

problemă de tip didactic, ce reclamă exclusiv “ noi competenţe şi metode la nivelul corpului 
profesoral” 

 
• priveşte adaptările curriculare, ca parte a întregului demers/ efort al unei şcoli pentru care 

“educaţia elevilor pentru viaţă, realitate şi reuşită socială” constituie o perspectivă unificatoare, un 
“ modus cogitandi, operandi, vivendi” la nivelul membrilor comunităţii şcolare şi al partenerilor 
pregătiţi să îi susţină. 
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Rezistenţa faţă de schimbare 
 
Demersurile orientate către adaptarea curriculumului şcolii la contextul local presupun atât folosirea 
unor metode specifice, cît şi existenţa unei anumite atitudini faţă de schimbare.  
 
Atitudinea faţă de schimbare atat la nivelul membrilor comunităţii şcolare (profesori şi elevi), cât şi 
la cel al partenerilor din comunitatea locală influenţează în mod semnificativ deschiderea acestor 
categorii faţă de curriculumul integrat, implicarea elevilor în activităţile curriculare, colaborarea cu 
comunitatea locală. 
 
Reticenţa faţă de schimbare porneşte în foarte multe cazuri de la temerile legate de efectele 
individuale pe care le poate atrage orice schimbare operată în contextul şcolii şi, în particular, de la 
temeri legate de eventualele consecinţe pe care le pot determina schimbările legate de adaptările 
curriculare. 
 
Pornind de la premisa că barierele individuale pot fi un obstacol serios în calea oricărei schimbări 
şi că purtătorii acestor bariere sunt membrii ai comunităţii şcolare şi / sau locale, realizarea unei 
deschideri faţă de nou, inclusiv în domeniul adaptării curriculumului şcolii la contextul local, impune 
aplicarea unor strategii specifice. 
 
• Pentru a facilita adaptarea curriculumului la contextul local, este necesar ca la nivelul fiecărei şcoli 

rurale să se elaboreze strategii care să permită şi să stimuleze: parteneritul cu comunitatea, 
funcţionarea unor grupuri speciale de lucru, constituirea unor echipe mixte, inovaţia şi 
creativitatea. 

 
• În cadrul fiecărei şcoli, aceste strategii ar fi de natură să conducă la crearea unor condiţii propice 

pentru realizarea unor adaptări de calitate referitoare la: curriculumul nucleu, curriculele 
opţionale, proiectele/ activităţile extracurriculare 

 
• Această cerinţă ar trebui satisfăcută în special în cazul unor şcoli rurale care, funcţionând în medii 

defavorizate, trebuie să identifice nevoi, probleme, şi soluţii prin mecanisme care reunesc 
efortul, creativitatea, resursele de care dispun atât comunitatea şcolară cât şi comunitatea locală. 

 
Elementele cheie care pot asigura, la nivelul fiecărei şcoli rurale, un cadru care sa permită depăşirea 
reticenţei faţă de schimbare în domeniul curriculelor şcolii şi adaptarea autentică a curriculumului la 
context şi la realitate sunt: “ parteneriatul cu comunitatea”, “ lucrul în grupuri şi echipe 
mixte”,  “ inovaţie şi creativitate” . 
 

 Teme de reflecţie 

 
Citiţi textul de mai jos, care plasează adaptarea curriculumului şcolii la contextul local în cadrul mai 
larg al şcolii privite ca întreg. După ce aţi terminat lectura textului, reflectaţi la modul în care şcoala în 
care vă desfăşuraţi activitatea răspunde cerinţelor enumerate în textul citit. 
 
 
“ Adaptarea curriculară în contextul şcolii”  
 
În acord cu abordarea holistică, adaptarea curriculumului şcolii la contextul local şi la realitate trebuie: 
 
• privită ca  o parte a adaptării şcolii ca întreg la realitatea ce o înconjoară 
• corelată cu celelalte procese de schimbare pe care şcoala le iniţiază 
• fundamentată pe analize clare de nevoi, probleme şi priorităţi 
• operată în contextul unei şcoli orientate către calitate şi progres 
• efectuată în condiţii de cooperare, colaborare, parteneriat intern şi extern. 
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 Aplicaţii /exerciţii /acţiuni 

 
Memo  
 
Modificările cerute de adaptarea curriculumului şcolii la contetul local întâmpină, în foarte multe cazuri, 
o rezistenţă puternică.  
 
Această rezistenţă poate fi identificată atât la nivelul membrilor comunităţii şcolare, cât şi la nivelul 
partenerilor şcolii, căci ea este determinată de “ bariere” individuale, ce pot fi întâlnite la oricare 
categorie socială.  
 
Pentru a rezolva această problemă este necesar un efort de conştientizare, însoţit de recunoaşterea 
deschisă a existenţei unor bariere şi de iniţierea unor acţiuni apte să le diminueze/ elimine.  
 
Context 
 
• Pornind de la strategiile şcolii în care vă desfăşuraţi activitatea, aţi proiectat- pentru anul curent-  o 

suită de situaţii de învăţare care permit adaptarea curriculumului la contextul local şi, în particular, 
implicarea tuturor elevilor şi folosirea resurselor din comunitate.  

