
câştigătorii fiind răsplătiţi cu 

diplome, cupe şi pachete de 

rechizite: Premiul I – Col. 

Naţ. “Spiru Haret”, Premiul 

al II-lea – Col. Tehnic “G-ral 

Ghe. Magheru”, Premiul al 

III-lea – Col. Naţ. “Tudor 

Vladimirescu”, Premiul Spe-

cial – Şc. Gimn. “C-tin Să-

voiu” Tg-Jiu, Premiul pentru 

cel mai semnificativ mesaj – 

Col. “Ghe. Tătărescu” Rovi-

nari, Premiul pentru cea mai 

amplă promovare – Şc. 

Gimn. Bumbeşti Piţic, Pre-

miul Special al Juriului – 

Liceul Tehnologic Roşia-Jiu. 

Felicitări tuturor! 

  

Prof. consilier școlar 

Sonia Gorun  

 

      CJRAE Gorj a organizat în 

perioada octombrie-noiembrie 

2018, campaniei de prevenire a 

traficului de persoane în rândul 

e l e v i l o r ,  d e n u m i t ă 

“Conştientizez”!, derulată în 12 

şcoli şi licee din judeţul Gorj. 

Scopul acestei campanii a fost 

acela de a sensibiliza şi educa 

elevii din clasele I-XII, cadrele 

didactice şi părinţii în vederea 

creşterii nivelului de conştienti-

zare în ceea ce priveşte efectele 

traficului de persoane la nivel 

individual, familial sau social. 

Fiecare unitate şcolară partici-

pantă a elaborat propria campa-

nie antitrafic de persoane pe 

care a implementat-o la nivelul 

instituţiei. Cei implicaţi au des-

făşurat activităţi de informare şi 

consiliere de grup cu elevii şi 

părinţii, seminarii, competiţii 

sportive, workshopuri, acţiuni 

stradale de informare şi conştien-

tizare, expoziţii de desene şi 

picturi, scenete de teatru, ateliere 

de creaţie. În cadrul microcam-

paniilor au participat 1820 elevi, 

143 părinţi şi 120 cadre didac-

tice. Campania s-a finalizat cu 

un concurs interşcolar care a 

avut loc la Muzeul Judeţean de 

Istorie “Alexandru Ştefulescu” 

din Tg-Jiu. Aici, şcolile şi liceele 

au prezentat campaniile realizate, 

       Sunt mulţi elevi care 

recunosc, că nu și-au pus 

vreodată problema despre cât 

de toleranţi sunt. Sunt 

acaparaţi de alte probleme, 

felul în care arată, cât de 

originali sunt, câte lucruri 

cunosc… Este necesar ca ei să 

conşt ien t izeze că  sun t 

importante şi nevoile celorlalţi. 

Activităţile pe care le-am 

desfăşurat în ,,Săptamâna 

toleranţei şi integrării” 

împreună cu CJRAE GORJ, au 

v i z a t  f o r m a r e a 

c o m p o r t a m e n t e l o r  ş i 

atitudinilor tolerante, a unor 

relaţii care să respecte 

demnitatea fiecărei persoane. 

Au antrenat un număr mare de 

elevi şi cadre didactice. Copiii 

pe care îi formăm astăzi, vor 

avea parte în viaţa lor de multe 

schimbări, vor cunoaşte şi se vor 

acomoda cu noi locuri, vor fi 

expuşi unei varietăţi culturale 

într-o manieră în care nicio 

generaţie nu a făcut-o. Pentru a 

face faţă în această lume diversă 

şi complexă, va fi nevoie să-şi 

dezvolte capacitatea de a fi 

toleranţi şi de a manifesta 

respect. Toleranţa înseamnă 

armonie, determină apariţia ideii 

că este o persoană specială şi 

acceptată, iar respectul este 

abilitatea de a vedea în noi 

înşine şi în ceilalţi, valorile.  

Acţiunile din cadrul 

Strategiei Naţionale de 

Acţiune Comunitară au 

urmărit dezvoltarea laturii 

moral-civice. Fructele şi 

legumele au fost donate 

familiilor defavorizate, ce 

aveau în grijă mai mulţi 

copii. Activităţile vor 

continua, pentru că sunt 

necesare şi importante în 

munca noastră. 

