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INTRODUCERE
O provocare comună pentru sistemele de învăţământ europene este prevenirea părăsirii timpurii a şcolii.
Scăderea interesului pentru actul educativ, ce are loc de la o generație de elevi la alta, cât și provocările comunității
necesită din partea școlii adaptarea rapidă și continuă.
Pentru a face faţă acestei provocări am conceput acest ghid în cadrul proiectului Erasmus+ „Profesori pregătiți elevi prezenți: investim pentru prevenirea și stoparea abandonului școlar”, implementat de Liceul Tehnologic „Eremia
Grigorescu” din Mărășești. Acest ghid include metode de abordare a abandonului dobândite în urma participării la
cursurile de formare „Don't Give up and Catch your Dreams!”- organizat la Helsinki în perioada 28 octombrie - 1
noiembrie 2019 de Anatolia Education and Consultancy, și „Preventing Early School Dropout – A Challenge for Every
Teacher”- ogranizat la Barcelona în perioada 9-18 martie 2020 de către ITEAC ITL INSTITUTE.
Ghidul de faţă se adresează cadrelor didactice care au nevoie de un plus de motivaţie și de inspirație în a face
faţă cazurilor în care elevii sunt expuşi riscului de abandon şcolar.
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ABANDONUL ȘCOLAR - CAUZE ȘI EFECTE
Abandonul școlar reprezintă părăsirea sistemului de învățământ și ale oricăror raporturi cu școala, înaintea obținerii unei caliﬁcări profesionale.
Cauzele abandonului școlar sunt multiple, poate ﬁ vorba ﬁe de inadaptarea elevului la activitatea de învățare, ﬁe de inadaptarea școlii la factorii
interni (psihologici) și/sau externi (scocioeconomici, socioculturali) ai copilului. Dintre cele mai frecvente cauze fac parte:
Ÿ Modelul educaţional oferit de părinţi şi fraţi. Cel mai adesea, elevii care ajung să nu își dorească studiul provin din familii în care părinţii au maxim
opt clase. Familiile în care există fraţi mai mari ce au renunţat devreme la școală au tendința să reproducă modelul şi în cazul fraţilor mai mici.
Există, desigur, şi excepţii.
Ÿ Diﬁcultăţile materiale ale familiei, mai ales în cazul familiilor numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse.
Ÿ Intrarea pe piața muncii.
Ÿ Anturajul de calitate îndoielnică.
Ÿ Factorii de natură educațională: refuzul respectării normelor și regulilor școlare, motivație scăzută în raport cu școala, greșelile cadrelor didactice
(de gestionare a unor conﬂicte, de atitudine și relaționare, de competență sau autoritate), integrarea nesatisfăcătoare în colectivul clasei, calitatea
relațiilor cu profesorii sau colegii.
Ÿ Apartenența la un mediu vulnerabil social unde acasă există condiții nefavorabile spijinirii parcursului școlar.
Ÿ Plecarea de acasă a părinților duce la abandon școlar, deoarece copiii sunt nesupravegheați sau necorespunzător supravegheați.
Efectele pe termen lung ale abandonului școlar se reﬂectă asupra dezvoltării sociale și creșterii economice. Abandonul școlar reprezintă un eșec al
integrării sociale a individului. Părăsirea școlii este cu atât mai problematică atunci când se produce la clasele terminale, deoarece atât sistemul de
învățământ, cât și beneﬁciarul, elevul, au cheltuit destule resurse ca să se ajungă într-un punct în care eforturile ﬁnanciare și spirituale ale ambelor
părți nu s-au concretizat.
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Elevii nu vor avea caliﬁcarea profesională necesară
integrării în societate și pot reprezenta cu succes
viitorii șomeri.
Pentru persoanele care au abandonat învăţătura
există o serie de programe de revenire în sistemul
educaţional pentru terminarea studiilor, cum ar ﬁ
învăţământul cu frecvenţă redusă, învăţământul
seral, participarea la diferite cursuri de formare
profesională.
Bugetul statului este prima victimă afectată frontal
de fenomenul de părăsire a sistemului de
învățământ. Impactul direct este dat de faptul că o
persoană care a absolvit doar câteva clase are cele
mai mari șanse să devină asistată social decât un
absolvent de liceu sau de școală profesională.
Impactul indirect se referă la impozitele încasate de
pe urma tinerilor care nu au absolvit, acestea ﬁind
diminuate din cauza faptului că mulți dintre ei nu
vor obține venituri sau vor obține venituri mici.

Ÿ

Școala are rolul de a identiﬁca acei elevi care, datorită unor inﬂuențe de natură economică, socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să
abandoneze școala. Școala nu poate inﬂuența factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor
copiilor. Dintre factorii principali care ar putea duce la diminuarea sau reducerea abandonului școlar amintim:

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

sistemul școlar să ﬁe adecvat la cerințele sociale actuale;
să evite supraîncarcarea școlară;
să stabilească și aplice un program de recuperare a materiei
școlare pentru elevii cu astfel de probleme;
să diversiﬁce și să facă mai atractive activitățile școlare;
să organizeze activități extrașcolare menite să atragă elevii;
să existe comunicare asertivă și eﬁcientă cadru didactic-elev;
sistemul de evaluare să nu ﬁe unul subiectiv, ci unul individualizat,
adaptat nivelului real al copilului, să nu devalorizeze imaginea
copilului;
să evite constituirea unei elite, ceilalți ﬁind marginalizați;
oferta școlară să ﬁe compatibilă cu trebuințele, interesele și
aspirațiile elevilor;
exigențele școlare să ﬁe rezonabile;
să nu mai promoveze relații pedagogice bazate exclusiv pe
autoritatea profesorilor;
disciplina școlară să nu ﬁe nici excesiv de permisivă, nici excesiv
de rigidă;
să evite practicile educative percepute de elevi ca ﬁind nedrepte,
frustrante;
să existe o dotare materială adecvată în școală;
programe de consiliere pentru părinți;
colaborarea cu toate autoritățile comunității locale, inclusiv cu
ONG-uri.

Prin cele menționate mai sus se arată că abandonul școlar este, în
fapt, culminarea unui proces pe parcursul căruia elevul, din diferite
motive, se îndepărtează de școală și în cele din urmă o părăsește.
Copiii trebuie monitorizați încă de la începutul școlarizării, astfel încât
să se poată prevedea și preveni tendința de abandon școlar. Pentru
prevenirea sau reducerea ratei abandonului şcolar trebuie lucrat atât
cu elevul cât şi cu familia şi școala.
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15 STRATEGII EFICIENTE PENTRU PREVENIREA
ABANDONULUI ȘCOLAR