 
• În proiectarea acestor situaţii aţi ţinut seama de specificul şcolii şi al comunităţii şi de caracteristicile 

elevilor din clasele cu care lucraţi. 
 
• În cazul uneia dintre aceste clase, există riscul ca o parte dintre elevi să fie extrem de reticenţi faţă 

de noile modalităţi de lucru pe care vreţi să le utilizaţi şi faţă de resursele comunitare la care doriţi să 
faceţi apel. 

 
 
Întâlnire cu elevii 
 
Organizaţi o întâlnire preliminară cu această clasă, în cadrul căreia prezentaţi pe scurt elementele inedite 
pe care doriţi să le introduceţi în contextul situaţiilor de învăţare, explicând clar obiectivele pe care le 
urmăriţi prin introducerea acestor elemente inedite. 
Moderaţi o discuţie centrată pe eventualele reticenţe pe care le pot avea elevii din clasa respectivă şi pe 
sugestiile pe care ei doresc să le ofere. 
În cursul discuţiei identificaţi: 
- barierele de ordin individual, care ar putea restricţiona implicarea efectivă a elevilor în cadrul 

situaţiilor de învăţare pe care le- aţi proiectat pentru anul în curs 
- elemente care pot conduce la depăşirea barierelor identificate 
- soluţii care ar asigura implicarea elevilor în procesul învăţării 
Pornind de la obiectivele curriculare şi de la concluziile discuţiei pe care aţi purtat-o cu elevii, 
restructuraţi situaţiile de învăţare pe care le- aţi proiectat iniţial. 
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3. Parteneriate cu comunitatea–soluţii pentru adaptarea la realitate 
 
 

 
                                           Repere teoretice 

 

 
Pentru a răspunde cerinţelor legate de adaptarea curriculumului la contextul local, şcoala trebuie să 
sensibilizeze şi să atragă în parteneriate variate persoane sau instituţii din comunitate care deţin 
competenţe sau resurse ce pot  contribui la realizarea educaţiei de calitate: părinţi, membrii ai 
comunităţii, autorităţi locale, organizaţii non guvernamentale, instituţii guvernamentale, agenţi 
economici etc. 
 
 
Care sunt dificultăţile? 
 
Experienţa unor şcoli/ comunităţi rurale demonstrează că, de multe ori:  
 
• părinţii elevilor sunt greu de atras în susţinerea demersului de adaptare a curriculumului la 

contextul local, deşi familia ar trebui să reprezinte principalul partener al şcolii în acest domeniu; 

• colaborarea cu agenţii economici, ce pot oferi resurse pentru procesele de învăţare, este desul 
de modestă, deşi această colaborare ar putea juca un rol foarte important în realizarea unui 
curriculum adaptat la contextul local; 

• parteneriatul  dintre şcoală şi autorităţile locale în vederea asigurării unor curricule şcolare 
adaptate la realitate este destul de săracă, deşi aceste două instituţii ar trebui să conlucreze 
constant în acest domeniu de interes comun; 

• cooperarea dintre şcoli şi organizaţiile non- guvernamentale este restrânsă în mediul rural, 
deşi ambele tipuri de organizaţii au obiective comune şi experienţe semnificative, legate de 
realizarea unei educaţii adaptate la contextul local 

Care sunt soluţiile?  

Având în vedere că un curriculum de calitate, adaptat la contextul local şi la cerinţele schimbării, poate 
fi construit şi aplicat numai în condiţiile parteneriatului dintre şcoală şi comunitate, este firesc ca 
fiecare şcoală să dezvolte strategii specifice pentru atragerea partenerilor care o pot susţine. 

Pornind de la această premisă, şcoli din comunităţi rurale dezavantajate au desfăşurat proiecte/ 
acţiuni orientate către sensibilizarea şi atragerea partenerilor, ce pot sprijini şcoala în efortul său de a 
adapta curiculumul la contextul local. 

Pentru a-şi asigura parteneri capabili să susţină ameliorarea ofertei şcolare, aceste şcoli s-au 
orientat către: 

Sensibilizarea părinţilor  

- informarea părinţilor cu privire la proiectul şi oferta şcolii 
- editarea şi diseminarea unor materiale pentru informarea părinţilor 
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- proiectarea unor activităţi curriculare/ extracurriculare în colaborare cu părinţii 
- organizarea unor activităţi  care pot să înlesnească  comunicarea  
- creşterea iniţiativei consiliilor de părinţi în identificarea şi atragerea unor resurse locale necesare 

învăţării 
- organizarea unor activităţi educaţionale în folosul părinţilor. 
 
