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Motto: 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai 

exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. 

Atunci să-i învăţăm să se adapteze”. (Maria Montessori – „Descoperirea 

copilului”) 
 

Argument 

 

Educaţia este o investiţie în om, după cum spun marii pedagogi. Noi am spune 

chiar mai mult: educaţia este o investiţie spirituală în om. Pentru că dincolo de ceea 

ce investim din punct de vedere material în educaţie se află ceea ce spiritul nostru 

construieşte, şlefuieşte, dăltuieşte cu trudă şi migală, pentru ca rodul unei munci de o 

viaţă să ne răsplătească prin OAMENII pe care îi dăm societăţii, lumii, viitorului. 

Educaţia este primul lucru care ne diferenţiază de animale. Noi folosim 

educaţia pentru a evolua, pentru a marca acest proces. Fiecare lecţie învăţată ne 

aduce mai aproape de examenul final, de examenul care ne permite intrarea în lumea 

celor învăţaţi. Educaţia este un fenomen social, specific uman, care apare odată cu 

societatea, dintr-o anumită necesitate proprie acesteia - aceea a dezvoltării omului 

ca om, ca forţă de muncă şi fiinţă socială. 

Această carte se doreşte o pledoarie pentru educaţie, pentru transmiterea de 

cunoştinţe şi informaţii dincolo de şcoală şi lecţiile ei, într-un context mai puţin 

formal, dacă nu chiar non-formal, prin acele mijloace care fac învăţarea activă, 

atractivă, creativă şi productivă. Altfel spus, prin acele modalităţi care plac societăţii 

zilelor noastre: jocul şi tehnologia. 

Lucian Blaga afirma:  

„Copilul râde: înţelepciunea şi iubirea mea e jocul. 

Tânărul cântă: jocul şi înţelepciunea mea e iubirea. 

Bătrânul tace: iubirea şi jocul meu e înţelepciunea.” 

Tudor Arghezi afirma: „Vrui, cititorule, să-ţi fac un dar / (…) O carte mică, o 

cărticică”. Darul pe care această carte, sau chiar cărticică, îl face cititorilor săi este 

un set de informaţii şi imagini ajutătoare care să-i determine să descopere singuri 

noi programe şi instrumente IT, utilizabile de pe orice dispozitiv mobil şi modul în 

care folosirea lor uşurează activitatea de zi cu zi, fără a afecta rutina zilnică. De 

asemenea, autorul îşi propune să readucă în atenţia acestora valenţele formative ale 

jocului, rolul educaţiei formale, informale dar mai ales non-formale în devenirea 

socio-umană a unui individ. 

Nutrind speranţa că este un material util, vă doresc o lectură plăcută, cu 

convingerea că aceasta, lectura, va fi cu siguranţă una în faţa calculatorului sau a 

unui dispozitiv mobil, a cărui utilizare pentru înţelegerea şi exersarea programelor 

din paginile cărţii vă va facilita învăţare non-formală. 

 

Rodica Zimbru 
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Capitolul 1 

Educaţia, fundament al devenirii umane 

  

1.1 Consideraţii de ordin teoretic asupra educaţiei 

 

Cuvântul educaţie este de origine latină, derivă din substantivul „educatio” 

care înseamnă creştere, hrănire, cultivare. Educaţia are sarcina de a pregăti omul ca 

element activ al vieţii sociale. Educaţia este un tip particular de acţiune umană, o 

intervenţie sau direcţionare, o categorie fundamentală a pedagogiei. 

Platon definea educaţia ca fiind arta de a forma bunele deprinderi sau de a 

dezvolta aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele. Aristotel, în 

lucrarea sa „Politica”, considera că educaţia trebuie să fie un obiect al supravegherii 

publice, iar nu particulare. În lucrarea sa „Didactica magna”, John Amos Comenius, 

considera că la naştere, natura oferă copilului numai seminţele ştiinţei, ale moralităţii 

şi religiozităţii, iar acestea devin un bun al fiecărui om doar prin educaţie. Astfel, în 

concepţia sa, educaţia este o activitate de hrănire a acestor „seminţe” şi, implicit, de 

realizare a procesului de umanizare. Rezultă că omul „nu poate deveni om decât dacă 

este educat”. 

Filosoful german Immanuel Kant consideră că educaţia contribuie la 

valorificarea naturii umane în folosul societăţii şi că ste plăcut să ne gândim că natura 

omenească va fi mai bine dezvoltată prin educaţie putându-se ajunge a i se da o formă 

care să-i convină cu deosebire. Aceasta ne descoperă perspectiva fericirii viitoare a 

neamului omenesc. Jean-Jacques Rousseau aprecia că educaţia este în acelaşi timp 

intervenţie şi neintervenţie: „Educaţia negativă presupune înlăturarea oricărui 

obstacol din calea dezvoltării fireşti, totul trebuind lăsat să se producă de la sine, 

fără nici o intervenţie”
1
. 