Prof. Alina Dragomir

Elevii prezintă o serie de motive pentru abandonarea școlii, prin urmare soluțiile sunt
multidimensionale. În continuare vom prezenta 15 strategii eﬁciente (identiﬁcate de NDPC/N) care
au cel mai mare impact pozitiv asupra reducerii abandonului școlar. Aceste strategii par a ﬁ
independente, însă funcționează bine împreună și se suprapun frecvent. Deși pot ﬁ puse în aplicare
ca strategii de sine stătătoare, rezultatele pozitive sunt mult mai vizibile când se dezvoltă și se
implementează planuri de îmbunătățire care să includă majoritatea sau toate aceste strategii.
Strategiile sunt grupate în 4 categorii generale:
- Strategii fundamentale (din perspectiva școală-comunitate):
Ÿ Abordare sistemică;
Ÿ Colaborarea școală-comunitate;
Ÿ Medii sigure de învățare;
- Intervenții timpurii:
Ÿ Angajamentul familiei;
Ÿ Educația timpurie;
Ÿ Dezvoltarea timpurie a alfabetizării;
- Strategii de bază:
Ÿ Mentorat/ tutorat;
Ÿ Service-Learning;
Ÿ Școlarizare alternativă;
Ÿ Afterschool/ oportunități în afara școlii;
- Strategii de gestionare și îmbunătățire a instruirii:
Ÿ Dezvoltare profesională;
Ÿ Învățarea activă;
Ÿ Tehnologie educațională;
Ÿ Instruire individualizată;
Ÿ Educație tehnică și pentru carieră.
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Abordarea sistemică - Această strategie necesită o abordare și un proces sistemice pentru îmbunătățirea continuă la toate
nivelurile de învățământ și între toate părțile interesate, printr-o viziune comună, obiective bine concentrate, selectarea unor strategii
bazate pe cercetare și intervenții, monitorizare continuă și feedback, și luarea deciziilor bazate pe date.
De asemenea, necesită alinierea politicilor, procedurilor, practicilor și structurilor organizaționale școlare și monitorizarea continuă a
eﬁcacității.
Colaborarea școală-comunitate – Această strategie se concentrează pe puterea unei comunități implicate și receptive în care
toată lumea din comunitate este responsabilă pentru calitatea educației, rezultând un mediu de colaborare și atașament în care
tinerii pot prospera. Elementele critice ale acestui tip de colaborare se bazează pe o comunicare eﬁcientă, continuă și
multidimensională, astfel încât prevenirea abandonului să ﬁe un efort comunitar și continuu.
Medii de învățare sigure – Mediile de învățare sigure, organizate, favorabile, incluzive și primitoare îi ajută pe elevi să-și realizeze
potențialul ca indivizi și ca membri responsabili ai societății. Toți elevii trebuie să ﬁe ﬁzic și emoțional în siguranță; să-și cunoască
așteptările și să ﬁe sărbătoriți echitabil pentru realizările lor, să se simtă cu adevărat importanți, doriți și susținuți. Un mediu de
învățare sigur și ordonat oferă atât securitate ﬁzică și emoțională, cât și experiențe zilnice care dezvoltă atitudinile sociale pozitive și
abilitățile interpersonale eﬁciente. Un plan de disciplină și prevenire a violenței ar trebui să includă strategii de soluționare a
conﬂictelor și ar trebui să se ocupe de potențialele violențe, precum și de gestionarea crizelor. Un mediu de învățare
sigur, favorabil și receptiv susține toți elevii, profesorii, culturile și subgrupurile; onorează și susține
diversitatea și justiția socială; tratează elevii în mod echitabil și recunoaște nevoia de
feedback, inovație și a doua șansă.
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Angajamentul familiei – Cercetările au arătat în mod constant că angajamentul familiei are un efect direct, pozitiv asupra realizărilor
tinerilor și este unul dintre cei mai de acuratețe predictori ai succesului unui elev la școală. Elementele critice ale acestui tip de
colaborare se bazează pe comunicarea bidirecțională eﬁcientă, continuă și multidimensională, precum și pe evaluările continue ale
nevoilor și pe suportul și intervențiile receptive ale familiei.
Educația timpurie a copilului – Intervențiile de la naștere până la 5 ani demonstrează că furnizarea unei educații suplimentare copilului
poate spori dezvoltarea creierului. Cea mai eﬁcientă modalitate de a reduce numărul copiilor care vor renunța în cele din urmă la școală
este de a oferi cele mai bune instruiri de la începutul școlii, prin clasele primare.
Dezvoltarea timpurie a alfabetizării – Intervențiile de alfabetizare timpurie pentru a ajuta elevii cu performanțe reduse să-și
îmbunătățească abilitățile de citire și scriere, stabilesc bazele necesare pentru o învățare eﬁcientă la toate disciplinele. Dezvoltarea
alfabetizării (literația) ar trebui să continue de la clasele primare până la a 12-a.
Mentorat/Tutorat – Mentoratul este de obicei o relație de susținere individuală între un mentor și un mentorat care se bazează pe
încredere. Mentoratul oferă o structură de sprijin semniﬁcativă pentru studenții cu risc ridicat. Tutoratul, de obicei o activitate individuală,
se concentrează pe sprijinul academic și este o practică eﬁcientă atunci când abordează nevoi speciﬁce în colaborare cu profesorul de la
clasă al elevului.
Service-Learning – Conectează experiențele relevante din comunitate cu învățarea academică. Această metodă de predare - învățare
promovează creșterea personală și socială, dezvoltarea carierei și responsabilizarea civică, și poate ﬁ un puternic mobil pentru o reformă
școlară eﬁcientă la toate nivelurile de învățământ.
Școlarizarea alternativă – Opțiunile alternative sau netradiționale de școlarizare și opțiunile livrate de aceste modele (de exemplu:
timpuri și medii de învățare alternative, învățarea virtuală, învățarea mixtă, oportunități bazate pe dezvoltarea de competențe) oferă căi
alternative de absolvire, prin programe care acordă o atenție specială nevoilor individuale și sociale, obiectivelor privind cariera dorită și
cerințelor academice pentru obținerea unei diplome de liceu și trecerea cu succes la viața de după absolvire.
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Afterschool/ oportunități în afara școlii – multe școli oferă și program afterschool sau școli de vară cu
diverse obiective (de îndrumare, recuperare a materiei, accelerare, sprijin la teme etc), care oferă elevilor
oportunități de asistență și recuperare, precum și opțiuni de învățare avansată. Astfel de experiențe sunt
deosebit de importante pentru elevii cu risc, deoarece timpul petrecut în afara școlii va ﬁ plin de activități
constructive și antrenante sau de sprijin academic necesar.
Dezvoltarea profesională – Adulților care lucrează cu tineri cu risc de abandon școlar trebuie să li se
ofere oportunități de învățare profesională continuă, sprijin și feedback. Învățarea profesională ar trebui să
se alinieze viziunii școlii și nevoilor identiﬁcate ale populației. Oportunitățile de învățare profesională
trebuie monitorizate frecvent pentru a determina ﬁdelitatea implementării și necesitatea de sprijin
suplimentar și feedback.
Învățarea activă – Învățarea activă și strategiile de implicare a elevilor abordează elevii ca parteneri în
propria învățare. Aceste strategii includ vocea și alegerea elevilor, feedback eﬁcient, stabilirea de
obiective, învățarea prin cooperare, gândirea critică, creativă și reﬂexivă, comunicare bidirecțională.
Pentru a ﬁ mai eﬁcienți, profesorii trebuie să pună la dispoziția elevilor instrumente și strategii pentru a se
organiza pe sine și orice nou material: tehnici de citire, scriere și lucru matematic, pașii sistematici de
urmat atunci când lucrează o sarcină sau reﬂectă asupra propriei învățări.
Tehnologie educațională – Tehnologia de instruire poate sprijini în mod eﬁcient predarea și învățarea,
implicând în același timp elevii în eforturi cu sens și autentice, abordând inteligențele multiple și
adaptându-se la stilurile de învățare ale elevilor. Tehnologia educațională poate ﬁ utilizată în mod eﬁcient
în instruirea individuală și nu numai că poate ajuta la pregătirea elevilor pentru câmpul muncii, ci poate
crește stima de sine a elevilor. Utilizarea eﬁcientă a tehnologiilor depinde de promptitudinea cu care
răspund și se potrivesc nevoilor elevilor.
Instruiri individualizate – Experiențele de învățare pot ﬁ individualizate, diferențiate sau personalizate
(combinând învățarea adaptată și ritmată cu ﬂexibilitatea conținutului sau temei pentru a se plia pe
interesele, preferințele și experiențele anterioare ale ﬁecărui cursant). Într-un mediu complet personalizat,
obiectivele și conținutul învățării, precum și metoda și ritmul pot varia (astfel, personalizarea cuprinde
diferențiere și individualizare).
Carieră și educație tehnică (CET) – Programele CET de calitate și căile de carieră aferente și de
orientare în carieră sunt esențiale pentru toți elevii. Tinerii au nevoie de abilități la locul de muncă, precum
și de conștientizare și concentrare pentru a crește nu doar posibilitatea ca aceștia să ﬁe pregătiți pentru
cariera lor, ci și relevanța școlii în formarea lor pentru integrarea în societate.
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ROLUL EXPERIMENTULUI ÎN CREȘTEREA ÎMPLICĂRII ELEVILOR ÎN ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE
prof. Lavinia Anghel
„Chimistul se poate bucura tot atât de mult de o experienţă frumoasă, ca şi sculptorul în faţa lucrării
executate” (Costin D. Neniţescu)

Chimia este o știință experimentală, alături de ﬁzică, biologie, ﬁind legată de tot ceea ce ne
înconjoară. Nu există viață fără procese chimice, acestea având loc în atmosferă, apă, sol, în organismele
umane și vegetale. Reproducerea acestor fenomene în laborator, la nivel micro și apoi macro, în fabrici, a
condus la noi desscoperiri științiﬁce: vitamine, medicamente, detergenți, mase plastice, îngrășăminte,
vopseluri, combustibili nucleari, etc.
EXPERIMENTUL este o metodă de explorare directă a realităţii, folosit pe scară largă în predarea
chimiei, biologiei, ﬁzicii, a ştiinţelor tehnice, constând într-o observare provocată şi dirijată de anume
ipoteze, ce urmează a ﬁ veriﬁcate experimental.
Metoda presupune cooperare şi activitate comună din partea elevilor, pentru rezolvarea unor
sarcini comune de instruire ce implică activităţi de reconstituire şi modiﬁcare a unor procese şi fenomene .
În organizarea unui învăţământ centrat pe copil, profesorul devine un coparticipant alături de elev la
activităţile desfăşurate.
Folosirea experimentului de laborator, îi ajută pe profesori să-i indrume pe elevi în procesul de învățare, deoarece creează
contextual favorabil pentru: motivarea si implicarea activă a elevilor în învățare; facilitarea gândirii elevilor, în special a celei critice și a
celei creative; procesarea informației de către elevi prin exersarea operațiilor gândirii atât de către elevi, cât și de către profesor;
proiectarea unor activități care să ajute la realizarea acestor scopuri; abordarea interdisciplinară a conținutului; oferirea unui material de
discuție; angajarea elevilor într-un discurs permanent ceea ce permite monitorizarea înțelegerii;stimularea schimbării și a reﬂecției
personale; încurajarea exprimării libere și în siguranța a tuturor opiniilor; confruntarea de idei și opinii în condiții de respect; sprijinirea
elevilor în producerea opiniilor, a întrebărilor și în căutarea răspunsurilor proprii; organizarea predării; stabilirea unor scopuri pentru
învățare și satisfacerea anumitor nevoi individuale.
“Învăţarea în grup exersează capacitatea de decizie şi de iniţiativă, dă o notă mai personală muncii, dar şi o complementaritate mai
mare aptitudinilor şi talentelor, ceea ce asigură o participare mai vie, mai activă, susţinută de foarte multe elemente de emulatie, de
stimulare reciprocă, de cooperare fructuoasă.” ( Jean Piaget)
Speciﬁc metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează interacţiunea dintre minţile participanţilor, dintre personalităţile lor,
ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente. Acest tip de interactivitate determină “identiﬁcarea subiectului cu situaţia de
învăţare în care acesta este antrenat” , ceea ce duce la transformarea elevului în stăpânul propriei transformări şi formări.
Metoda lucrărilor de laborator şi a lucrărilor practice asigură o legătura strânsă dintre teorie şi practică. Unele lucrări practice şi de
laborator au ca bază exerciţiile şi se desfăşoară după modelul acestora, iar altele după modelul tipurilor de experiment.