 
 
 
Atragerea agenţilor economici  
 
- informarea agenţilor economici asupra situaţiei şi proiectelor şcolii 
- găsirea agenţilor economici interesaţi de amelioarea ofertei şcolare 
- dialogul cu agenţii economici care pot oferi resurse pentru învăţare 
- încurajarea comunicării dintre membrii comunităţii şcolare şi agenţii economici 
 
 
 
 
Convingerea autorităţilor locale 
 
- participarea reprezentanţilor comunităţiilocale la întâlniri ale cadrelor didactice, şedinţe cu părinţii, 

activităţi ale şcolii 
- organizarea unor întâlniri ale Consiliului local, cu participarea profesorilor, elevilor, reprezentanţilor 

părinţilor 
- proiectarea şi implementarea unor activităţi  extracurriculare pe baza parteneriatului dintre şcoală 

şi autorităţile locale 
- elaborarea unui program comun cu privire la nevoile de educaţie din comunitate 
 
 
 
 
Co-interesarea organizaţiilor non guvernamentale -  identificarea şi atragerea acelor organizaţii 
non guvernamentale care sunt interesate în dezvoltarea educaţiei şi care au experienţă în: colaborarea 
cu membrii comunităţii şcolare, pregătirea  elevilor în diferite domenii, identificarea de resurse pentru 
învăţare,  
atragerea de parteneri pentru educaţie 
 

Adaptarea curriculumului şcolii la contextul local presupune, prin chiar definiţia sa, cooperarea între 
membrii comunităţii şcolare şi parteneriate între şcoală şi comunitate, ce pot fi realizate efectiv în 
contextul unor grupuri de lucru şi al unor echipe mixte. 
 
 

 Teme de reflecţie 

 
Citiţi textul de mai jos, care prezintă o situaţie concretă în domeniul comunicării cu partenerii şcolii. 
După ce aţi terminat lectura textului, reflectaţi la modul în care şcoala în care vă desfăşuraţi 
activitatea realizează comunicarea cu partenerii şcolii care ar trebui să o susţină în eforturile sale 
centrate pe adaptarea curriculumului la contextul local. 
 
 
Context  
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În virtutea statutului dumneavoastră de coordonator al unui proiect referitor la atragerea familiei în 
activităţi ce vizează adaptarea curriculumului la contextul local, vă asumaţi responsabilităţi legate de 
sensibilizarea şi implicarea părinţilor în activităţile curriculare/ extracurriculare ale şcolii. 
 
Problema  
În ciuda competenţelor pe care le aveţi şi a eforturilor pe care le depuneţi, există părinţi cu care este 
foarte greu să vă înţelegeţi datorită atitudinii şi comportamentului lor. În cazul acestor părinţi aveţi 
neînţelegeri şi vă vine foarte greu să vă păstraţi calmul şi să vă îndeplinţi îndatoririle, deşi aveţi de 
fiecare dată cele mai bune intenţii. 
 
Strategie  
Promovând parteneriatul dintre şcoală şi comunitate, ţelul dumneavoastră este să realizaţi o bună 
comunicare cu toţi părinţii care vi se adresează în cadrul proiectului în cauză, inclusiv cu cei care se 
prezintă ca nişte persoane dificile. 
Referitor la această strategie, unul dintre obiective poate fi asigurarea unei pregătiri 
care să vă susţină în evitarea şi/sau depăşirea momentelor de impas în cadrul întâlnirilor  
cu părinţii dificili. Resursele de care aveţi nevoie se referă în special la timp, potenţial personal, 
materiale pentru autoformare, consultanţă.  
 
Bune practici 
Ca argument vă oferim exemplul de bună practică al colegului nostru A. A, care, aflat într- o 
situaţie similară, a folosit această strategie. Efortul său, îndreptat către auto- perfecţionare a  avut ca 
efect o ameliorare a cunoştinţelor şi abilităţilor sale în domeniul comunicării şi relaţionării 
interpersonale.  
Primele activităţi pe care A A le- a întreprins au fost legate de autoformare şi auto-  
perfecţionare:  
 
• identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe în domeniul relaţiilor şi al comunicării 
• identificarea tipurilor de persoane cu care avea dificultăţi şi a cauzelor care le generau 
• identificarea soluţiilor care l-au scos din impas în diverse situaţii 
• cosultarea unor materiale în domeniul ameliorării relaţiilor inter personale şi al comunicării 
• recursul la opinia colegilor cu experienţă şi a specialiştilor în domeniu 
• exersarea unor noi abilităţi şi comportamente în domeniul comunicării 
 
Rezultatul strategiei lui A. A. a fost diminuarea momentelor de tensiune în cadrul întâlnirilor cu părinţi 
consideraţi dificili de către alte cadre didactice ce au participat la proiectul centrat pe colaborarea cu 
familia. 
 

 Aplicaţii /exerciţii /acţiuni 

 
Porniţi de la premisa că: 
 
• parteneriatul cu comunitatea constituie o condiţie a unei bune adaptări a curriculumului şcolii la 

contextul local 
• elevii şcolii, ca membrii ai comunităţii locale cunosc foarte bine această comunitate şi persoanele/ 

insituţiile pe care ea le cuprinde 
• elevii dumneavoastră pot oferi sugestii cu privire la măsurile care ar trebui adoptate în vederea 

atragerii unor parteneri din comunitate, 
 
a). Alcătuiţi un scurt chestionar, care să includă întrebări legate de modul în care se poate realiza 

identificarea, sensibilizarea, atragerea partenerilor din comunitate ce pot contribui la adaptarea 
curriculumului şcolii la contextul local. 
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b). Distribuiţi chestionarul elevilor şcolii (toţi elevii şcolii, elevii unei clase, membrilor Consiliului de 
elevi), stabilind un termen limită pentru completare şi o modalitate de colectare a chestionarelor 
distribuite. 

