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PROIECT My country, my family and my community 
                                       Material realizat de profesor Anda Ignat 

 
 

În perioada 01.09.2018- 31.08.2020, la Școala Gimnazială Smaranda 

Gheorghiu din Târgoviște se derulează proiectul My country, my family and my 

community, într-un parteneriat de schimb școlar, în cadrul proiectului Erasmus+, cu 

numărul de identificare 2018-1-UK01-KA229-048248_3, cu finanțare învaloare totală 

de 15.104 Euro. Marea Britanie este parteneră în acest proiect, alături de România. 

 
 

Obiectivele proiectului: 

‐ cel puțin 15 profesori vor reuși să includă cel puțin 3 instrumente TIC, în 

activitatea cu elevii cu cerințe educaționale speciale 

‐ cel puțin jumătate dintre elevii cu cerințe educaționale speciale se vor comporta 

mai bine și vor fi mai implicați în procesul de învățare. 

‐ directorii și responsabilii de comisii metodice vor dobândi cel puțin 3 

instrumente de monitorizare a lucrului cu elevii cu cerințe educaționale speciale 

‐ se vor realiza planuri de lecție și resurse educaționale, inclusiv se va realiza o 

broșură unde elevii și profesorii vor împărtăși din experiența lor 

Participanți: coordonator-Ysgol Maesglas, Greenfield, United Kingdom 

                  Partener-Ysgol Maes Hyfryd, Flint, United Kingdom 

                  Partener- Școala Gimnazială Smaranda Gheorghiu, Târgoviște, România 
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Îmbunătățește predarea, învățarea  
și colaborarea în școala ta 

Profesor învățământ primar, Gabriela Brezeanu 
 

Pachetul de aplicații Google pentru educație este soluția ideală pentru învățarea 

mixtă și oferă numeroase beneficii pentru școală. Eficientizarea procesului educațional 

prin gestionarea eficientă a timpului și a costurilor, feedback rapid pentru elevi, 

evaluarea sistematică, comunicarea în timp real și colaborarea profesor-elev sunt doar 

câteva dintre beneficii. 

 

 
 

Alege soluții inovative pentru educație la Clasa Viitorului! 
Profesorii pot folosi aplicațiile Google pentru educație pentru planuri de lecție 

interactive, fișe de lucru pentru elevi individuale sau de grup, conceperea de teme și 

teste, gestionarea portofoliilor elevilor și documentelor catedrei, urmărirea evoluției 

elevilor, organizarea de ședințe cu părinții și alte evenimente, crearea de site-uri 

pentru disciplina predată sau pentru clasă și multe altele. 
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Învață să folosești aplicațiile Google pentru educație!! 

DESPRE ISTORIA ȚĂRII GALILOR 
Profesor Badea Alexandru Sorin 

 
       Toată lumea știe că toate castelele din Țara Galilor sunt „vii” de istorie, 
dar știai că sunt pline și de viață modernă? 

       Este adevărat, Țara Galilor este țara castelelor medievale - și mai mulți 
oameni îi vizitează decât oricând! Deci, spunem un mare „diolch” vizitatorilor 
care au jucat un rol în protejarea monumentelor noastre istorice, cu sute de 
evenimente de neratat oferite la castelele noastre din Țara Galilor și o serie de 
atracții familiale epice NOU - deschise acum la două din site-urile noastre 
spectaculoase. Prinde-ți sabia, adu o mulțime de imagini și găsește cel mai 
apropiat castel. Acum e șansa ta să faci un pas înapoi în timp! 

Ascultă câteva sfaturi: 
‐ Lasă Castelul Laugharne să fie muza ta. Luați un stilou și urmați pe 

urmele poetului galez, Dylan Thomas, în timp ce vă canalizați barda 
interioară în inima monumentului pitoresc. 

‐ Deveniți o piesă de șah pe o tablă de șah în mărime naturală.  Mergeți la 
Castelul Caernarfon pentru a juca „Jocul coroanelor” - o tablă de șah în 
mărime naturală, care explică originile prinților galezi, de la Stâlpul 
Eliseg până în zilele noastre. 

‐ Căutați dragoni virtuali ascunși în jurul a șapte castele medievale.  Folosind 
tehnologia de realitate augmentată, căutați 70 de dragoni bebeluși în 
castelele Caerphilly, Harlech, Beaumaris, Conwy, Caernarfon, Raglan și 
Chepstow folosind telefonul dvs. (magic). Descărcați aplicația Cadw 
existentă pentru a începe vânătoarea. 