 

Prof. consilier școlar 

Popica Nadia-Luminița 
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Cea mai înaltă formă de civilizaţie este toleranţa 
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În anul şcolar 2018-2019, la 

Colegiul Auto „Traian Vuia”   Tg-Jiu 

se va desfăşura proiectul „Justice has 

no gender”, în parteneriat cu Agenţia 

Naţională pentru Egalitatea de şanse 

între femei şi bărbaţi. Proiectul 

presupune alcătuirea unei echipe de 

elevi care să iniţieze şi să deruleze o 

campanie de conştientizare şi 

sensibilizare a elevilor, profesorilor şi 

comunităţii locale cu privire la 

egalitatea de 

şanse 

indiferent de 

etnie, religie, 

gen etc.. Până 

în  acest 

moment a 

fost 

constituită 

echipa de lucru, formată din 27 de 

elevi de la clasele IX -XII, care 

participă la etapa de formarea teoretică 

(cunoștințe cu privire la stereotipuri, 

prejudecăți, discriminare (2 ore), 

problematica persoanelor cu dizabilități 

(2 ore) și egalitatea de gen (2 ore)). 

 

    

Prof. consilier școlar 

Gociu Ramona Leocadia 

 

                                                                     

presupune separarea fizică a copiilor/

elevilor/tinerilor prin constituirea de 

grupe/clase/clădiri/ultimele două bănci/

altele în funcție de performanțele 

școlare. Separarea fizică a copiilor în 

clasa pregătitoare în funcție de 

frecventarea sau nefrecventarea unui 

ciclu de educație timpurie constituie 

segregare școlară pe cr i teriul  

performanțelor școlare; 

3. criteriul etnic - presupune separarea 

fizică a copiilor/elevilor/tinerilor 

aparținând unui grup etnic, în grupe/

clase/clădiri/ultimele două bănci/altele; 

4. criteriul dizabilităţii și/sau al 

cerințelor educaționale speciale -  

presupune separarea fizică a copiilor/

elevilor/tinerilor cu dizabilități și/sau 

cerințe educaționale speciale în grupe/

clase/clădiri/ultimele două bănci/altele; 

5. criteriul mediului de rezidență - 

separarea fizică a elevilor din 

învățământul secundar superior prin 

constituirea de clase unde procentul 

elevilor care provin dintr-un anumit 

      Termenul segregare, conform DEX 

înseamnă despărțire, izolare, separare, 

separație. 

 În România, conform statisticilor, 

segregarea se manifestă în special în 

domeniul educației și al mediului de 

rezidență. 

Segregarea școlară reprezintă o formă 

gravă de discriminare și are drept 

consecință accesul inegal al copiilor la 

o educație de calitate, încălcarea 

exercitării în condiții de egalitate a 

dreptului la educație, precum și a 

demnității umane. Aceasta este 

interzisă în unitățile de învățământ 

preuniversitar. 

Clasificare conform următoarelor 

criterii: 

1. criteriul statutului socioeconomic al 

familiilor - presupune separarea fizică 

a copiilor/elevilor/tinerilor care provin 

din fami l i i  cu același  n ivel 

socioeconomic în grupe/clase/clădiri/

ultimele două bănci/altele;   

2. criteriul performanțelor școlare - 

mediu de rezidență este 

disproporționat în raport cu procentul 

elevilor care provin din același mediu 

de rezidență dintr-o alta clasă, de 

același nivel. 

 

 

 

 

 

 
   
   
  Mediator școlar, 
  Popescu Cristina 
 

manifeste iniţiativă şi să ţină seama 

de cerinţele adolescentului, cu o 

condiţie esenţială, şi anume, 

renunţarea la atitudinea de a socoti 

tânărul ca pe un copil. 

      De aici rezultă şi necesitatea 

luării în considerare a problemelor 

adolescenţilor din interiorul lor şi nu de 

pe poziţia exigenţelor existente în 

tinereţea adulţilor, invocată adesea de 

către aceştia în comunicarea cu 

adolescenţii, de aceea contribuţia 

pedagogului şcolar la formarea şi 

dezvoltarea personalităţii lor are un rol 

deosebit de important.  

 

Prof. consilier școlar 

Crăciunescu Claudia 

 

  

      În luna noiembrie 2018, la Colegiul 

Naţional Tudor Vladimirescu Tg-Jiu, s-a 

desfăşurat activitatea metodică cu 

pedagogii şcolari din judeţul Gorj cu 

tema ”Adolescența într-o societate în 

schimbare!!”. Această activitate a fost 

coordonată de profesor consilier CJRAE 

Gorj, Crăciunescu Claudia şi profesor 

metodist CCD Gorj, Dijmărescu Simona. 

Schimbările în sistemul de relaţii al 

copilului dau un conţinut nou proceselor 

de dezvoltare a persoanei şi maturizării 

sociale în adolescenţă. 