 
c). Prelucraţi răspunsurile din chestionarele culese, elaborând o sinteză a măsurilor pe care elevii 

le- au propus. 
 
d). Afişaţi sinteza la avizierul şcolii, prezentând-o ca pe un rezultat al colaborării dintre profesori şi 

elevi. 
 
e). Valorificaţi informaţiile obţinute în cadrul strategiilor şcolii din domeniul parteneriatelor pentru 

adaptarea curriculumului la contextul local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 44Seria Învăţământ Rural

Adaptarea curriculum-ului la  contextul rural

4. Grupuri de lucru si echipe mixte - o cale pentru adaptarea la context  
 
 
 

 
                                                      Repere teoretice 

 
 
Adaptarea curriculumului la contextul local, ca dimensiune a curriculumului integrat presupune, prin 
excelenţă, lucrul în grupuri constituite din elevi şi profesori şi/ sau din elevi, profesori, parteneri din 
comunitate. 
 
Pe lângă aceasta, în cadrul fiecărei şcoli, pot fi formate şi cristalizate grupuri speciale de lucru, 
iniţiativă, acţiune, reflecţie, centrate în mod explicit pe adaptarea curriculumului şcolii la contextul 
local şi la realitate. 
 
Incluzând atât membrii ai comunităţii şcolare (profesori şi elevi), cât şi parteneri din mediul exterior al 
şcolii, astfel de “grupuri speciale” se pot focaliza pe aspecte specifice ale adaptării curriculumului 
şcolar: identificarea de probleme şi soluţii, găsirea de resurse, atragerea de parteneri etc. 
 
 
Ce defineşte aceste grupuri? 
 
• Fie că este vorba despre grupuri ce proiectează şi derulează activităţi specifice unui curriculum 

integrat, fie că este vorba despre grupuri speciale, focalizate pe adaptarea la context a curriculelor 
şcolii, fiecare dintre ele se caracterizează prin anumite trăsături specifice. 

 
• Realizarea obiectivelor urmărite de aceste grupuri, ca şi valorificarea potenţialului lor de inovaţie şi 

creativitate presupun cunoşterea elementelor care le caracterizează şi care le dau identitate. 
 
• Cunoaşterea şi înţelegerea identităţii unui grup precum şi a modului în care el evoluează sunt cu 

atăt mai necesare în cazul în care doriţi să constituiţi în şcoala dumneavoastră un grup de 
iniţiativă/ acţiune/ reflecţie, centrat pe adaptarea curriculumului şcolii la contextul local. 

 
 
Ce strategii trebuie aplicate? 
 
În cazul în care vă propuneţi formarea şi consolidarea unor grupuri de lucru, care să acţioneze eficient în 
domeniul adaptării curriculumului şcolii, este necesar să cunoaşteţi caracteristicile fiecărui stadiu din evoluţia lor 
şi să adopaţi strategiii specifice în cadrul fiecărui stadiu. 
 

 În prima etapă este bine să vă orientaţi către: 
 
• stimularea cunoaşterii şi acceptării reciproce la nivelul grupului 
• crearea unui climat de încredere şi siguranţă pentru fiecare dintre membri 
• încurajarea continuă a interacţiunii şi a comunicarii 
 

 În cea de-a doua etapă, este bine să vă centraţi pe: 
 
• concentrarea atenţiei asupra problemele comune  
• iniţierea deciziilor adoptate în comun 
• multiplicarea şi diversificarea interacţiunilor 
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 În cea de-a treia etapă, este bine să puneţi accentul pe: 

 
• reliefarea importanţei obiectivelor generale 
• identificarea, stabilirea, elaborarea de reguli, standarde, norme generale 
• încurajarea cooperării, solidarităţii, sprijinului reciproc  
 

 În cea de-a patra etapă,  este bine să vă focalizaţi pe:  
 
• încurajarea eforturilor îndreptate către obiectivele generale 
• accentuarea importanţei acceptării  trăsăturilor individuale specifice 
• valorificarea valenţelor pozitive rezultate din coeziunea şi consensul grupului 
 
Înţelegerea unui grup, în fiecare dintre etapele lui, şi aplicarea unor strategii specifice în contextul 
fiecărei etape condiţionează în mod semnificativ realizarea obiectivelor sale, mai ales când este vorba 
de un grup cu o compoziţie eterogenă, ce include profesori, elevi, parteneri din 
comunitate. 
 
Ce beneficii aduce o echipă? 
 
Echipele mixte, implicate direct în activităţi curriculare/ extracurriculare sau în acţiuni ce facilitează 
adaptarea curriculumului şcolii la contextul local, trebuie să includă atât membrii ai comunităţii şcolare 
cât şi parteneri ai şcolii.  
 
Pornind de la principiile curriculumului integrat, ce presupune experienţe de învăţare în care sunt 
prezente comunicarea, intercunoaşterea, climatul de colaborare, deschiderea faţă de nou, 
echipa se defineşte ca un grup ce poate să răspundă acestor cerinţe, prin toate trăsăturile care o 
definesc. 