‐ Uită-te la înălțatul Turn al Vulturului de la Castelul Caernarfon.  Turnul 
Vulturului lui Caernarfon este atât de impresionant încât ar putea trece 
aproape ca un castel în sine! Situat cu mândrie pe malul strâmtorii 
Menai, acoperișul său puternic se mândrește cu alte trei turnulețe, care 
se înalță peste străzile pietruite din secolul al XVII-lea ale lui Caernarfon. 
Vizitați cele mai vechi uși ale castelului din Europa. Castelul Chepstow 
este mândra locuință a celor mai vechi uși ale castelului din Europa. Îți 
poți ghici vârsta? Rezolvați această enigmă pentru a afla: derdnuh thgie 

‐ Atracție nouă la Castelul Caerphilly - acum deschisă! 
‐ Pregătește-te pentru cea mai mare aventură istorică din Țara Galilor! 
‐ Ești suficient de îndrăzneț să curajezi o peșteră de dragoni galezi 

adevărați? 
‐  Aventura așteaptă la Castelul Caerphilly, cu noi atracții familiale 

deschise acum vizitatorilor! 
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Castelul Skenfrith 

 
‐ Castelele lui Cadw în viață! campania a văzut cea mai mare cetate 

medievală din Țara Galilor devenind și mai mare și mai bună odată cu 
instalarea Bârlogului Dragonilor. 

‐ Transformarea epică face parte dintr-o investiție guvernamentală galeză 
de 9,5 milioane de lire sterline pentru a spori experiența vizitatorilor pe 
site-urile captivante din Țara Galilor în următorii trei ani. 

‐  Misteriul Dragons 'Lair oferă o nouă casă pentru familia preferată a 
tuturor dragilor galezi, permițând vizitatorilor să privească în interior și 
să experimenteze povestea epică a animalelor, coregrafiată cu un afișaj 
audio-vizual încântător complet cu iluminare dramatică, fum și zgomot. 

‐ Alte activități de familie, la fața locului, includ jocul mobil „Dragonii Mici” 
și Caerphilly Castle Quest. 

‐ Deci, ești pregătit pentru cea mai mare aventură istorică din Țara 
Galilor? Mergeți la Castelul Caerphilly pentru o zi de neuitat de mituri, 
legende și magie. 

 

Povestea dragonilor Cadw 

Castelele spectaculoase din Țara Galilor ar fi putut experimenta asedii 
colosale, bătălii puternice și petreceri fastuoase din anii medievali, dar, mai 
recent, cetățile istorice au fost un teren familiar pentru o familie bestială de 
dragoni Cadw. 

Poate că i-ai văzut plimbându-se în jurul puternicelor turnuri ale 
castelului tău preferat din Țara Galilor sau poate ai fost suficient de curajos să-
i întâlnești față în față când au făcut turul cu mândrie în țară anul trecut ... dar 
știi cum a început faimosul cvartet? 
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În dimineața cu ceață a zilei de Sfântul David din 2017, localnicii din 
Caernarfon s-au trezit la vederea a doi dragoni galezi pe piața orașului - dintre 
care unul părea foarte familiar. Dewi, Dragonul galez care a spart malurile 
Castelului Caerphilly la 01 martie 2016, s-a întors - dar de data aceasta, însoțit 
de un prieten foarte special - Dwynwen, noul Dragon Caernarfon. Fiarele erau 
împletite într-o îmbrățișare romantică - sau „cwtch” în galeză - și arătau 
magnific pe fundalul imens al Castelului Caernarfon. Dragonii erau în mod clar 
îndrăgostiți. Dar cum s-au întâlnit? Va trebui să le citiți legendara lor poveste 
de dragoste pentru a afla mai multe.  

   

           
Castelul Bronllys 

 



6 
 

 
Bibliografie: 
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcadw.gov.wales%2Flearn&
data=04%7C01%7CGhheaD%40Hwbcymru.net%7C4e70032797ed4a63cfbd08d8a0e1bb8a%7C4f3f
0e52b734416494091b601d147993%7C0%7C0%7C637436238655846333%7CUnknown%7CTWFpb
GZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&s
data=l2KhdgxaHZ%2Fe2QW7L8dEpFv64%2BysHmQLrISa06SN9A4%3D&reserved=0 
 
https://rum.newsmarttraveller.com/dragons‐add‐fire‐st‐davids‐day‐celebrations‐welsh‐castle‐
980777 

        

 

CELE MAI FRUMOASE LOCURI DIN ROMÂNIA 

• Mănăstirea Voroneț, Gura Humorului, județul Suceava 

             

 

Indiferent din ce zonă a țării vii (și nu spune nimeni că țara noastră nu ar avea 
dimensiuni considerabile), Bucovinei îi datorezi măcar o vizită la câțiva ani. Îi 
datorezi ei și îți datorezi ție din când în când un refugiu în acest colț nordic de 
țară, unde tradițiile și istoria sunt încă extrem de prezente și puternice, iar 
oamenii par exact cei despre care vorbeau basmele când descriau personaje 
„cu inimă curată, deschisă”. 
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• Delta Dunării 
 

       
Fie că ai ajuns sau nu în deltă, imaginea pelicanilor care își duc nestingheriți traiul 
și a nuferilor plutind mândrii pe întinderea apei îți răsfață cu siguranță imaginația. O 
plimbare de câteva ore în leagănul valurilor de pe brațele Dunării este fix picătura 
de apă care atinge nisipul deșertului unu suflet citadin, prea adesea epuizat de 
privațiunile spirituale impuse de un oraș sufocant. Dacă te gândești că traseul de 5 
ore pe canalele marelui fluviu este prea mult, îți promitem că la finalul acestuia îți 
vei fi dorit să se termine abia o dată cu concediul. Să nu te mire dacă te vei trezi 
întrebându-te cum de acel univers sălbatic și clădirile de birouri pot aparține 
aceleiași lumi. 