    Iată de ce este important ca adultul să 

Proiect „Justice has no gender” 

Segregarea 
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evaluare. 

Problema diferenţierii învăţământului 

creează un spaţiu întins pentru creativitatea 

cadrului didactic, acesta având la îndemână 

o paletă largă de strategii corespunzătoare 

stilului de învăţare şi nevoilor fiecărui 

copil. 

Astfel putem exemplifica unele dintre 

ele: 

- cerinţe comune pentru toţi elevii; 

- cerinţe diferenţiate: sarcini identice, 

timp diferit, sarcini diferite, dar în 

acelaşi timp, sarcini diferite după 

posibilitatea copilului, fişe identice 

cu sarcini progresive; 

        - activităţi individuale cu teme 

diferite. 

Argumentele utilizării acestor strategii 

sunt următoarele: stimulează originalitatea 

şi creativitatea elevilor; sunt adaptate la 

stilurile proprii de învăţare; respectă ritmul 

individual al copilului; fiecărui elev i se 

acordă încredere în forţele proprii; cadrul 

didactic permite copiilor să participe la 

evaluarea propriei munci; elevul este evaluat 

şi comparat cu el însuşi. 

Cunoaşterea psihopedagogică a 

elevului este condiţia de bază în 

desfăşurarea unei activităţi diferenţiate şi 

individualizate. 

Gândind fiecare lecţie prin secvenţa ei, 

dând fiecărui elev sarcini pe măsura 

posibilităţilor lui, dar şi sporite treptat, spre 

a-l determina la un efort sporit, vom reuşi  

să-i sprijinim pe toţi elevii în procesele 

complexe de învăţare. 

 

                      Prof. logoped 

                      Mitelea Ileana 

de colaje şi  desene, pe tema Centenaru-

lui, care s-au regăsit  ulterior, într-o ex-

poziţie comună. Pentru conştientizarea 

jertfei  românilor şi  dezvoltarea senti-

mentului patriotic, au fost vizionate filme 

istorice,  lecturate  texte cu referire la 

personaje care s-au jertfit pentru poporul 

nostru, iar Ecaterina Teodoroiu şi 

Măriuca Zaharia, au fost doar două dintre 

eroinele evocate. Sufletul micilor  

români, a vibrat  mai mult ca oricând pe 

data de 29.11.2018, când  pentru cinstirea  

MARII UNIRI, ca vrednici purtători ai 

valorilor, portului și tradițiilor românești, 

au susţinut în comun la Şcoala Gimna-

zială Tg. Logresti, un deosebit program 

      Pentru a marca importanţa Centenarului 

şi pentru a forma în rândul elevilor senti-

mentul de  respectare şi promovare a val-

orilor româneşti, am conceput proiec-

tul ,,Centenarul micilor români”, pe care l-

am  implementat la Şcoala Gimnazială Tg. 

Logreşti. Ca simbol al unirii celor trei     

principate, ni s-au alăturat, Şcoala Gimna-

zială Nicolae Tomovici-Plopşor şi Şcoala 

Gimnazială  Lihulesti, cu care am desfăşurat 

în comun, mai multe activităţi. Pentru 

început, profesorii de istorie au ghidat copiii  

celor trei şcoli, spre consolidarea cunoştinţe-

lor  despre împrejurările care au favorizat 

Marea Unire. În următoarele activităţi, elevii 

au colecţionat fotografii, au realizat o serie 

artistic. Pentru început, au depus coroane 

la monumentul eroilor, au primit cu pâine 

şi sare  autorităţile prezente, au distribuit 

ecusoane şi steguleţe confecţionate de ei, 

au invitat publicul să le viziteze expoziţia 

realizată, iar după programul artistic, toţi 

participanţii s-au prins în Hora Unirii. 

 

Prof.  consilier școlar 

Ilean Reli 

verse cir-

cumstanţe 

ale vieţii. 

Activitățile 

educative 

au fost 

atractive și 

interactive 

şi au oferit elevilor posibilitatea de a 

învăţa să construiască relaţii bazate pe 

toleranţă, înţelegere şi solidaritate, să 

respecte demnitatea fiecărei persoane. 