 
• caracterul  extrem de puternic şi foarte coerent al coordonării şi aplicarea deciziilor cu fermitate şi 

rapiditate 
• variate resurse interioare care se caracterizează prin bogaţie / complementaritate şi ajutorul 

reciproc care se acordă la nivelul membrilor 
• înţelegerea, acceptarea, respectarea obiectivelor generale şi asumarea clară a rolurilor individuale 
• caracterul permanent şi deschis al interacţiunilor şi al comunicării şi menţinerea unei atmosfere 

pozitive constante 
• motivaţia puternică a tuturor membrilor şi caracterul trainic al relaţiiilor interpersonale 
• menţinerea entuziasmului, iniţiativei, mobiliiizării continue şi efortul permanent îndreptat către 

autoevaluare, autocunoaştere, autoperfecţionare  
• menţinerea unităţii  şi a coeziunii în raport cu mediul extern în care se desfăşoară activitatea/ 

acţiunile. 
 
În virtutea acestor trăsături particulare, ce îi dau identitatea, ca formă specifică de grup, echipa poate 
să satisfacă la un nivel extrem de înalt cerinţele legate de adaptarea curriculumului şcolii la 
contextul local. 
Pentru a îndeplini acest rol este necesar ca echipele care participă la activităţi curriculare/ 
extracurriculare şi/sau care sunt formate pentru a rezolva probleme legate de adaptarea 
curriculumului şcolar să includă elevi, profesori, membrii ai comunităţii, care acţionează 
împreună  într- un cadru specific. 
 
Cum se realizează o echipă mixtă? 

 
Pornind de la premisa că elevii, profesorii, partenerii din comunitate, care se reunesc într- o echipă, 
au, dincolo de obiectivele comune, multiple trăsături ce îi deosebesc, coordonarea unei asemenea 
echipe mixte necesită o strategie specifică. 
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Atât literatura de specialitate cât şi experienţele unor şcoli, care au realizat echipe mixte formate din 
membrii ai comunităţii şcolare şi membrii ai comunităţii locale, demonstrează că în cadrul unui 
asemenea demers accentul trebuie să cadă pe: 
 
• definirea foarte clară a obiectivelor şi folosirea flexibilă a stilurilor de conducere 
• încurajarea interacţiunii permanente şi stimularea comunicării deschise 
• precizarea responsabilităţilor individuale şi stabilirea concordanţei dintre calităţile personale şi  

sarcini/ responsabilităţi 
• acordarea sprijinului necesar în îndeplinirea responsabilităţilor şi recunoaşterea meritelor / 

contribuţiilor individuale 
• motivarea susţinută a membrilor echipei şi încurajarea autocunoaşterii, dezvoltării, perfecţionarii 

individuale. 
• asigurarea continuitaţii în proiectare/  organizare/ evaluare şi menţinerea echilibrului  
între disciplină şi iniţiativă 
 
Coordonarea unei asemenea echipe se bucură de unele caracteristici, ce îi asigură performanţa şi 
coeziunea, aşezănd-o pe coordonate mai înalte, comparativ cu un grup obişnuit de lucru. 
 
 
 

 Teme de reflecţie 

 
Citiţi cele două texte de mai jos, referitoare la grupuri de lucru şi echipe mixte. După ce aţi terminat 
lectura textelor, reflectaţi la caracteristicile pe care ar trebui să le aibă un grup de lucru centrat pe 
adaptarea curriculumului la contextul local şi la modul în care ar trebui să acţionaţi pentru a construi o 
echipă mixtă în acelaşi domreniu. 
 
 
Dimensiuni/indicatori în funcţie de care poate fi definit şi descris un grup (de lucru)- Lista 
de control 
 
• mărime, structură, reţele specifice de statusuri şi roluri 

•  set de obiective generale şi nivel de performanţă 

• tipuri de interacţiune directă  şi caracterul comunicării interpersonale 

• sistem de valori, norme, reguli acceptate şi tipuri de influenţe reciproce 

• sistem de recompense/ sancţiuni şi mecanisme de autoreglare 

• nivel şi tipuri de conflicte, grad de unitate, forme de manifestare a coeziunii 

• caracteristici ale membrilor şi grade de satisfacţie individuală 

 
Construirea echipelor ( mixte); direcţii- Lista de control 
 
• identificarea  trăsăturilor particulare ale fiecarei etape din formarea echipei 

• intervenţia adecvată în fiecare etapă în care se găseşte echipa 

• stabilirea rolurilor în cadrul procesului de formare, dezvoltare, cristalizare a echipei 

• definirea  statutului fieărui membru în structurile cecaracterizează echipa 

• respectarea  regulilor specifice în domeniul managementului echipei 
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   Aplicaţii /exerciţii /acţiuni 

            
a). caracterizarea grupului de lucru 
 
În cadrul unei sesiuni organizate cu grupul de care răspundeţi, prezentaţi coordonatele grupului de 
lucru, în contextul unor activităţi specifice curriculumului integrat.  
 
Împărţiţi grupul în perechi şi daţi ca temă de lucru “ construirea unui chestionar pentru caracterizarea 
grupurilor de lucru”  
 
Rugaţi perechile să prezinte chestionarele şi alegeţi împreună cu cu membrii gruoului întrebările cele 
mai bune pentru chestionarul pus în discuţie. 
 