 

Bibliografie:    

https://www.momondo.ro/discover/locuri-de-vizitat-
romania?fbclid=IwAR2EILH6aRvxFCbPrCID-
B_1F_HPgxsVXKU_bJLuyo20fNqF1YBO7dCeA14 
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              EDTECH ȘI ASCENSIUNEA E‐LEARNING  

Învățarea electronică s‐a dezvoltat în atâtea   moduri de când am devenit profesor. 

Îmi amintesc că am scris aplicația mea PGCE în 2001 și, într‐un an, până la sfârșitul 

PGCE la Universitatea din Cambridge, am folosit „formatarea condiționată” pentru 

a dezvolta  instrumente de autoevaluare pe foile de calcul Excel. Îmi amintesc, de 

asemenea,  cinismul  pe  care  l‐am  experimentat  când  m‐am  angajat  în  călătorii 

tehnologice  ca  profesor  non‐TIC  și  că  am  fost  etichetat  „geek”  sau  „tocilar”  ‐ 

acordat îmi plac foile de calcul ‐ pentru că arată interes pentru TIC. Atât de mult, 

încât să devin instructor de master Microsoft Specialist însemna că am fost prima 

alegere  pentru  acoperirea  personalului  pentru  lecțiile  TIC,  mai  degrabă  decât 

considerată o oportunitate de a susține TIC în programa școlară.  

Acum  există  un  cachet  social  în  a  fi  văzut  ca  un  adoptator  timpuriu  al 

tuturor  lucrurilor  „tech”,  indiferent  dacă  acesta  a  fost  iPad  în  2010  sau  a  fost 

printre primii care s‐au înscris la un MOOC Future Learn în septembrie 2013 (doar 

eu  sunt  nevoit  să  recunosc  că m‐am  înscris  la  o  duzină  de  cursuri  cu  doar  unul 

completat până în prezent ...) 

             Ce lecții putem învăța? 

Acum, bineînțeles, profesorii și școlile care au fost adoptatori timpurii și și‐

au evaluat  gândirea  și  au  cumpărat  cu  înțelepciune  sunt mult mai bine pregătiți 

pentru noua lume care poate aștepta. 

A fost întotdeauna așa, decalajul digital a apărut de îndată ce unele școli au 

avut  perspectiva  să  investească  în  instrumente  și  idei,  cum  ar  fi misiunile  de  e‐

mail, cu o rezervă de resurse și utilizarea inovatoare a timpului de învățare în clasă 

prin conținut flexibil.  

Astfel de diviziuni au existat la fel de mult în școli și chiar în departamente, 

precum și între școli ‐ la fel este valabil și acum.   

Unii profesori  inovează și  folosesc  tehnologia pentru a completa  învățarea, 

alții o cumpără și nu știu ce să facă cu ea, lăsând‐o să adune praf ‐ literal sau digital 

vorbind. 

Prin  urmare,  necesitatea  de  a  aborda  instruirea  „laggardelor”,  așa  cum  ar 

spune  autorul  Simon  Sinek,  este  esențială  pentru  a  se  asigura  că  întreaga 
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comunitate  școlară  progresează  în  viitor. Și  aceasta  se  extinde  nu  numai  la 

profesori și elevi, ci și la părinți. 

La  școala  comunitară  Al  Salam,  organizăm  ateliere  de  părinți  cu  privire  la 

descărcarea  aplicației  Google  Classroom  și  îndrumarea  părinților  despre  cum  să 

folosească aplicația pentru a vedea  feedback de  la profesori  și pentru a  înțelege 

temele realizate de copiii lor. Totul face o mare diferență. 

Chiar și aici, totuși, școlile nu se pot baza pe laurii lor. 

În ultimul deceniu,  folosirea esențială a tehnologiei  la domiciliu și a muncii 

într‐o  eră  „mereu  on‐line  (online)”  cu  wi‐fi,  tabletă  /  smartphone,  condus  de 

giganții  tehnologici  Apple  și  Google,  a  demonstrat  că  această  tehnologie  este 

aproape universală în economiile dezvoltate.  

Provocarea de apoi a școlilor este de a se asigura că TIC și conținutul pe care 

acestea le produc se potrivesc perfect cu tehnologia utilizată de părțile interesate. 