Lucrările practice de laborator, pentru chimie-ﬁzică nu numai că sunt utile, dar au drept scop atragerea elevilor și către natură,
determinându-i să cunoască și să înțeleagă fenomenele ﬁzice și chimice care au loc.
Atragerea elevilor către școală prin participarea la lucrările de laborator, la experimente chimice și prin extrapolare, realizarea de
miniproiecte știintiﬁce, contribuie la dezvoltarea intelectuală și emoțională a elevului, alături de celelalte beneﬁcii enumerate anterior.
De-a lungul anilor, împreună cu elevii de liceu am realizat proiecte precum: “Analiza calitatii aerului în orașul Mărășești”, ”Analiza calității
apei în orașul Mărășești”, ” Polimeri superabsorbanti naturali”, cu care am participat la Concursuri Nationale de Proiecte de mediu și
High School Science Projects- Iasi. Au fost atrași în număr mare elevi, pentru a putea ﬁnaliza proiectele, aceștia ﬁind împărțiți în grupe,
având sarcini precise, rezultatele ﬁind apoi prelucrate și interpretate. Primele două proiecte au fost adaptate nivelului gimnazial și liceal,
astfel încât elevii implicați să se autoevalueze și să se simtă valoroși în studiul propus.
Orele de chimie sunt atractive pentru elevi atâta timp cât ei înșiși își pun întrebări și caută răspunsuri prin efectuarea
experimentelor chimice. Rolul profesorului este doar de a-i îndruma discret , dirijându-i cu pași mărunți spre descoperirea adevărului
științiﬁc despre care elevii aﬂă din manuale. Întrebările despre mediul înconjurător conduc la realizarea miniproiectelor școlare.
Un învăţământ modern, bine conceput permite iniţiativa, spontaneitatea şi creativitatea copiilor, dar şi dirijarea, îndrumarea lor,
rolul profesorului căpătând noi valenţe, depăşind optica tradiţională prin care era un furnizor de informaţii.
Consider că cele menționate anterior și că toate metodele formale și nonformale, applicate în cadrul disciplinei de studio CHIMIE
pot conduce la diminuarea abandonului școlar.
Elevul trebuie inclus în chiar structura disciplinei, care nu trebuie să-i deﬁnească ceea ce el intuieşte sau foloseşte, ci să-l
provoace să descopere ceea ce îl înconjoară, ceea ce se întâmplă în jurul său, pentru a găsi soluţii problemelor cărora trebuie să le facă
faţă.
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Activitate de orientare în carieră
Cum să-mi aleg o meserie ?
Tipul activitatii : dezvoltare personală
Durata activității : 45'

Prof. Dana Lupu

Descrierea activității
Profesorul anunță elevii despre tema activității propuse și grupează
elevii în echipe de câte 4-6 elevi. Fiecare elev își va asuma câte un
rol pentru a ﬁ explorat. Fiecare echipă își va alege un șef de
echipă. Profesorul va împărți șeﬁlor de echipe cărți de joc legate
de meserii, iar aceștia, la rândul lor vor cere colegilor de echipă să
extragă câte o carte.
Fiecare echipă va căuta diferențe și asemănări despre meseriile
descoperite în cărți.Elevii vor primi ﬁșe de lucru în care vor nota
informațiile. Se vor centraliza informațiile de la ﬁecare echipă, iar
șeﬁi de echipă vor comenta pe marginea informațiilor.
La ﬁnal elevii vor vota cea mai bună expunere, iar echipa
câștigătoare se va organiza pentru a simula un interviu pentru un
loc de muncă, selectând câte un canditat din ﬁecare echipă.
Profesorul va împărți chestionare elevilor selectați pentru rolurile
de recrutori, anunțându-i că simularea de interviu se va desfășura
ca o dezbatere.
Profesorul se asigura ca toti elevii au inteles ce au de facut
simularea de interviu si imparte ﬁse elevilor intervievati. Dupa 5-7
minute, profesorul se intreaba daca au terminat de parcurs ﬁsele si
elevii incep simularea de interviu.
Elevii selectați să ﬁe votanți ai celui mai bun candidat vor primi
cartonașe albastre pentru 'DA' și 'GALBENE' pentru 'MAI
ÎNCEARCĂ'.
După 15 minute profesorul oprește activitatea iar clasa de elevi
caută să identiﬁce greșeli frecvente în cadrul unui interviu pentru
un loc de muncă. Elevii vor centraliza informațiile într-un tabel și
vor merge mai departe cu simularea interviului.

În ultimele 7 minute ale activității, votanții vor împărți cartonașe albastre și galbene, urmând ca recrutorii să comunice deciziile ﬁnale ale
interviului.
Echipele vor realiza câte un poster cu 'REGULILE DE AUR' pentru o carieră de succes.În cadrul activității viitoare se vor vota cele mai
bune postere, iar elevii castigători vor primi câte o carte și o diplomă de participare.

JOCURI EDUCATIVE LA ORA DE LIMBA FRANCEZĂ
Prof. Dima Oana-Cristina

Se știe că limba franceză este diﬁcilă pentru elevi, greu de aprofundat, în consecință, mi-am
propus „să o fac mai ușoară”, să ﬁe învățată cu plăcere și cu mai mult interes. Am creat o serie de jocuri
sau am adaptat pentru elevii mei activități captivante cu scopul de a elimina monotonia din timpul orelor
de limba franceză, de a stimula învățarea prin metode ludice și de a le face elevilor care frecventează
destul de rar școala o invitație distractivă pentru a participa la ore. Ne dorim să diminuăm rata
abandonului școlar, să îi atragem pe elevii care nu (mai) vin la școală prin activități interactive, plăcute,
care să îi stimuleze.
Activitățile pe care le-am propus și care au avut succes în rândul elevilor:
1. Coduri QR și Wordcloud (clasele a 8-a)
Cu ocazia „Zilei Culturii Naționale” (15 Ianuarie 2020), cu ajutorul aplicației mobile QR Creator,
am realizat o serie de coduri QR pe care le-am printat și în care am scris poezii de Mihai Eminescu, atât
în limba română, cât și traduse în limba franceză. Elevii au descărcat aplicația pe telefon, au scanat
codurile primite, au citit poeziile și au căutat să facă asocieri (varianta în limba română + varianta în
limba franceză).
Cu ajutorul aplicației mobile, Wordcloud, elevii au introdus în forme diferite termeni cheie din
poezia eminesciană, atât în limba română, cât și în limba franceză, după care au salvat imaginile create
în format .jpg.
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2. Abțibilduri cu obiectele din clasă (clasele a 6-a)
Cu ajutorul unui marker, am scris pe etichete cu adeziv cuvinte în limba franceză care denumesc obiectele din clasă. Le-am
amestecat, le-am întors cu fața în jos pe catedră și ﬁecare elev a tras câte un abțibild, a citit cuvântul în limba franceză, a reperat obiectul
respectiv, după care a lipit eticheta pe obiect.
3. Spinner Game cu formele de prezent pentru verbele de prima grupă (clasele a 6-a)
Acest joc a fost adaptat după o resursă educațională deschisă (Ema la Școala, https://emalascoala.ro), considerând că se potrivește de
minune în aprofundarea terminațiilor de prezent pentru verbele de prima grupă (verbele terminate în -er). Am avut nevoie de câte o
agrafă metalică, un creion cu mină de graﬁt și creioane colorate. Am desenat un cerc pe care l-am împărțit în 6 părți egale și în care am
scris persoanele în limba franceză. Alături am realizat un tabel în care am scris verbe la inﬁnitiv (verbe de grupa I) și forme de prezent.
Elevii au plasat agrafa în mijlocul cercului, au introdus creionul cu mină de graﬁt în agrafă și au învârtit-o ca la un spinner. Dacă vârful
agrafei a indicat persoana I, numărul plural (nous), elevii au căutat forma potrivită din tabel și le-au colorat cu aceeași culoare. Au învârtit
agrafa până au potrivit toate persoanele la formele verbale corecte.