Comparaţi cu lista de control (vezi Teme de reflecţie)  
 
b). construirea echipelor mixte 
 
 
Într- o sesiune de lucru cu grupul de care vă ocupaţi şi pe care doriţi să îl transformaţi într- o echipă 
autentică, aptă să funcţioneze eficient în cadrul unor activităţi specifice curriculumului integrat, 
prezentaţi coordonatele echipei (mixte)  
 
Împărţiţi grupul în perechi şi daţi ca temă de lucru “construirea echipelor mixte”.  
 
Rugaţi perechile să prezinte lista de cerinţe şi notaţi elementele corecte 
 
Comparaţi cu lista de control (vezi Teme de reflecţie)  
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5. Inovaţie si creativitate- condiţia sine qua non a adaptărilor 

curriculare  
 
 

 
                                            Repere teoretice 

 
 

Inovaţia şi, în particular, inovaţia legată de adaptarea curriculumului la contextul local, presupune 
elaborarea şi implementarea unor elemente inedite, care vizează ameliorarea. 
 
 
Cine iniţiază inovaţia curriculară? 
 
Inovaţia curriculară la nivelul şcolii poate fi consecinţa directă/ indirectă a unor iniţiative ale: 
 
• forurilor externe care au o autoritate în raport cu şcoala; 
• managerilor  unităţii de învăţământ; 
• grupurilor formale şi informale de la nivelul şcolii; 
• membrilor comunităţii şcolare; 
• persoanelor/ instituţiilor din comunitate 
 
 
Care  sunt factorii de impact? 
 
Sub aspectul facilitării inovaţiei curriculare un rol deosebit îl joacă: 
 
• indivizii creativi prezenţi în unitatea de învăţământ, caracterizaţi prin calităţi profesionale, 

deschidere, inteligenţă, gândire divergentă, apetit pentru schimbare, receptivitate la nou, 
entuziasm, stabilitate emoţională 

 
• capacitatea novatoare a şcolii, exprimată în claritatea şi coerenţa obiectivelor, calitatea 

resurselor umane, flexibilitatea mecanismelor de autoreglare, eficienţa mecanismelor de informare 
şi decizie 

 
Sub aspectul restricţionarii inovaţiei curriculare pot avea un impact semnificativ: 
 
• factori interni ţinând de lipsa de claritate la nivelul obiectivelor, interesul scăzut faţă de inovatori 

şi inovaţii, particularităţile resurselor umane, conservatorismul individual şi organizaţional, 
costurile ridicate presupuse de introducerea inovaţiei, centrarea managerilor pe problemele 
curente 

 
• factori externi în cazul în care inovaţia are nevoie (pentru a fi aplicată) de aprobarea unei 

autorităţi exterioare şi/ sau de sprijin din exterior 
 
Capacitatea unei şcoli de a inova şi apetitul său pentru inovaţie, inclusiv în domeniul curriculumului 
său, depinde într-o măsură semnifiativă de unele caracteristici ale membrilor comunităţii 
şolare: 
- deschiderea faţă de schimbare şi toleranţa la nou 
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- obişnuinţa de a genera inovaţii şi de a aplica lucruri inedite 
- exerciţiul în integrarea, asimilarea, învăţarea unor elemente noi. 
 
Pentru a dezvolta aceste caracteristici, este necesar ca strategia şcolii să includă programe speciale 
pentru formarea membrilor comunităţii şcolare pentru inovaţie, schimbare, creativitate. 
 
 
Creativitatea – condiţie sine qua non a adaptării şcolii la schimbare şi a curriculumului său la 
contextul local- este definită în literatura de specialitate (conform Demetrescu R. – 1974, Moraru I, 
Tabachiu A.- 1997), ca: 
 
• “o capacitate individuală de a genera elemente noi, originale, calitativ diferite faţă de cele din 

trecut” 
 
• “o caracteristică general umană care permite elaborarea unor “ produse” noi pe baza elementelor 

existente” 
 
 
Care sunt factorii favorizanţi? 
 
Datorita diferenţelor dintre datele native, experienţele trăite, educaţia primită, există diferenţe 
individuale referitoare la gradul de creativitate, mecanismele folosite, produsele obţinute la 
nivelul fiecărei persoane care face parte din comunitatea şcolii. 
 
Transformarea potenţialului creator, pe care îl are fiecare membru al comunităţii şcolare, într-o 
realitate şi folosirea lui în scopul adaptării învăţării la context, presupune aplicarea unor strategii 
orientate către: stimularea autocunoaşterii, orientarea aspiraţiilor, susţinerea motivaţie 
individuale. 
 
 
Cum poate fi stimulată creativitatea?  
 
Creativitatea, condiţie esenţială a ameliorărilor şcolare şi, în particular, al adaptării curriculumului la 
contextul local,  poate fi stimulată prin metode individuale, metode de grup, metode mixte, ce 
îşi propun dezvoltarea şi valorificarea potenţialului creativ de care dispun atăt membrii comunităţii 
şcolii şi partenerii lor, cât şi grupurile/ echipele din care ei fac parte. 
 