Ba  mai  mult,  întrucât  livrarea  educațională  în  școli  se  adaptează  la  o 
învățare mai  combinată,  școlile  trebuie  să  se  asigure  că  „valoarea  adăugată”  pe 
care o pot oferi rămâne fundamentală pentru învățarea copiilor .   
În caz contrar, conținutul învățării devine predominant și rolul profesorilor riscă să 
dispară.  La  urma  urmei,  dacă  conținutul  poate  fi  adoptat  la  comoditatea 
cursantului, mai degrabă decât la cerința de a fi în clasă la îndemâna profesorului, 
ce înseamnă asta pentru viitorul educației? O întrebare puternică, dar una care nu 
are nevoie să răspundă încă ‐ dar într‐o zi s‐ar putea. 
Următoarea eră a transformării a început și va continua. 

Mulți  scriitori  care  privesc  viitorul  vorbesc  despre  abilitățile  viitorului  ‐ 

rezolvarea problemelor, colaborare, gândire creativă ‐ dar până când nu vor face o 

evaluare  formală  sau  o  validare  a  acestor  abilități,  cred  că  acestea  vor  fi  un  lux 

pentru puțini decât pentru esențiale pentru cei mai mulți. 

Școlile  experimentate  vor  fi  cele  care  iau  în  considerare  această  problemă 

acum, recunosc că aceasta se va schimba și se va gândi  în consecință ‐  la fel cum 

cele  care  au  cuprins  tehnologia  anterioară erau mai bine plasate pentru  această 

pandemie.  În  timp ce examenele  finale continuă să necesite  răspunsuri  scrise de 

mână și conținutul testelor ‐ chiar dacă scripturile sunt scanate pentru a le marca 

examinatorii ‐ trecerea la evaluările online poate deveni mai frecventă. 
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Poate că întrebările online cu alegere multiplă, susținute cu evaluări practice 

‐ cum ar fi examenul clinic structurat obiectiv (OSCE) al școlilor medicale ‐ ar trebui 

să fie  luate în considerare cu o „viva voce” sau de fapt o „voce virtuală” (adică o 

încărcare video a elevilor Explicarea cunoștințelor lor sau aplicarea abilităților  lor 

ar  putea  înlocui  foarte  ușor  nevoia  de  examene  formale  scrise,  care  adesea  îi 

favorizează pe cei care au respetat lucrările anterioare). 

Ceea ce este cert este că manualul, profesorul și modelul de clasă fizică nu 

vor mai  fi  etalon. Poate  cea mai mare  întrebare despre  toate acestea este:  dacă 

intrarea nu mai este „tradițională”, atunci care ar trebui să fie rezultatul? Kausor 

Amin‐Ali este directorul Școlii Comunitare Al Salam din Dubai. Este, de asemenea, 

formator certificat Google for Education. 

Fișe de lucru: 
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Bibliografie: 

https://www.tes.com/news/edtech‐digital‐era‐over‐embrace‐new‐technology‐

school‐exams‐

future?utm_campaign=81186_20200623%20Editorial%20Daily%20Register&utm_

medium=email&utm_source=Dot_Digital&utm_content=81186_20200623%20Edit

orial%20Daily%20Register&dm_i=5NNY,1QN6,RLTWA,6IDS,1 

https://www.tes.com/teaching‐resources/blog/world‐oceans‐day  

 

 

Chestionar Despre mine  
 

Chestionarul,,Despre Mine”  este realizat în proiectul 2018-EL01-KA204-
047788, AUTISM_PCP, A Holistic Approach to person centered planning for 
people with Autism (O abordare holistică a abordării centrate pe persoană 
pentru cei cu Autism) pe baza faptului că fiecare individ este unic și are o 
personalitate complexă.  

Caracteristici de bază ale instrumentului 

Instrumentul este o sinteză a unor blocuri de întrebări. Este organizat într-un 
sistem de sub-șabloane, care pun accent diferit pe un anumit aspect de viață. 
Suntem interesați să surprindem rutina zilnică, preferințele, sentimentele și 
nevoile. Blocurile de întrebărisunt structurate înjurul unor verbe practice: sunt, 
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prefer, îmi place, am nevoie. Variantele prezentate pot fi modificate pentru a 
se potrivi cu nevoile fiecărui utilizator și pot funcționa ca o hartă.Putem 
adăuga, scoate, adapta oricare aspectepe care dorim să le clarificăm despre 
persoana cu TSA. În folosirea formularului, se trece de la verbe mai generale/ 
descriptive (îmi place/ prefer), la verbe mai profunde (simt/ am nevoie) 

Chestionar	
 Alegerăspunsurile care tedescriumai bine pe tine.  
 Foloseșteambelecoloaneșibifeazăceestemaiaproape de felultău de a fi. 