   Toleranţa înseamnă, în esenţă, accep-

tarea şi aprecierea bogăţiei şi diversităţii 

culturale, a formelor de expresie, capaci-

tatea de a recunoaşte şi respecta con-

vingerile altora. Toleranţa este responsa-

bilitatea care susţine drepturile şi libertă-

ţile fundamentale ale omului, democraţia şi 

Statul de drept. Este cel mai puternic funda-

ment pentru pace şi reconciliere, un principiu 

de bază al democraţiei şi dezvoltării durabile, 

implicând respingerea dogmatismului şi abso-

lutismului şi asigurând supravieţuirea societă-

ţilor multietnice şi multiculturale. Înseamnă, 

totodată, îngăduinţă, indulgenţă, răbdare, şi se 

poate exprima la orice nivel, de la individ, la 

stat. 

   Într-o lume şi un timp al mondializării, 

diversităţii şi mobilităţii, toleranţa în familie, 

în comunitate sau între state, este mai nece-

sară ca oricând.  
          
                          Prof. consilier școlar 

                                   Andronescu Daniela 

     În perioada 15–23 noiembrie 2018, 

la Liceul Tehnologic Baia de Fier s-a 

desfăşurat campania educaţională cu 

titlul ”Săptămâna toleranţei şi 

integrării:15-23 noiembrie 2018”, în 

care au fost implicaţi elevi, părinţi şi 

cadre didactice. Scopul campaniei 

educaţionale a fost dezvoltarea 

capacităţii elevilor de a dialoga şi de a 

coopera cu ceilalţi în condiţiile 

acceptării pluralismului şi valorizării 

pozitive a diferenţelor. 

   Campania educațională ,,Săptămâna 

Toleranței și Integrării” a vizat o serie 

de activităţi educative privind formarea 

comportamentelor şi atitudinilor toler-

ante pe baza cărora elevii să acţioneze 

cu înţelegere şi responsabilitate în di-

RELAŢIA DINTRE TULBURĂRILE DE LIMBAJ ŞI 

DIFICULTĂŢILE DE ÎNVĂŢARE LA ŞCOLARII MICI NORMALI ŞI LA CEI  CU DEFICIENŢE MINTALE  

CENTENARUL MICILOR ROMÂNI 
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Limbajul constituie unul dintre cele 

mai accentuate fenomene ce îi 

diferenţiază pe copii la intrarea în şcoală. 

Diferenţele apar mai ales pe latura 

exprimării, a foneticii, a structurii 

lexicale, a nivelului exprimării. 

Aceste diferenţe în limbajul copiilor 

se menţin şi după intrarea la şcoală, ca 

efect al influenţelor instructiv-educative 

receptate şi asimilate diferit. 

În raport de capacităţile fiecărui elev, 

de cerinţele programei şcolare se pot 

formula solicitări implicând niveluri de 

efort diferite: recunoaştere, reproducere, 

integrare, transfer, creativitate. Important 

este ca în toate formele de activitate pe 

care le desfăşoară elevii, cadrele didactice 

să urmărească aplicarea întregului sistem 

diferenţiat al variabilelor acestor 

activităţi: obiective, conţinuturi, moduri 

de realizare a sarcinilor, forme de 



 

  

 Indiferent de contextul social, de nivelul 

de aprofundare a relației cu celălalt, de starea 

agreată la un moment dat, prin formele și 

mijloacele sale de exprimare, comunicarea este 

omniprezentă, ea este cea care activează 

diferitele pattern-uri pentru atingerea scopurilor 

vizate. (Descriere Libris). 

 

 

Documentarist 

   Istratie Mădălina 
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Localitatea Tg-Jiu 

Strada Tismana Nr. 1 A,  

Județul Gorj 

Telefon: 0253 .210.313 

Fax: 0253.210.313 

E-mail: office@cjraegorj.ro 

Centrul Județean  de Resurse și 

Asistență Educațională Gorj este o 

unitate conexă a învăţământului pre-

universitar, cu personalitate juridică, 

subordonat Ministerului Educaţiei 

Naționale și coordonat metodologic de 

Inspectoratul Școlar Județean Gorj. 

CJRAE Gorj reprezintă o instituţie de 

învăţământ special integrat speciali-

zată în oferirea, coordonarea şi moni-

torizarea de servicii educaţionale 

specifice acordate copiilor/elevilor, 

cadrelor didactice, părinţilor şi mem-

brilor comunităţii, pentru a asigura 

tuturor accesul la o educaţie de cali-

tate, precum şi asistenţa necesară în 

acest sens.  

C.J.R.A.E. GORJ 

C A R T E A  L U N I I  
 

”Învățând pe alții, învățăm și noi.” 

SUNTEM PE  INTERNET ! 
WWW.CJRAEGORJ.RO 

Centrul Județean  de Resurse 

și Asistență Educațională Gorj  
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