4. Bețișoarele cu cele 3 grupe verbale (clasele 5A, 6A și 6B)
Pentru a reține terminațiile de inﬁnitiv ale verbelor din limba franceză, pe bețișoare de la înghețată am scris cele mai utilizate verbe
din cele trei grupe (conjugări). Am pus toate bețișoarele într-un pahar de plastic, iar alături am pus alte 3 pahare pe care am scris grupa I,
grupa a II-a și grupa a III-a. Elevii au extras câte un bețișor, au citit verbul, s-au uitat la terminația acestuia, după care au introdus
bețișorul în grupa potrivită. În același timp, verbele descoperite au fost scrise pe tablă, cu cretă colorată și traduse în limba română.
5. Tricoul personalizat cu verbele auxiliare AVOIR și ÊTRE (clasele a 7-a și a 8-a)
Pentru ca elevii să rețină mai ușor modul de formare a perfectului compus în limba franceză, în mod special să diferențieze
verbele care se conjugă cu auxiliarul „avoir” (a avea) și cele care se conjugă cu auxiliarul „être”, am scris cu un marker special pentru
textile formele de prezent ale acestor două verbe. În funcție de verbul conjugat, mă întorceam, eram ﬁe cu fața la elevi, ﬁe cu spatele.
Acest tricou l-am purtat la toate orele de limba franceză din zilele respective și am creat diferite jocuri în funcție de nivelul clasei.
Impactul? Elevii de clasa a VII-a A și-au propus ca ﬁecare dintre ei să-și personalizeze un tricou alb cu forme ale verbelor neregulate
alese de ei.

6. Pornind de la literele unui cuvânt, creăm cât mai multe cuvinte folosind dicționarul francezromân (clasele a 6-a)
Am lipit pe tablă un cuvânt mai lung în limba franceză, scriind ﬁecare literă pe câte un cartonaș
colorat. Principalul obiectiv al acestei activități a fost ca elevii să învețe să folosească un dicționar
străin. Pe baza acestuia, am demarat un concurs în care elevii au creat cât mai multe cuvinte în
limba franceză, veriﬁcând în paginile dicționarului să vadă dacă există cuvântul respectiv sau dacă lau scris corect.
7. 100 de întrebări pentru un campion/100 questions pour un champion (clasele a 7-a și a 8-a)
Pentru lecțiile de recapitulare, m-am gândit la un concurs în urma căruia elevii să-și evalueze
cunoștințele de limba franceză un pic mai altfel, mai distractiv. Pe 100 de cartonașe am scris întrebări
de lexic, gramatică, cultură și civilizație etc.. Am împărțit clasa pe echipe, ﬁecare echipă alegându-și
câte un reprezentat care trebuia să răspundă. Am lipit pe tablă câte o coală albă pentru ﬁecare
echipă, iar pe acestea, în urma răspunsului corect, am lipit câte o bulină colorată. Echipa care a
obținut cele mai multe buline colorate a câștigat concursul. Este evident că echipa câștigătoare a
primit mici cadouri (rechizite: caiete, penare, pixuri, creioane colorate etc.). Cu această ocazie, am
făcut recapitularea conținuturilor studiate până în momentul respectiv și, de asemenea, evaluarea
elevilor.
8. Pune mâna pe... (clasele a 5-a)
Pentru a ﬁxa cunoștințele de lexic, obiectele din clasă, le-am propus elevilor un joc de
recunoaștere. Le-am spus în limba franceză „Pune mâna pe...” și le-am indicat un obiect (ușă,
fereastră, perdea, tablă etc.), iar ﬁecare elev a mers la obiectul respectiv, spunând în limba franceză
ce obiect a atins (Aceasta este ușa./ Aceasta este fereastra. etc.). După ce au atins toți elevii diferite
obiecte din clasă, a venit rândul lor să ﬁe profesor. Elevul ales le indica celorlalți ce ar trebui să
atingă.
Rezultatul?
În urma aplicării acestor jocuri în timpul orelor de limba franceză, am remarcat faptul că elevii care nu
participau la activități au început să prindă curaj și se implice. Pe de altă parte, elevii care nu
frecventau deloc orele de limba franceză au auzit de aceste metode simpatice și au început să vină
la școală, participând cu multă curiozitate și mult interes la aceste ore. Pentru a diminua rata
abandonului școlar, eu am propus cât mai multe activități atractive, distractive, interactive, cu ajutorul
cărora elevii să învețe mai ușor și să frecventeze școala.
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IMPLICAREA PĂRINŢILOR PENTRU REDUCEREA ABANDONULUI ŞCOLAR
Prof. Iacob Daniela
Abandonul şcolar reprezintă fenomenul de părăsire a şcolii de către tinerii care au frecventat doar învăţământul gimnazial sau
chiar mai puţin. Fenomenul are multe cauze: probleme personale sau de familie, diﬁcultăţi de învăţare sau o situaţie socio-economică
precară. Ţările europene au recunoscut gravitatea problemei şi s-au angajat să reducă procentul mediu al cazurilor de abandon şcolar.
Printre factorii care au un efect pozitiv asupra parcursului şcolar al copiilor şi, în consecinţă, asupra reducerii abandonului şcolar se
numără implicarea activă a părinţilor. Implicarea parentală este asociată cu rezultate comportamentale, sociale şi şcolare pozitive din
partea copiilor şi adolescenţilor. Adesea, cele mai bune rezultate se obţin cu sprijinul comunităţii locale extinse. Articolul de faţă vă
prezintă două exemple de implicare a părinţilor şi comunităţii locale în demersul de îmbunătăţire a rezultatelor şcolare şi de contracarare
a abandonului şcolar.
De aceea, implicarea părinților este un factor cheie pentru succesul educațional: o casă stimulatoare, mediul și implicarea părinților
sunt esențiale pentru învățarea și cogniția copilului, dezvoltarea socială și emoțională. Cu toate acestea, relația dintre școală și părinți
poate ﬁ provocatoare. Pe de o parte, acest lucru se poate datora experiențelor anterioare ale părinților, educaționale, culturale și socioeconomice "cultură" și "limbă". Pe de altă parte, acest lucru poate ﬁ legat de percepția cadrelor didactice asupra părinților ca ﬁind pasivi,
oportuniști și cu lipsă de timp și de experiență.
Pentru eﬁcientizarea rezultatelor împotriva abandonului școlar, foarte eﬁcient este considerat modelul Schema de legătură „Casă,
şcoală, comunitate”, întrucât nucleul acestei scheme îl reprezintă profesorii, deveniţi coordonatori ai programului şi elemente de legătură
între cele trei părţi.Strategia îi vizează pe adulţii ce joacă un rol important în viaţa copiilor. Aceştia sunt instruiţi să contribuie la atingerea
unor rezultate şcolare mai bune de către copii.
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Eforturile schemei de legătură se concretizează în diverse activităţi precum:
Ÿ Participarea părinților la luarea deciziilor școlare și la viața școlară - în deciziile privind

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

problemele legate de învățare, organizarea școlii și activităților școlare promovează
transparența și ajustările la nevoile reale ale comunității și creează un sentiment mai mare de
responsabilitate partajată în ceea ce privește educația. Implicarea părintească ar trebui să ﬁe
integrată în procesele de evaluare și monitorizare școlară.
Îmbunătățirea comunicării și deschiderea canalelor de comunicare între școala și familie poate
contribui la construirea încrederii și înțelegerii reciproce. Strategiile de comunicare trebuie să
se potrivească necesităților contextuale și ale părinților. Este important să se asigure acest
lucru există structuri care să încurajeze feedback-ul de la părinți, și că acesta este luat în
considerare. În acest sens vizitele la domiciliu oferă sprijin şi asigurări verbale, încurajând o
atitudine activă din partea părinţilor, şi contribuie la creşterea încrederii pe care o are familia în
şcoală şi la eliminarea atitudinilor negative şi a temerilor. Camera părinţilor este o
încăpere/spaţiu din şcoală în care părinţii pot discuta degajaţi cu coordonatorul sau alte cadre
didactice.
Oferirea de oportunități pentru educația părinților - Creșterea nivelului educațional al părinților
reprezintă una dintre acțiunile de succes pentru a preveni abandonul școlar timpuriu prin
promovarea în cadrul familiei a unor activitati culturale și educaționale. Acest lucru ajută la
inlaturarea barierelor dintre părinți și școală, părinți și elevi. Orele şi cursurile pentru părinţi
contribuie la prezentarea şcolii ca un loc în care părinţii se simt bineveniţi şi confortabil şi
promovează relaţiile dintre părinţi, oferind ocazia de a consolida relaţiile, de a discuta şi căuta
soluţii la problemele comune, de a stimula sprijinul interparental şi creşterea informală a
copiilor în context educaţional.
Implicarea părinţilor la discipline precum limba maternă, matematică sau ştiinţe prin
intermediul diverselor activităţi.
De asemenea, mutaţiile din societate şi din familia contemporană (problemele economice,
problemele de relaţionare între părinţi şi copii, timp redus petrecut cu familia, redistribuirea
rolurilor, suportul social şi emoţional redus, supraîncărcarea profesională a părinţilor sau
munca în străinătate etc.) determină mai multe probleme emoţionale la copii decât în trecut.