• Dacă vreţi să stimulaţi creativitatea individuală  a membrilor comunităţii şcolare şi/ sau a 

partenerilor lor comunitari puteţi face apel la metode individuale 
 
 
Metode individuale (conform Moraru. I., Tabachiu, A., 1997): 
 
- AUTOCHESTIONAREA aplicată sistematic cu centrare pe o problema dată 
 
- MATRICEA DE DESCOPERIRI, care permite (prin intermediul unui tabel cu dublă intrare) 

efectuarea tuturor combinaţiilor între doua variabile înscrise în tabel 
 
- METODA PROFESORULUI, bazată pe principiul conform căruia explicându-le celorlalţi poţi să 

identifici mai uşor soluţia la o problema dată sau să descoperi un element inedit 
 
- FORŢAREA INTELECTULUI, prin micşorarea imaginară a distanţei dintre imposibil si posibil 
 
- LISTA DE IDEI NOI, în care se inscriu toate ideile legate de o problemă dată, generate într- un 

anumit interval de timp 
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- VIZUALIZAREA unor imagini relevante pentru obiectivul propus 
 
- cultivarea GÂNDIRII DIVERGENTE şi exersarea asociaţiilor  libere de idei 
 
- CONSTRUIREA DE METAFORE, elaborarea unor povestiri, rezolvarea unor situatii ipotetice 
 
- VALORIFICAREA VISULUI, a reveriei, a visării şi dezvoltarea intuiţiei 
 
- FIXAREA UNOR OBIECTIVE STIMULATIVE, asociată cu diminuarea fricii de eroare/eşec 
 
 
 
• Dacă vreţi să stimulaţi creativitatea grupului/echipei, care include fie membri ai comunităţii 

şcolare, fie reprezentanţi ai şcolii şi parteneri din comunitate, puteţi face apel la metodele de grup 
şi la metodele mixte(conform Moraru. I., Tabachiu, A., 1997): Sinectica, Brainstorming, 
Phillips 6- 6, Echipa de experţi, Caietul de soluţii, Metoda Delphi. 

 
 

 Teme de reflecţie 

                                
Citiţi textul de mai jos, referitor la creativitate. După ce aţi terminat lectura textului, reflectaţi la modul 
în care ar trebui să se acţioneze pentru a incuraja creativitatea în şcoala în care vă desfăşuraţi 
activitatea. 
 
Încurajarea, susţinerea, facilitarea creativităţii centrate pe adaptarea curriculelor şcolii la 
contextul local pot fi realizate prin elaborarea şi aplicarea unor strategii la nivelele manageriale ale 
unităţii de învăţământ: 
 
• evitarea excesului de critică în raport cu ideile noi 
• simplificarea birocraţiei şi a circulaţiei informaţiei 
• asigurarea transparenţei informaţiei 
• acordarea încrederii, atenţiei, interesului pentru ideile noi şi valoroase 
• crearea unui climat  de încredere şi siguranţă 
 
Pentru a încuraja creativitatea orientată către adaptarea curriculumului la contextul local, se 
poate face apel la metodele de grup, care pornesc de la premisa că (conform Moraru. I., Tabachiu, A., 
1997): 
 
• pentru orice problemă există soluţii inedite, superioare celor practicate în prezent iar soluţiile noi 

există în stare latentă la nivelul indivizilor 
 
• rutina conduce către adoptarea soluţiilor cunoscute şi încetăţenite pentru rezolvarea unei 

probleme date şi la tratarea unor idei noi ca banale, nerealiste, inoperante 
 
• soluţiile latente pot fi conştientizate, actualizate, exprimate în context de grup iar transformarea 

lor în mesaje verbale poate fi facilitată prin lucru în condiţii de grup 
 
• generarea ideilor noi poate avea loc numai în contextul respectării unor reguli, cunoscute de către 

toţi membrii grupului. 
 

 Aplicaţii /exerciţii /acţiuni      

 
Alegeţi o temă care să se refere direct la adaptarea curriculumului şcolii dumneavoastră la contextul 
local. (nevoi, soluţii, activităţi etc)  
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Organizaţi un brainstorming în cadrul grupului cu care lucraţi, folosind tema pe care aţi ales-o. Pentru 
organizarea acestui brainstorming, urmaţi regulile indicate în literatura de specialitate (conform 
Moraru. I., Tabachiu, A., 1997) 
 
• pregătirea riguroasă a sesiunii şi alegerea momentului şi a intervalului optim 
• asigurarea unor condiţii ergonomice adecvate şi aşezarea participanţilor în reţea permisivă 
• explicarea clară a problemei, regulilor, obiectivelor sesiunii şi limitarea comunicării la mesaje 

scurte 
• crearea unui climat de încredere, destindere şi încurajarea  emiterii libere a ideilor noi 
• descurajarea emiterii opiniilor critice, evaluative şi blocarea comportamentelor verbale sau 

nonverbale care pot avea efect inhibitor asupra creativităţii şi exprimării libere 
• punctarea fiecarei idei de către moderator prin reluarea exactă a cuvintelor folosite  şi 

înregistrarea tuturor ideilor emise 
• colectarea unei evaluari intermediare efectuate de către participanţi (în finalul sesiunii) 
• separarea riguroasă a secvenţei de discuţie liberă de secvenţa finală a evaluării 
• evaluarea finală a ideilor în acord cu criterii clare şi precise 
• respectarea timpului de derulare a sesiunii(20- 60 minute) 
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CONCLUZII 
 
 
Pentru a răspunde cerinţelor specifice legate de creşterea calităţii în sistemul de  învăţământ, modulul 
“Adaptarea curriculumului la contextul rural” cuprinde repere teoretice şi aplicaţii practice 
referitoare la principalele dimensiuni care fac posibilă adaptarea curriculumului şcolii la 
contextul local şi la realitate: perspectiva din care trebuie privite/ operate adaptările curriculare, 
caracteristici ale mediului şcolar, obstacole în faţa adaptării, parteneriatul cu comunitatea, construirea 
unor grupuri şi echipe de lucru, inovaţie şi creativitate, tipuri de resurse şi activităţi specifice în 
domeniul adaptării curriculumului şcolii.. 
 