 

Informații elementare „Eu sunt …” 

 

Numele meu: 

 

Vârsta mea:   

 

 

 

 

 

Eu sunt… 

Băiat  Fată

 

 
 

  

 
 

. 
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Eu locuiesc în… 

Oraș La țară La mare 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

. 

 
 
 

 . 
 

Eu sunt… 

Un elev  Nu sunt elev dar am 
studiat înainte 

Nu sunt elev și nu am studiat 
nimic 

 

 
  

 
  

 
 . 

 

Rutina mea | “Eu prefer…” 

   



14 
 

Eu prefer… 

Să mă trezesc devreme …  Să dorm…

 În fiecare zi 

 Când am nevoie să merg la școală 

 Când trebuie să fac niște treburi 

 Cândsimt asta 

 Înalte situații 
 

 

 

 

 În fiecarezi 
 Când nu vreau să merg la școală 
 Când sunt stresat 
 Când simt asta 
 În alte situații 

 

 

 

 

Eu prefer… 

Să iau micul dejun…

 Colorat cu fructe și legume 
 Simplu cum ar fi lapte cu cereal sau pâine prăjită. 
 În fiecarezi la fel 
 Diferit în fiecre zi 
 O ceașcă de cafea, ceai sau lapte. 
 Altcevași de ce…  
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Eu prefer… 

Să stau acasă…  Să ies afară…

 Singur 
 Cu familia mea 
 Cu prietenii 
 Oricând vreau 
 Altceva 

 
 

 

 

 Singur 
 Cu familia mea 
 Cu prietenii 
 Oricând vreau 
 Altceva 

 
 

 

 

Comunicare și învățare | Mie îmi place… 

Mie îmi place… 

S ăvorbesc despre…  Poți să desenezi ceva despre care ție 
îți place săvorbești … 

 

 Mine 
 Ceva ce am citit sau văzut 
 Muzică 
 Filme 
 Jocuri 
 Altceva 
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Mie îmi place… 

Să vizionez…  Tu poți desena ceva ce îți place să 
vizionezi… 

 Filme documentare/ seriale TV  
 Filme fanteziste/ seriale TV  
 Filme misterioase/ seriale TV 
 Filme de acțiune/ seriale TV  
 Desene animate/ seriale TV   
 Altele 

 

 

 

Mie îmi place… 

Să citesc…  Tu poți să desenezi ceva despre care îți 
place să citești… 

 Știri 
 Cărți pentru adolescent 
 Cărți cu povestiri adevărate 
 Să învăț lucruri noi 
 Când sunt singur 
 Altceva 
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Mie îmi place… 

Să învăț…  Tu poți să desenez iceva ce îți place să 
înveți … 

 Limbi străine 
 Cum se rezolvă problemele 
 Știință și matematică 
 Cum să desenez fețe sau 

peisaje 
 Să scriu 
 Să fac ceva 
 Să citesc 
 Să ascult 
 Pas cu pas  
 Pentru că mă face fericit 
 Altceva 

 

 

 

 

 

 

 

Curiozități distractive despre animale 
Prof.înv.primar Bobe Simona 

  

 

 Balena albastră poate să 
producă cel mai puternic sunet 
din lumea animală. La 188 de 
decibeli, sunetul poate fi 
detectat la o distanță de 800 de 
km. 

 

 

 

 Vacile și caii dorm înpicioare.  
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 Meduza gigantic din Atlantic are 

tentacule care pot ajunge la 36 
de metri lungime. 

 

 

 Șarpele poate vedea prin 
pleoape atunci când are ochii 
închiși. 

 

 

 

 
 Deși ursul polar are blana albă, 

imaculată, pielea lui este 
neagră 

 
 Doar  femela țânțar se hrănește 

cu sângele oamenilor, nu și 
masculul acestei specii de 
insecte. 

 

 

 

 

 Pisicile își folosesc mustățile 
pentru a verifica dacă spațiul 
prin care vor să treacă este 
suficient de mare încât să poată 
trece prin el. 

 Cornul rinocerului este 
constituit din păr, nu din 
os sau altă substanță 
dură  

 

 

 

 

 

 Furnicarii, leneșii și opusumii își 
petrec aproape 80% din viață 
dormind. 
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 Urechile greierului sunt 
poziționate în fața picioarelor, 
chiar sub genunchi. 

 

 
 Creveții au inima în cap. 

 

 

 Păsările emu și cangurii nu pot 
merge înapoi. 

 

 
 

 Porcii spinoși plutesc în apă. 