In concluzie, părinții și familiile au cel mai direct și mai puternic impact durabil asupra învățării și dezvoltării copiilor. Toți părinții și familiile trebuie să ﬁe
recunoscute și sprijinite în mod corespunzător ca participanți la educarea copiilor lor, începând de la o vârstă fragedă. Școlile și alte instituții de
învățământ, părți interesate pot elabora măsuri care să ajute familiile să stabilească acasă medii care încurajează învățarea și oferă informații și idei
despre cum să ajuți copiii la domiciliu cu temele și alte activități.
Totodata, o școală în care părinții din toate mediile și nivelurile educaționale se simt bineveniți și sunt considerați ca o resursă pentru școli ar trebui
promovată. Acest lucru se poate realiza, de exemplu, prin oferirea de timp și spații pentru părinții să se întâlnească și să se sprijine reciproc, invitând
părinții să-și împărtășească abilitățile și expertiza ca voluntari în activitățile educaționale din sala de clasă (de ex. la clasă, să ofere sprijin suplimentar
persoanelor ﬁzice, să conducă grupuri mici) sau în altele în activitățile școlare (atât curriculare, cât și extra-curriculare).

Peer education- metodă inovativă de predare și învățare pentru reducerea abandonului școlar
Prof. Brînză-Martiș Gina-Carmen

Abandonul școlar este o problemă socială care se aﬂă sub
incidența unor factori de natură: individuală, familială și socială, de aceea
pentru reducerea abandonului școlar e necesară o colaborare strânsă
între familia elevului și școală. Este indicat ca profesorii (învățătorii) să
desfășoare activități școlare atrăgătoare împreună cu elevii pentru a face
timpul petrecut la școală plăcut și pentru a crește atractivitatea școlii.
În acest sens este necesară elaborarea unor strategii de tratare
diferențiată și individualizată a elevilor aﬂați în situația de a abandona
școala. Dar pentru punerea în aplicare a unor astfel de strategii e nevoie
de o bună cunoaștere a particularităților psihologice ale elevilor, pentru a
putea ﬁ identiﬁcate acele dimensiuni psihologice care permit realizarea
unor dezvoltări ulterioare ale elevului cu diﬁcultăți școlare. Variațiile mari
de stil de lucru și ritm intelectual, de abilități comunicaționale existente în
general între elevi, impun acțiuni de organizare diferențiată a procesului
de predare-învățare, pe grupe de elevi, în care să primeze însă sarcinile
de învățare.
Un alt aspect important al activității de înlăturare a abandonului
școlar îl reprezintă crearea unor situații speciale de succes pentru elevii cu
diﬁcultăți școlare, deoarece succesele și recompensele dezvoltă
inițiativele elevului și sporesc încrederea acestuia în propriile posibilități.

Peer education este o metodă de prevenire a abandonului școlar care constă în formarea unor competențe/abilități în cadrul unor grupuri
formate de elevi de aceeași vârstă, clasă, orientare religioasă. Activitățile de tip peer education au loc pe o anumită perioadă de timp și au ca
scop dezvoltarea cunoașterii/atitudinii, motivarea grupului țintă, redarea încrederii. Un alt scop ar ﬁ și dezvoltarea competențelor personale
care să ﬁe ulterior folosite ca o deschidere pentru piața muncii.
Un ,,peer”(egal) este o persoană care aparține aceluiași grup social ca și altă persoană care face parte din același grup. Grupul se
poate diferenția în funcție de vârstă, ocupație, statut socio-economic, probleme de sănătate, etc. ,,Education”- dezvoltarea cunoștințelor/
atitudinilor, comportamentelor unei persoane printr-un proces de învățare.

Peer education are în vedere nevoile individuale ale clasei de elevi și presupune un
program personal de dezvoltare venind în ajutor prin punerea în practică a ceea ce s-a învățat.
Este un proces în care elevii talentați învață alți elevi având același nivel de ghidare ca și
profesorul.
Educația de la egal la egal își propune să îi instruiască pe elevi, prin realizarea unor
activități informale în urma cărora tinerii dintr-un grup de vârstă similar se educă și se informază
reciproc despre o mare varietate de probleme.
Exemple de activități de tip peer education: sesiuni organizate cu colegii, folosind
tehnici interactive, cum ar ﬁ teste, jocuri de rol, povestiri, discuții de grup, dezbateri pe diferite
subiecte care îi preocupă pe elevi.
Profesorul care utilizează la clasă acest tip de educație trebuie să ﬁe experimentat,
familiarizat cu învățarea activă, să dispună de posibilitatea de a comunica ﬂuent, să posede
caracteristici personale și abilități interpersonale care fac să ﬁe privit ca o persoană de
încredere și să dea dovadă de creativitate. Acesta trebuie să ﬁe capabil să controleze discuții
de grup, să demonstreze abilități de rezolvare a conﬂictelor,să ofere feed-back constructive și
sugestii de îmbunățățire, să utilizeze o varietate de metode de instruire cu scopul de a-i motiva
pe elevi, el având capacitatea de a le reda încrederea în ei înșiși.
Educația de la egal la egal este încă privită ca un concept nou. Acest fel de educație
este un real sprijin pentru elevii cu risc de abandon școlar sau care chiar au părăsit studiile din
diferite motive, prin aceea că are potențialul de a extinde accesul la formare și, ulterior de a
deschide noi orizonturi.
Persoanele care se confruntă cu această problemă, elevii în cazul nostru, vor avea
sprijinul activ al profesorilor, printr-o serie de sesiuni structurate.
,,Peer education” poate ﬁ deﬁnită ca o formă de suport necondiționată și
nestructurată, bazată pe un set de activități improvizate și în principal orientate pe suportul
furnizat de mentor, printr-o colaborare pozitivă cu cei care vor beneﬁcia de acest tip de
educație. Este bine de știut că ,,peer education” nu este o soluție pentru toate problmele
întâmpinate la clasa de elevi și că uneori se impune să folosim alte metode, alte abordări.
Un lucru foarte important este acela că profesorul/ mentorul îi ajută pe elevi să își
descopere nevoile personale, să câștige încredere, să dezvolte comunicarea, lucrul în echipă.
În concluzie, se poate spune că educația ,,prin perechi” ajută la apropierea ﬁințelor,
prin empatie,prin solidarizare existențială și creează sentimentul bucuriei că ceea ce facem
merită să ﬁe transmis aproapelui (și egalului) nostru. Rezultatul obținut în urma utilizării acestei
metode la clasă este acela că elevii vor ﬁ mult mai motivați, învățarea va ﬁ una eﬁcientă, plină
de creativitate (lucru în echipă, ateliere de lucru, exemple de bune practici).
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ADVOCACY PENTRU BIBLIOTERAPIE CA MODALITATE DE DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR SOCIALE
ȘI COMBATERE A EFECTELOR ABSENTEISMULUI
Prof. Zaharia Anamaria-Florina

Biblioterapia este un termen care provine din alăturarea a două cuvinte greceşti
biblion (carte) şi therapeia (vindecare). În 1916, termenul a fost utilizat de Samuel McChord
Crothers, un preot american unitarian şi eseist, pentru a descrie literatura folosită pentru
consilierea oamenilor cu tulburări mentale. În Grecia Antică, la intrarea în biblioteci se
regăsea mesajul Medicament pentru suﬂet, ceea ce înseamnă că efectele beneﬁce ale
lecturii se cunoşteau încă de pe atunci, iar acest termen este asociat astăzi prin
biblioterapie, domeniu ce este aplicat în multe biblioteci din străinătate.
Scopul unei acţiuni de advocacy este de a inﬂuenţa politicile şi hotărârile conducerii
centrale din sistemul educațional / administraţiei publice (nu întotdeauna favorabile culturii
și structurilor infodocumentare, ﬁe ele biblioteci școlare, biblioteci publice sau Centre de
Documentare și Informare) şi de a determina schimbările necesare. Un proces de
advocacy este rezultatul parcurgerii unor paşi succesivi, clari, interacţionaţi; advocay
pentru biblioterapie presupune câteva etape:
Ÿ depistarea problemei (biblioterapia este o noţiune puţin cunoscută pentru personalul
care deservește structurile infodocumentare din România);
Ÿ motivația / povestea de succes (de exemplu un proiect tematic ”Căsuţa tematică
Farmacie pentru suﬂet”, ” Clubul de biblioterapie Descoperă-te prin lectură”);
Ÿ negocierea cu factorii de decizie educaționali și administrativi (aplicarea conținutului
unui îndrumar Biblioterapie existent pe piața aparițiilor editoriale, un îndrumar metodic al
cărui scop este promovarea biblioterapiei în structurile infodocumentare şi în rândurile
utilizatorilor acestora.
Revenind, principalele obiective ale biblioterapiei sunt: oferirea de informaţii cititorului cu
privire la problemele pe care le are ca să-l ajute să pătrundă în esenţa acestora; discutarea
valorilor şi atitudinilor care ar putea genera exemple, cunoştinţe despre alte persoane care
s-au confruntat cu probleme similare.
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Scopul biblioterapiei desfășurate în ambiența structurilor infodocumentare, ﬁe ele biblioteci școlare, biblioteci publice sau Centre de
Documentare și Informare, este de a ghida utilizatorii să se cunoască îndeajuns de bine pentru a şti să găsească cărţile necesare lor, de a
respecta criteriile personale de selectare a cărţilor, dar și conştientizarea lecturii ca beneﬁciu (de a experimenta idei; de a te dezvolta
emoţional; de a-ţi cizela abilităţile; de a intra în contact cu persoane şi mentalităţi diferite; de a găsi soluţii la propriile preocupări /
probleme).
Biblioterapia poate ﬁ individuală sau de grup. Biblioterapia individuală este orientată spre dezvoltarea personalităţii, lucru care se întâmplă
în contextul procesului de lectură. Utilizatorul citeşte o carte, care este selectată special pentru stimularea dezvoltării sale, pentru a i se
distrage atenţia de la trăiri neplăcute şi pentru a-l ajuta să facă faţă problemelor sale. Biblioterapia de grup presupune:implicarea
utilizatorului / pacientului în procesul de terapie; identiﬁcarea problemelor personalităţii; dispariţia sentimentelor de izolare faţă de ceilalţi;
diminuarea procesului de izolare socială; adaptarea şi integrarea în societate.
Metodele de organizare a şedinţelor de biblioterapie sunt diverse şi sunt adaptate individual structurilor infodocumentare care doresc să
implementeze această activitate / serviciu:
Ÿ Noaptea de lectură în bibliotecă / Centrul de Documentare și Informare - se organizează şi se derulează în colaborare cu unităţile
de învăţământ. O noapte de lectură poate ﬁ dedicată unui subiect anume care va reprezenta cadrul pentru toate activităţile, jocurile şi
cărţile alese în seara respectivă. Această situaţie neobişnuită, în care se vizitează o bibliotecă, noaptea, creează pentru tinerii
participanţi o atmosferă specială.
Ÿ Mentoratul lecturii - constă în instruirea tinerilor, elevi de liceu (voluntari) care pot să devină mentori ai lecturii. Aceştia se întâlnesc o
dată pe săptămână, formează echipe de câte doi şi se adresează unor grupe de şase până la opt elevi din ciclul primar. Voluntarii
propun activităţi bazate pe jocuri de cuvinte şi poveşti. Se citeşte şi se povesteşte, se cântă, se joacă piese de teatru şi se fac jocuri de
mişcare. Proiectul este unic, deoarece urmăreşte două obicetive la fel de importante: promovează abilităţile de citire ale elevilor din
ciclul primar, precum şi competenţele cheie sociale şi culturale ale tinerilor.