Adaptarea curriculumului şcolilor rurale la contextul local, în acord cu exigenţele unui 
învăţământ de calitate: 
 
• trebuie privită din perspectiva abordării holistice şi a curriculumului  integrat; 
• se realizează prin activităţi legate de curriculumul nucleu, curriculele opţionale, 

activitatile  extracurriculare; 
• este mai eficientă în cadrul unei şcoli dinamice, deschise la schimbare; 
• porneşte de la strategiile şcolii şi se regăseşte în oferta sa educaţională; 
• reclamă diminuarea obstacolelor ce generează rezistenţa la schimbare; 
• presupune parteneriate  şi lucrul  în grupuri şi echipe; 
• se bazează pe inovaţie şi creativitate 
 
Succesul demersurilor centrate pe adaptarea curriculelor la context depinde într- o măsură 
semnificativă de modul în care cei ce elaborează strategia şcolii în acest domeniu reuşesc: 
- să identifice nevoile, problemele, priorităţile din domeniul adaptărilor curriculare; 
- să comunice cu comunitatea şcolară şi locală; 
- să valorifice specificul şcolii şi al comunităţii sale 
 
Constituirea unor grupuri de lucru şi a unor echipe mixte, care să îşi asume sarcini legate de 
adaptarea curriculelor şcolii la realitate şi la contextul local, poate reprezenta o soluţie eficientă, ce 
asigură colaborarea dintre profesori şi elevi şi dintre şcoală şi comunitate în acest domeniu. În acest 
sens, adaptarea curriculumului la contextul local trebuie să fie rezultatul lucrului în grup şi/ sau a 
eforturilor de echipă. 
 
Stimularea inovaţiei şi creativităţii, ca o condiţie sine oua non a adaptărilor curriculare la context 
şi la realitate presupune, la nivelul fieărei şcoli rurale:  
 

 elaborarea unei speciale în domeniul inovaţiei şi creativităţii 
 crearea unui cadru general care să favorizeze inovaţia şi creativitatea 
 încurajarea persoanelor şi a grupurilor novatoare 
 diminuarea rezistenţei faţă de noutate şi schimbare 
 implicarea  tuturor membrilor comunităţii şcolare în activităţi ce presupun inovaţie şi creativitate. 

 
Asigurarea continuităţii procesului de adaptare a curriculumului la contextul local  
presupune creşterea capacităţii şcolilor rurale de a efectua acest demers, prin măsuri legate de:  
 

 pregătirea membrilor comunităţii şcolare în acest domeniu; 
 crearea unor grupuri de lucru şi încurajarea cooperării între profesori şi elevi; 
 experimentarea unor forme specifice de parteneriat cu comunitatea; 
 diseminarea în cadrul şcolii  a unor experienţe de succes şi a unor modele de bune; practici în 

domeniul adaptărilor curriculare 
 
Experienţele unor proiecte care au generat modele de bune practici în domeniul adaptării 
curriculumului şcolii la contextul local sugerează unele orientări ce pot fi luate în considerare pentru 
construirea strategiilor şcolilor rurale în acest domeniu: 
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• implicarea pe baze parteneriale a profesorilor şi elevilor  şcolii în iniţierea şi desfăşurarea unor 

activităţi centrate pe inovaţia curriculară; 
 
• dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor de care dispun profesorii şi elevii pentru a proiecta şi 

desfăşura în echipă activităţi cu consecinţe pozitive asupra ofertei educaţionale a şcolii; 
 
• elaborarea unor materiale informative care pot fi folosite pentru  proiectarea, implementarea şi 

evaluarea acţiunilor orientate către curricule opţionale şi proiecte extra- clasă; 
 
• diseminarea către toată comunitatea şcolii( profesori şi elevi) şi către comunitatea locală a unor 

modele de bună practică în domeniul adaptării curriculumului şcolii la contextul local şi la realitate; 
 
• atragerea unor resurse suplimentare pentru extinderea şi diversificarea activităţilor care vizează 

adaptările în domeniul curricular; 
 
• identificarea unor soluţii care să contribuie la atragerea unor parteneri capabili să susţină 

activităţi centrate pe adaptarea la context a curriculumului şcolii. 
 
Pornind de la caracteristicile şcolii şi ale comunităţii în care este amplasată, fiecare dintre unităţile de 
învăţământ din mediul rural poate avea experienţe de succes, ce pot deveni exemple de bune practici 
în domeniul adaptării curriculumului şcolii la contextul local şi la realitate. 
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