  

 Pupila caracatiței este 
înformă de dreptunghi 

Inspirat din: 

https://www.aletheea.ro/curiozitati-
distractive-care-alunga-plictiseala-din-
calatoriile-cu-copiii/ 

 

 

 
 

 

 Ghicitori ″chimice„ 
Material cules de prof Diana Ecescu 
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Cunoscut ca nemetal 
Într-o grupă principală 
Sunt în verde colorat 

Mă vezi dacă sunt sub pat 
La întuneric mă aprind 

Aprinde lumina și mă sting 
(fosforul) 

Mă găsești oriunde vrei
Peste tot în atmosferă 
Și de stai să te gândești 

Fară mine nu trăiești 
Importanța mi-a sporit 

.............. m-au denumit 
(oxigen) 

 
Doi atomi de hidrogen 
Și încă unul de  oxigen 
Fără ea eu nu trăiesc  
Și-n fântână o găsesc 

(apa) 
 

Ce a spus ora de Biologie orei de Fizică ?
(„E Chimie între noi!″)
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ACTIVITATEA LUDICĂ  ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 
                                      Realizat de profesor Gabriela Voicu Rizea 

 

 
 
 
                                        Motto: „Jocul este și o pregătire pentru viața de mai târziu, dar mai 

                                          presus de toate, el  însuși este viața copilului” (Mc. Dougall) 
 

 

Jocul deține un rol important în viața copilului pentru că-i oferă 

posibilitatea manifestării libere și plenare a personalității, eul personal 

încercând în cele mai subtile și mai ingenioase situații de a se realiza  complet, 

de a se autodepăși. Prin joc, copilul pune de acord dorințele cu posibilitățile 

personale. 

Pornind de la aceste considerente, numeroși pedagogi și psihologi au 

elaborat diferite teorii asupra jocului, despre natura și rolul lui în dezvoltarea 

psihică a copilului. Astfel, Usinski a definit jocul ca o formă de activitate liberă, 

prin care copilul își dezvoltă capacitățile creatoare și învață sa cunoască 

posibilitățile proprii. Precizând rolul formativ al jocului spunea: ,,Jocul 

reprezintă activitatea liberă a copilului și dacă comparăm interesul pe care îl 

reprezintă jocul, diversitatea urmelor lăsate de el în sufletul copilului, cu 

influențele analoage pe care le exercită învățătura, este evident că supremația 

o deține jocul.” Apoi adaugă: ,, Numai jocurile care sunt produsul imaginației și 

sunt accesibile copilului devin atractive și contribuie la dezvoltarea lui psihică”. 

K. Gras definea jocul ca ,,teoria exersării sau autoeducării”, iar P.F. Leahaft ca 

un exercițiu cu ajutorul căruia copilul se pregătește pentru viață, adăugând: ,, 
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Tot ce se exersează, se dezvoltă și se desăvârșeste, tot ceea ce nu se 

exersează, decade”. 

Eduard Claparede cosidera că jocul nu e altceva decât manifestarea ,, 

trebuinței de activitate” a copilului, menită a aduce satisfacție ,,actuală și 

imediată”, iar cunoscutul psiholog Jean Piaget apreciază jocul ca fiind una din 

manifestările cele mai evidente ale acestei particularități ale gândirii infantile, 

situată între gândirea din perioada cea mai timpurie și gândirea logică. Părerea 

lui Jerane Brumer: ,,Jocul constituie o admirabilă modalitate de a-i face pe 

elevi să participe activ la procesul de învățare. Elevul se găsește aici în situația 

de actor, de protagonist și nu de spectator, ceea ce corespunde foarte bine 

dinamismului imaginației și vieții lui afective, unei trebuințe interioare de 

acțiune și afirmare”. 

Aceste teorii, fără a elucida problema jocului au adus contribuții 

însemnate, acești pedagogi, psihologi, cecetători au analizat o activitate de 

bază a copiilor – jocul- din diferite unghiuri. Desigur jocul constituie o activitate 

care realizează plăcerea copilului, dar nu numai atât, copiii depun eforturi 

intelectuale și fizice. 

Jocul didactic nu trebuie să lipsească din activitatea şcolară, mai ales din 

lecţiile în care se solicită un efort intelectual intens. Este un mijloc important de 

educaţie şi instruire în ciclul primar care asigură participarea activă şi eficientă la 

lecţie, durabilitatea noţiunilor însuşite şi un grad mare de socializare. 

Jocul didactic prezintă ca notă definitorie îmbinarea armonioasă a 

elementului instructiv cu cel distractiv, asigurând o unitate deplină între 

sarcina didactică si acțiunea de joc. 

        Această îmbinare a elementului instructiv-educativ  cu cel distractiv face 

ca pe parcursul desfășurării sale, copiii să trăiască stări afective complexe care 

declanșează, stimulează, intensifică participarea la activitate, cresc  eficiența 

acestuia și contribuie la dezvoltarea diferitelor componente ale personalității 

celor antrenați în joc. 

 Pentru o reușită folosește ,,codul etic” al jocului : 

 Joacă cinstit, corect, prietenește! 

 Fii calm! 

 Alege un adversar de forțe egale! 
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 Manifestă inventivitate și pricepere! 

 Ajută la timp colegul de echipă! 

 Nu jigni învinsul: a fost adversar numai în joc, în rest sunteți prieteni! 