19

Ÿ Ziua Recunoştinţei în bibliotecă / Centrul de Documentare și Informare. Tehnica folosită:
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jurnalul Recunoştinţei - eﬁcienţa tehnicii de a ţine un jurnal al Recunoştinţei a fost testată în
cadrul mai multor experimente psihologice. În urma acestora, psihologii au putut creiona câteva
recomandări cu privire la redactarea unui astfel de jurnal.
Ÿ Ziua Basmului - o tehnică de biblioterapie pentru copiii preşcolari şi şcolari mici (2 - 8 ani), care
poate ﬁ folosită eﬁcient de către bibliotecari. Utilizând această tehnică, dezvoltăm imaginaţia şi
creativitatea copiilor, îi ajutăm să-şi îmbogăţească vocabularul şi să-şi ﬁxeze cunoştinţele de
limbaj. Această tehnică oferă posibilitatea copiilor să găsească soluţii la anumite probleme întrun cadru jucăuş şi relaxant pentru ca ei să poată comunica cu uşurinţă.
Ÿ Terapie prin lectură - se stabileşte un program de activităţi de lectură şi scris, combinate
eventual şi cu alte activităţi după caz: evaluarea personalităţii, a intereselor, a abilităţilor, după
stabilirea clară a obiectivelor biblioterapiei. Un exemplu ar ﬁ cel al unei tinere de 22 de ani (sau
al unui grup de tineri cu probleme identice) care are o greutate mai mare decât cea
recomandată pentru sănătatea ei. Aceasta decide să scape de kilogramele în plus şi astfel este
nevoie de o atenţie deosebită faţă de alimentele care favorizează luarea în greutate şi de
introducerea unui program de mişcare (ﬁe un abonament la ﬁtness, ﬁe un CD cu exerciţii pe
care aceasta să le facă acasă).
Ÿ Olimpiada lecturii - copiii şi adolescenţii sunt stimulaţi să citească, ﬁind recompensaţi cu mici
cadouri. Obiectivul olimpiadei: ﬁecare utilizator trebuie să citească în total şase cărţi la alegere,
care sunt discutate ulterior şi evaluate împreună cu bibliotecara sau profesorul documentarist.
Bibioterapia tradiţională se face prin romane şi cărţi de ﬁcţiune, poveştile citite determinându- ne să
trăim efectiv cartea. Publicaţiile de specialitate, chiar şi atunci când sunt scrise pentru popularizare,
pierd pe drum ceva din încărcătura afectivă deoarece se concentrează pe latura intelectuală.
Recomandările de lectură în biblioterapie sunt diverse şi depind în mare parte de proﬁlul
utilizatorului: trăsături de personalitate, interese profesionale, pasiuni personale, abilităţi native şi
dobândite, cunoştinţe în anumite domenii. Instrumentele de măsură sunt testele psihologice care
ne ajută să depistăm anumite probleme şi să cunoaştem mai profund utilizatorul.
Cu toate acestea, există forme de biblioterapie care se realizează cu ajutorul cărţilor de ﬁlosoﬁe
sau de psihologie. Aceste lecturi sunt recomandate celor care au înclinaţii conceptuale sau care,
prin formare, sunt atraşi spre dileme intelectuale. Fiecare carte îşi are cititorii săi, important este ca
ei să se întâlnească. Acesta este rolul biblioterapeutului - să facă oamenilor cunoştiinţă cu cărţile
potrivite.
Iată și o listă de genuri literare aplicate în biblioterapie:
Literatura medicală specială este aplicată atunci când utilizatorul are nevoie în stabilirea
unui echilibru emoţional calmant şi liniştitor. Principalul obiectiv al acestui tip de literatură este de a
oferi informaţia necesară privind eliminarea concepţiilor greşite despre boală şi stimularea
activităţilor de ansamblu;

Ÿ Literatura ﬁlosoﬁcă ajută o persoană să obţină o viziune asupra lui şi

asupra lumii în general;
Ÿ Literatura spirituală oferă informaţii despre diverse experienţe de viaţă,

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

este recomandată celor credincioşi. Promovează dragostea faţă de
oameni, de mediul înconjurător;
Literatura biograﬁcă şi autobiograﬁcă descrie viaţa personalităţilor care
aduc exemple şi modele remarcabile;
Critica, publicistica oferă idei generale despre scriitori şi diverse lucrări;
Literatura umoristică şi satirică permite cititorilor să se exprime liber în
situaţii diﬁcile;
Folclorul, poveştile sunt recomandate în special copiilor;
Cărţile de ﬁcţiune sunt recomandate pentru a înţelege situaţiile
extreme;
Cărţile de aventură, poliţiste sunt foarte populare, acestea dezvoltând
curajul, asumarea riscului, creativitatea, inovaţia;
Dramaturgia poate avea un impact mai impunător în identiﬁcarea
cititorului cu protagonistul, decât în lecturarea unui roman;
Literatura pedagogică dezvoltă competenţe şi abilităţi şi oferă soluţii în
depăşirea unor diﬁcultăţi;
Literatura juridică oferă posibilitatea de a rezolva diverse cauze când
se fac anumite nedreptăţi.

În concluzie, personalul care deservește structurile infodocumentare – ﬁe ele biblioteci publice, biblioteci școlare sau Centre de Documentare și
Informare - poate:
Ÿ să ofere descrieri ale celor mai bune cărţi din fondul documentar,
Ÿ să creeze baze de date sau marcaje online pentru cărţile aﬂate în fondul documentar, dar şi pentru cele care nu există în patrimoniul instituţiei,
cum ar ﬁ cărţile motivaţionale, cele de dezvoltare personală etc.
Ÿ să elaboreze liste bibliograﬁce pentru diferite categorii de beneﬁciari pe care să le propună spre lectură, promovând astfel biblioterapia;
Ÿ să aplice tehnicile biblioterapiei, astfel ca utilizatorul să se desprindă de calculator, să se elibereze de munca zilnică, să se relaxeze.
Scopul ﬁnal al biblioterapiei este acela de a-i determina pe utilizatori să aplice tehnicile biblioterapeutice care îi ajută în identiﬁcarea şi
rezolvarea problemelor personale. Într-o lume în permanentă mişcare şi schimbare este necesar ca biblioterapia să ﬁe promovată în biblioteci şi în
rândurile utilizatorilor. Lectura este şi va rămâne un remediu împotriva stresului, un leac pentru suﬂet, de regăsire şi împlinire, iar biblioteca îşi are
rostul său, prin diversiﬁcarea serviciilor şi satisfacerea cerinţelor utilizatorilor.
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Cărţile ne pot aduce un ajutor imens, ne conferă o anumită cunoaştere, ne adâncesc într-o baie de imaginaţie şi lenta
maturizare a gândurilor noastre este propice unor emoţii profunde. Anumite cărţi secretă în noi un puternic antidot împotriva
îndoielilor şi nesiguranţelor inerente vieţii cotidiene, altele ne conduc la o pace interioară şi ne liniştesc dezordinea emoţională. Unele
cărţi ne marchează atât de mult încât ne fac să ne schimbăm viziunea asupra lumii într-o manieră mai altruistă. Fie că este vorba de
romane, poeme, opere ﬁlosoﬁce sau psihologice, să încercăm să proﬁtăm de momentele de destindere şi să ne consacrăm plăcerii
subtile de a lua o carte şi de a o savura pentru că lectura are repercusiuni asupra stării noastre suﬂeteşti, asupra sănătăţii noastre.
Pe parcursul timpului şi în toate culturile, poveştile au fost folosite ca formă de comunicare şi educaţie eﬁcientă, transmiţând de la o
generaţie la alta atitudinile, valorile şi comportamentele necesare pentru a supravieţui şi a avea succes în viaţă. Ele ne educă pentru
a face faţă situaţiilor pe care e posibil să le întâlnim în viaţă şi ne învaţă cum putem să abordăm cel mai bine provocările care stau în
faţa noastră. Poveştile sunt o parte integrantă a vieţii. Ele ne pot îndeplini visurile şi întradevăr, visurile noastre au forma unor
poveşti. Ele ne însoţesc pe tot parcursul existenţei noastre, din leagăn şi până la moarte.
Dacă viaţa şi poveştile sunt aşa de strâns înrudite, atunci adaptarea lor pentru terapie şi consiliere e o extensie atât logică, cât
şi practică a unui mediu de comunicare înrădăcinat şi eﬁcient.
Aşa cum spunea unul din personajele lui Salman Rushdie în „Ultimul suspin al maurului”: «Când murim, tot ce rămâne sunt
poveştile»...
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR
Prof. Costache Emilia Nicoleta

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă
a copilului. Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei
atitudini pozitive față de învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se
formează abilități practice diversiﬁcate, dar și strategii adecvate de rezolvare de
probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează și asupra
stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat.
Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol
complementar orelor clasice de predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e
greu de delimitat. Pot ﬁ excursii, drumeții, vizite la muzee, la diverse instituții publice,
la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, operă, muzică
clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția
mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare:
Ÿ înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de
către alte instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale
copiilor, școli de artă/ muzică pentru copii, etc.);
Ÿ au rol complementar celui al școlii;
Ÿ dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar
activitățile extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școalăfamilie-comunitate;
Ÿ oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social
al copiilor.
Aceste activități au menirea să atragă elevii, să îmbunătățească interacțiunea
școală-elev și să crească motivația de implicare în activitățile educative, având pe
termen lung impact pozitiv asupra prevenirii abandonului școlar. Pentru un efect
pozitiv și o implicare activă și voluntară a elevilor, activitățile propuse trebuie
selectate cu atenție încât să se plieze cu interesele și talentele acestora.
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Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi ﬁzică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică, îl reconfortează pe copil, îi
prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţiﬁc. Prin excursii, elevii îşi
suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe.
Taberele de vară de engleza (sau legate de alte discipline) sunt activităţi extraşcolare/ extracurriculare ce presupun reunirea mai multor
elevi, ce fac parte din diferite instituţii de învăţământ, pe o anumită perioadă de timp, de regulă, în perioada vacanțelor școlare. Au rol de
formare a abilităților sociale, de comunicare, relaționare etc.
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui
valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor
naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa
şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale
muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.
Vizionarea unor ﬁlme, spectacole de teatru, operă, balet pot constitui surse de informații, dar în același timp și puncte de plecare în a
face cunoștință cu lumea artei, a frumosului și de le educa gustul pentru frumos.
De asemenea, se pot organiza întâlniri cu personalități care pot constitui un model de conduită pentru elevi (scriitori, medici, avocaţi,
preoţi, etc.).
Excursiile și vizitele didactice sunt forme organizate în natură sau la diferite instituții culturale sau agenți economici în vederea realizării
unor obiective instructiv-educative legate de anumite teme prevăzute în programele de învățământ. Ele au menirea de a stimula
activitatea de învățare, de a întregi și desăvârși ceea ce elevii au acumulat în cadrul activităților/ lecțiilor.
Excursiile și drumețiile tematice proiectate și organizate de instituțiile școlare au multiple valenţe de informare şi formare a elevilor,
completând sau/ și aprofundând procesul de învăţământ. Conţinutul didactic al drumeţiilor şi excursiilor poate ﬁ mult mai ﬂexibil, mai variat
şi complex decât al lecţiilor organizate în clasă, având de asemenea şi un caracter mai atractiv, elevii participând într-o atmosferă de
optimism şi bună dispoziție la asemenea activități. Dacă excursia se organizează în muzee, monumente istorice, obiectivele urmărite ar
putea ﬁ: cunoaşterea istoriei ţinutului natal; însuşirea normelor de protecţie a monumentelor istorice (a valorilor naţionale); dezvoltarea
ataşamentului, a dragostei faţă de trecutul glorios al poporului nostru.
Informațiile culese vor putea ﬁ valoriﬁcate la disciplinele de învăţământ la care se pretează, astfel ﬁxându-se, aprofundându-se
cunoştinţele și îmbogăţindu-se cultura generală.
În valoriﬁcarea cunoştinţelor dobândite în timpul excursiilor, elevii pot veni cu nuanțe originale de natură afectivă, prin care îşi exprimă
propriile impresii şi sentimente faţă de cele văzute.
În cadrul activităţilor de tip excursii, drumeţii, elevii pot cunoaște diferite localități ale țării, pot cunoaște realizări ale semenilor lor, locurile
unde s-au născut diferite personalități naționale, au trăit și au creat opere de artă.
În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, a drumețiilor, elevii pot reda cu mai multă creativitate și sensibilitate, imaginea realității, în
cadrul activităților de educație plastică și cunoașterea mediului, iar materialele pe care le adună, pot ﬁ folosite la abilități practice, în
diverse teme de creație.

ROLUL DISICPLINELOR SOCIO – UMANE IN PREVENIREA ȘI COMBATEREA ABANDONULUI ȘCOLAR
Prof. Zaharia Anamaria-Florina

Absenteismul/abandonul școlar sunt o problemă socială caracterizată prin conduită evazionistă, cronică, care reﬂectă atitudinea
structurată a lipsei de interes, motivaţie, încredere în educaţia şcolară. De remarcat faptul că fuga de la ore este o problemă predominant
emoţională (conduită de tip evazionist, o formă de evadare ﬁzică şi psihologică din situaţia percepută ca traumatizantă) și poate ﬁ o formă
de manifestare a devianţei şcolare (semnal tardiv al existenţei unor probleme), dar poate semnala şi reducerea ataşamentului şi a
integrării, identiﬁcare scăzută cu obiectivele şi aspiraţiile grupului de elevi.
Studiile de specialitate indică următoarele tipuri de absenteism: absenteism/abandon selectiv (fuga de la şcoală este frecventă la o
singură disciplină sau doar la câteva discipline), absenteism/abandon generalizat (fuga de la şcoală este frecventă şi generalizată,
preﬁgurează abandonul şcolar), căutarea singurătăţii (reacţie la tensiunea puternică intra- sau interpersonală), dorinţa de a ﬁ cu
partenerul (la adolescenţi), dorinţa de apartenenţă la grup (,,ritualuri de iniţiere''), atitudine defensivă faţă de autoritatea unui sistem.
Înainte de a vorbi despre rolul disciplinelor socio-umane în prevenirea și combaterea absenteismului, amintim succint cauzele care
generează fenomenul absenteuismului/abandonului în rândul elevilor: cauze care ţin de personalitatea şi starea de sănătate a elevului
(motivaţie şcolară scăzută, lipsă de interes, încredere scăzută în educaţia şcolară, oboseală, anxietate, autoeﬁcacitate scăzută, imagine
de sine deteriorată, sentimente de inferioritate, abilităţi sociale reduse, pasivitate; refuzul de a adera la o alegere făcută de alţii careacţie
la presiunea exercitată de dorinţele adulţilor); cauze care ţin de familie și condiţiile socio-economice ale familiei (sărăcia, stil parental
indiferent, neglijent, familii dizarmonice, părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate); cauze care ţin de contextul şcolar speciﬁc inclusiv relaţia profesor-elev (presiunea grupului, supraîncărcarea şcolară, comunicarea defectuasă elev-profesor, evaluarea subiectivă,
frica de evaluare, conﬂict cu colegii, practici educative percepute de elevi ca ﬁind nedrepte, frustrante, incompatibilitate între aspiraţiile,
trebuinţele de învăţare şi oferta educaţională a şcolii; formă de apărare –împotriva disciplinei excesiv de rigidă şi severă, politici
proabsenteiste ale şcolii la elevii din clasele terminale foarte importantă este şi variabila vârstă.
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Fecare ﬁință umană se naște cu un potențial de a comunica pe care și-l dezvoltă și perfecționează de-a lungul întregii vieți. Capacitatea
de a comunica a copilului este, întâi, asumată de familie care furnizează elemente și instrumente de bază. Este, ulterior continuată de
școală, acolo unde comunicarea este privită în termeni de competență și intră într-un lung și inﬁnit proces de dezvoltare.
Cert este că individul este permanent pus în contexte de comunicare și, de asemenea, în situația de a-și dezvolta capacitatea de a
comunica și de a o folosi în folosul său pentru cunoaștere, socializare, relaționare, dezvoltare.
Disciplinele socio-umane abordează una dintre metodele de educație nonformală care face din plin apel la comunicare, cu toate formele
ei de manifestare: argumentarea. Aﬂată la intersecția verbalului cu nonverbalul și paraverbalul, argumentarea îşi derivă importanţa din
dezvoltarea cognitivă, emoțională, volitivă, relațională, dar și în activităţile de loisir, activități care atrag elevii la partipare ca modalitate
de exprimare a emotiilor, frustrărilor, decepțiilor și reușitelor personale.