 Dacă ai pierdut, nu te întrista! ( Felicită-ți învingătorul și învinge-l data 

viitoare!) 

Să lăsăm copiii să se joace, să-i învăţăm să se joace, căci 
jocul este farmecul copilăriei! 

 
 

 

 

DESPRE PROIECTUL AUTISM_PCP, 
A Holistic Approach to person centered planning  

for people with Autism 
material realizat de profesor Georgeta Roșca 

 

În cadrul proiectului 2018-EL01-KA204-047788, AUTISM_PCP, A Holistic 

Approach to person centered planning for people with Autism (O abordare 

holistică a abordării centrate pe persoană pentru cei cu Autism), cu perioada 

de implementare 01.09.2018- 31.08.2021, Școala Gimnazială Smaranda 

Gheorghiu din Târgoviște colaborează cu organizația non-profit CYCLISIS din 

Grecia (coordonatorul proiectului), organizația non-profit din Italia Mendeleo 

for children APS, PARVI NATIONALEN CENTAR PO DYSLEXIA - Centrul Național 

de Dislexie din Bulgaria, Societatea Științifică Macedoneană pentru Autism- 

Macedonian Scientific Society for Autism, Association of People with Pervasive 

Developmental Disorder, Organizația din Grecia -Autism and Asperger, Shipcon 

Limassol LTD - companie din Cipru cu accent pe proiecte finanțate de de 

cercetare UE și formare profesională și educațională VET. 
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Parteneri de proiect 

Parteneriatul de proiect este format din 7 organizații din 6 țări din Europa de 

Sud-Est: Grecia, Cipru, Bulgaria, Italia, Macedonia de Nord și România 

                                                

1 - CICLIZĂ - Coordonator 

CYCLISIS este o organizație independentă non-profit care activează în 

suburbiile din Patras. Scopul nostru principal este de a facilita strategiile de 

învățare pe tot parcursul vieții a persoanelor care au acces limitat la 

oportunități educaționale, numite femei cu profil educațional scăzut, abandon 

și / sau persoane cu dizabilități (fizice sau mentale). Acest obiectiv devine real 

prin căi educaționale de la egal la egal și prin proiecte care acționează în 

favoarea incluziunii sociale și a abilitării. Strategiile obișnuite pe care le 

folosește CYCLISIS pentru a atinge obiectivul de mai sus sunt metodele de 

educație cinematografică și cafenea mondială. Prin aceste instrumente 

educaționale, scopul nostru devine mai strategic în ceea ce privește implicarea 

activă, conștientizarea cetățeniei, empatia și integrarea. 
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2 - Școala Gimnaziala „Smaranda Gheorghiu” 

Școala Smaranda Gheorghiu a fost fondată în 1916. A funcționat întotdeauna 

ca o instituție care deservea cartierul, iar elevii săi aparțineau a trei categorii 

etnice: bulgari, români și romi. Condițiile sociale și economice au avut o 

influență puternică asupra evoluției studiilor elevilor. Migrația părinților elevilor 

în diferite țări în căutarea unui loc de muncă a avut un impact asupra educației 

copiilor. Nu se pot apropia de programa școlară și un procent considerabil 

obține note foarte mici. Datorită acestor aspecte, școala a dezvoltat diverse 

programe de consiliere psihologică, educație de sprijin, programe de asistență 

socială și medicală. Suntem o școală incluzivă în care drepturile copiilor sunt 

respectate și promovăm măsuri nediscriminatorii și anti-segregare.Școala 

„Smaranda Gheorghiu” dorește să ofere: 

‐ Metode de predare adecvate pentru lucrul cu elevii ASD, orientate pentru 

profesori 

‐ Modele de bune practici pentru a-i îndruma pe copii pe calea cea bună, 

orientate către părinți 

‐ Un număr cât mai mare de instrumente, astfel încât elevii să își poată 

ocupa ulterior locul de drept în societate fără a fi discriminați, 

instrumente destinate elevilor / studenților.                                  

 
 

3 - Maendeleo pentru copii APS 

Maendeleo for Children este un ONP fondat în 2014. MfC desfășoară activități 

utile social pentru copii și tineri, cu o atenție deosebită pentru cei care trăiesc 

în condiții socio-economice defavorizate și cu dizabilități, promovând 

incluziunea socială, protecția și realizarea deplină a drepturilor prin educație 

formală și non-formală, oferind cursuri de formare pentru operatorii sociali. 