Având în vedere
acestea, metoda
poate ﬁ cu succes
utilizată într-o
multitudine de
contexte și propun,
ca aplicabilitate a
combaterii
absenteismului &
abandonului în rândul
elevilor, un curs
opțional la
disciplinele socio –
umane,
“DISCURSUL
ARGUMENTATIV”.
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Programă scolară
Curriculum diferenţiat
Disciplina: DISCURSUL ARGUMENTATIV
Argument
Cursul opţional “DISCURSUL ARGUMENTATIV” se adresează elevilor din ciclul liceal. Acesta a fost gândit ca o
soluţie pentru problemele cu care se confruntă elevii în ceea ce priveşte iniţierea unui discurs sau a unui dialog argumentativ.
Diﬁcultăţile sunt generate şi de complexitatea programei care trebuie parcursă în vederea susţinerii Examenului
de Bacalaureat la Limba şi Literatura română, profesorul nedispunând în orele prevăzute săptămânal la clasă de timpul
necesar exersării unor aplicaţii şi tehnici de redactare a unor texte argumentative. Consecinţele sunt vizibile, majoritatea
elevilor care se pregătesc pentru Examenului de Bacalaureat ﬁind ,,dezarmaţi” atunci când li se cere să ,,argumenteze”, să
,,explice”, să ,,comenteze”. Unii, chiar dacă stăpânesc noţiunile de teorie literară, curent literar, şcoală literară şi particularităţi
ale acestora, nu cunosc tehnica redactării eseurilor de acest tip şi nu sunt capabili să-şi organizeze ideile şi să surprindă
esenţialul (în cazul eseului cu răspuns restrâns) sau să respecte anumite repere (în cazul eseului structurat).
Ora de opţional nu va insista numai pe repere teoretice, ci va folosi ca punct de plecare aceste repere, având în
vedere exersarea redactării sub forma unor exerciţii variate, gradate de la simplu la complex, astfel încât ﬁecare elev să poată
utiliza cunoştinţele însuşite în anii anteriori la orele de limba şi literatura română. De asemenea, elevii trebuie să stăpânească
în redactare un vocabular adecvat, ortograﬁa, punctuaţia, etc pentru că evaluarea unui eseu presupune măsurarea a ceea CE
scriu elevii, dar şi a modului CUM scriu aceştia.
Ceea ce vizează actuala programă opţională este accentuarea laturii formative a învăţării. Orele dedicate acestui
curs vor contribui la formarea unei personalităţi autonome a elevilor, capabile de discernământ şi de spirit critic, apte să-şi
argumenteze propriile opţiuni, dotate cu sensibilitate estetică. Se oferă astfel posibilitatea receptării şi producerii unei varietăţi
de mesaje în mod corect, a folosirii unor instrumente de analiză în diferite texte, precum şi integrarea cunoştinţelor şi a
deprinderilor lingvistice şi de interpretare în diferite situaţii speciﬁce unui anumit context socio-profesional.
Finalităţile disciplinei se reﬂectă nemijlocit în competenţele generale şi în setul de valori şi atitudini enunţate în
prezenta programă, din care derivă întreaga structură curriculară: competenţe speciﬁce, conţinuturi ale învăţării, sugestii
metodologice.
Competenţe generale:
1. Utilizarea corectă si adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare.
2. Argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.
3. Comprehensiunea şi interpretarea textelor.
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Valori şi atitudini
I.
Stimularea gândirii autonome, reﬂexive si critice în raport cu diversele mesaje receptate;
II.
Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi de comunicare;
III.
Abordarea ﬂexibilă şi tolerantă a opiniilor şi a argumentelor celorlalţi;
IV.
Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală;
V.
Integrarea conţinuturilor cursului, în mod interdisciplinar, altor activităţi cu scop educativ;
VI.
Cultivarea interesului pentru o comunicare bogată în conţinut, închegată corect, construită logic, fără abateri de la normele
impuse de limba literară.
Competenţe speciﬁce şi conţinuturi asociate acestora
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Competenţe specifice
& Identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale limbii
în receptarea diferitelor tipuri de mesaje/texte
& Cunoaşterea şi aplicarea instrumentelor de analiză în diverse
texte
& Remarcarea deosebirilor dintre comunicarea scrisă şi cea
orală
& Identificarea instanţelor comunicării în diverse tipuri de texte
& Redactarea de compuneri/elaborarea de răspunsuri dirijate şi
independente
& Identificarea structurilor argumentative în texte literare şi
nonliterare studiate sau la prima vedere
& Folosirea adecvată a strategiilor de comunicare orală în
monolog şi dialog, în vederea realizării unei comunicări
eficiente şi personalizate
& Redactarea textelor de tip argumentativ
& Dezvoltarea gândirii logice, a spiritului de observaţie, a
capacităţii de analiză, de comparare, de generalizare.
& Recunoaşterea şi analizarea situaţiilor argumentative.
& Argumentarea unui punct de vedere privind textele literare şi
nonliterare studiate sau la prima vedere
& Dezvoltarea spiritului interogativ-argumentativ despre viaţă şi
lume;
& Argumentarea unei opţiuni personale în confruntarea cu puncte
de vedere diferite exprimate în legătură cu un anumit text literar
sau cu un fenomen literar/ cultural
& Compararea şi evaluarea unor argumente diferite, pentru
formularea unor judecăţi proprii
& Redactarea şi structurarea unei argumentări.

Conţinuturi asociate acestora

Tipuri de discurs ( trăsături)

Situaţia de enunţare
Argumentarea.
Construcţia textului argumentativ
Mărcile discursului de tip argumentativ

Rolul conectorilor în argumentare
Etapele redactării unui text argumentativ
Termeni utilizaţi pentru studiul textului
argumentativ
Tehnici argumentative
Argumenţia implicită (indirectă)

Argumenţia explicită (directă)
Structura eseului argumentativ

Sugestii metodologige
1. Activităţi de învăţare
Ÿ Exerciţii de analiză şi de interpretare, de observare prin analogie, prin comparare;
Ÿ Exerciţii de identiﬁcare a registrelor stilistice speciﬁce;
Ÿ Analize de texte la nivel lingvistic şi stilistic;
Ÿ Jocuri de rol;
Ÿ Prezentare PowerPoint;
Ÿ Jocuri didactice: cubul, mozaicul etc.
Ÿ Activitate independentă, în grup sau în perechi.
2. Activităţi de evaluare
Modalităţile de evaluare trebuie concepute în strânsă legătură cu speciﬁcul cursului opţional propus. În acest sens se impune
deplasarea de accent de la metodele tradiţionale de evaluare la strategii de evaluare care să ofere elevilor posibilitatea de a
demonstra: ceea ce ştiu (ca ansamblu de cunoştinte) și ceea ce pot să facă (utilizarea cunoştinţelor ca instrumente de raportare
critică la medii). În acest context, evaluarea vizează: elaborarea unor eseuri, realizarea unor studii de caz pe teme date,
construirea unor alternative explicative la mesajele receptate, investigarea unor fapte şi evenimente concrete, autoevaluarea.

Bibliograﬁe:
Ÿ Amossy, Ruth, L'argumentation dans le discours. Discours politique, litterature d'idées, ﬁction, Nathan-Universite, 2000;
Ÿ Bremond, Claude, Logica povestirii, Editura Univers, Bucureşti, 1981;
Ÿ Fontanier, Pierre, Figurile limbajului, Editura Univers, Bucureşti, 1977;
Ÿ Foucault, Michel, Cuvintele si lucrurile, Editura Univers, Bucureşti, 1996;
Ÿ Genette, Gerard, Figuri, Editura Univers, Bucureşti, 1978;
Ÿ Ghid metodologic, Aria curriculară Limbă şi comunicare, Liceu, C.N.C., 2002;
Ÿ Goia, Vistian, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Ed. Dacia, Cj. Napoca, 2002;
Ÿ Pamﬁl, Alina, Didactica limbii şi literaturii române. Structuri didactice deschise, Ed. Dacia, Cj. Napoca, 2000;
Ÿ Roventa-Frumuşani, Daniela, Argumentarea –Modele şi strategii, Editura ALL, Bucuresti, 2000;
Ÿ Şerbănescu, Andra- Cum se scrie un text, Polirom, Iaşi, 2001
Ÿ Vlad, Carmen, Textul-aisberg-teorie si analiza lingvistico-semiotică, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2003;
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