MFC este creatorul rețelei N-DSA-N (Noua rețea DSA), care este o rețea 
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participativă stabilă de actori publici și privați care se ocupă de tulburări și 

patologii legate de neuropsihiatria copilăriei și adolescenților. Acum salută de 

fapt peste 90 de organizații participante (printre membri italieni, europeni și 

extra-europeni), implicând în țările sale peste 500 de părți interesate și a 

obținut, de asemenea, patronajul științific al Societății italiene de telemedicină 

și e-sănătate. N-DSA-N este o rețea stabilă de actori publici și privați care se 

ocupă de tulburări și patologii legate de neuropsihiatria copilăriei și 

adolescenților. MfC promovează crearea de servicii inovatoare în domeniul 

îngrijirii sănătății mintale, protecției copilului, protecției femeii, cartografierii și 

căutării părților interesate relevante cu activități de lobby pentru aplicarea 

directivelor, tratatelor și reglementărilor UE MfC va implementa toate 

activitățile cu valoarea adăugată, experiența în rețea și expertiza sa pentru a 

atinge toate obiectivele rețelei. 

 

4 - Parvi Nationalen Centar Po Dyslexia 

Primul centru național de dislexie este un ONG bulgar care își desfășoară 

activitățile în orașele Ruse și Varna. Domeniul său principal de activitate se 

concentrează pe pedagogia specială și, în special, pe dificultățile specifice de 

învățare. În acest context, au loc diferite evenimente și participări la forumuri 

și proiecte internaționale. Stresul și anxietatea ne însoțesc din ce în ce mai 

mult în viața de zi cu zi agitată. Persoanele diagnosticate cu tulburări de 

spectru autist le experimentează și mai puternic, deoarece au nevoie de 

cunoștințe și instrumente suplimentare pentru a-și planifica viața. În proiectul 

AUTISM_PCP vom face tot posibilul pentru a ajuta acest grup de oameni să își 

organizeze viața de zi cu zi, astfel încât să-și poată atinge obiectivele personale 

și să-și recapete independența. 



27 
 

 

5 - Societatea științifică macedoneană pentru autism 

Societatea științifică macedoneană pentru autism este o organizație care oferă 

resurse pentru a ajuta persoanele cu tulburare de spectru autist și familiile lor, 

instituțiile și ONG-urile care lucrează în acest domeniu, oferă cercetare 

științifică, sprijin educațional și profesional în societatea incluzivă în care 

persoanele cu tulburare de spectru autistă iar familiile lor au o viață de 

calitate. MSSA este o organizație care desfășoară activități de cercetare 

științifică, activități de sensibilizare a publicului pentru persoanele cu tulburare 

de spectru autist, îmbunătățirea tratamentului și a calității vieții acestor 

persoane și a familiilor acestora prin organizarea de evenimente educative și 

dezbateri în cadrul Republicii Macedonia de Nord. MSSA este înființat pentru a-

și realiza și coordona interesele și pentru a desfășura activități și acțiuni menite 

să îmbunătățească investigația și tratamentul celor cu autism din Macedonia de 

Nord. MSSA va oferi resurse pentru a ajuta persoanele cu tulburări de spectru 

autist și familiile lor, instituțiile și ONG-urile care lucrează în acest domeniu. 

                                            

6 - DADAA - Asociația persoanelor cu tulburare de dezvoltare 

pervazivă, autism și Asperger DADAA a fost fondată în 2015 în Komotini-

Grecia. Are  aproximativ 90 de membri. Scopurile principale ale organizației 

sunt participarea indivizilor autiști la viața socială a municipalității noastre și 

îmbunătățirea calității vieții lor, protejarea drepturilor lor prin furnizarea de 

informații utile despre legislație și sensibilizarea publicului pentru a elimina 
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„stigma ”Care există în societățile mici. Un alt aspect este acela de a oferi 

consiliere și sprijin psihologic. Anul acesta organizăm trei clase, una de 

petrecere a timpului liber în cooperare cu Fundația NIARCHOS, alta pentru 

utilizarea jocurilor pentru a îmbunătăți abilitățile cinetice ale indivizilor autiști 

în cooperare cu Universitatea Democritus din Tracia și grupurile psihocinetice și 

sportive. Eforturile viitoare includ crearea de unități de studiu, laboratoare IT și 

un centru de îngrijire pentru persoane cu autism. Abordarea centrată pe 

persoană este orientată spre țintă și instrumentul pentru a ne îmbunătăți viața 

copiilor autiști, deoarece ne face eficienți. „Eficacitatea este cheia”. 

                                        

7 - Shipcon Limassol Ltd. 

ShipCon Limassol Ltd . (Numărul PIC: 986558774) este o companie dinamică 

și cu creștere rapidă, cu accent pe proiecte finanțate de cercetare din UE și 

formare profesională și educație (VET). Punctul forte al ShipCon se bazează pe 

expertiza echipei sale de bază și pe parteneriatul cu asociați multinaționali din 

toată Europa și nu numai. Cu sediul principal în Cipru, ShipCon este situat 

strategic în intersecția a trei continente, unde sectoarele și activitățile 

economice specifice au propriile perspective dinamice de dezvoltare, precum 

energia, mediul și serviciile de transport. Este important să menționăm că 

ShipCon a fost selectat pentru a fi inclus în premiile europene pentru afaceri 

2015-16 sponsorizate de RSM.  
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