Pe de altă parte, pedagogul german Johann Frederich Herbart, aprecia că 

educaţia este împărţită în trei subdiviziuni: guvernarea, învăţământul (realizarea unor 

obiective specifice) şi educaţia morală. Sociologul Émile Durkheim afirma că 

educaţia este o acţiune „exercitată de generaţiile adulte asupra celor ce nu sunt 

coapte pentru viaţa socială”, iar aceasta are ca obiect provocarea şi dezvoltarea în 

copil a unui număr oarecare de stări fizice, intelectuale şi morale. El mai considera că 

                                                           
1
Jean Jacques Rousseau, Emile, Boston D. C. Heath & Company, 1889 
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„educaţia constă într-o socializare metodică a tinerei educaţii”. Pedagogul român 

Constantin Narly este de părere că că educaţia este un fapt social şi individual în 

acelaşi timp”, iar Florin Georgescu afirmă că educaţia este prima activitate creatoare 

neproducătoare de bunuri de consum, cunoscută de istorie. 

Societatea zilelor noastre solicită, mai mult ca oricând, inteligenţa şi 

capacitatea creatoare a omului. „Întregul climat al viitorului, afirmă Bogdan 

Suchodolski, va situa capacităţile intelectuale în condiţiile deplinei afirmări şi va da 

un larg avans dorinţei de cunoaştere”.
2
 

Educaţia are următoarele caracteristici: pune accent pe oameni, urmăreşte 

dezvoltarea unor calităţi umane şi explorarea orizonturilor, este orientată predominant 

spre pregătirea pentru viaţă, are în vedere, preponderent, întrebări asupra existenţei, 

vizează mai ales dezvoltarea unei stări sau a unei structuri atinse, finalitatea în 

educaţie îmbinând viziunea pe termen scurt cu cea pe termen lung. Activitatea 

educatională este dinamică şi flexibilă în acelaşi timp, iar educaţia stimulează idealul 

fiinţei umane exprimat prin „a fi” şi „a deveni”. 

Educaţia diferă de la o etapă istorică la alta în funcţie de condiţiile materiale şi 

spirituale ale societăţii. Odată cu succesiunea epocilor istorice, idealul, mecanismele, 

conţinuturile, finalităţile educaţiei s-au schimbat, au evoluat şi s-au perfecţionat. Este 

supusă schimbărilor istorice, ea apărând odată cu societatea din comuna primitivă. În 

concluzie, prin educaţie se doreşte dezvoltarea conştientă a potenţialului biopsihic al 

omului şi formarea unui tip de personalitate solicitat de condiţiile prezente şi de 

perspectiva societăţii. 

 

1.2 Educaţia ne face oameni 

 

Educaţia ne face oameni. Fiecare cuvânt pe care îl rostim ne completează 

pentru a deveni oameni, fiecare literă se alătură la propoziţia care ne defineşte, fiecare 

sunet se metamorfozează în melodia sufletului nostru. Educaţia este primul element 

din reacţia chimică la temperatura corpului, descompunându-se şi transformându-se 

în fiinţa noastră şi în informaţie. Noi suntem informaţie vie, fiecare acţiune a noastră 

se transformă în noi date pe care le stocăm în memoria noastră. Fiecare cuvânt rostit 

decodifică vestigii ale unei civilizaţii antice, aducându-ne mai aproape de perfecţiune. 

                                                           
2
 Bogdan Suchodolski, International Bureau of Education, Unesco, 1979 
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Educaţia este legătura dintre noi şi viitorul nostru, ea ne leagă de trecut prin 

prezent, lăsându-ne în acelaşi timp liberi să decidem. Ne oferă posibilitatea de a 

discerne între bine şi rău, între alb şi negru, între a fi şi a nu fi. Dualitatea e firească, 

însă educaţia este criteriul care ne ajută să alegem corect. Nu întotdeauna există o 

alegere corectă, deoarece fiecare acţiune poate afecta o anumită persoană, însă mereu 

încercăm să alegem corect pentru noi, sau credem că facem asta. Trebuie să fim 

corecţi măcar cu noi înşine, iar educaţia ne permite să facem asta. 

Ea este criteriul după care suntem judecaţi. Este primul lucru care ne oferă o 

„etichetă” în societate, trebuie să încercăm să învăţăm tot mai mult pentru a ne 

creiona cât mai frumos numele pe o etichetă care să ne prezinte şi să ne reprezinte. 

Şcoala vieţii ne oferă educaţie alternativă, fiecare are în vene curent alternativ 

care se alimentează de la sursa centrală a educaţiei, şcoala, pentru a pune în funcţiune 

cea mai complexa maşinărie: mintea şi spiritul omului. Toată viaţa învăţăm pentru a 

ne desăvârşi educaţia. Ea este harul pe care fiecare îl are, o resursă infinită care oferă 

energie omului. Este bogăţia cu care călătorim în această lume, tezaurul care ne 

situează într-o anumită ierarhie de valori spirituale. Ea este ceea ce îl diferenţiază pe 

om de alte vieţuitoare ale planetei, ale universului. 
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Capitolul 2  

Dispozitivele mobile şi educaţia 

 

2.1 În captivitatea „cutiei inteligente” 

 

În anii ’60 televizorul era un simbol al 

bunăstării poporului nostru, în anii ’70, 

casetofonul, în anii ’80, videoul, iar la 

începutul anilor ’90, calculatorul personal. El 

a fost adus de peste hotare şi apoi era arătat 

solemn oaspeţilor, convingându-i că odată cu 

procurarea calculatorului oamenii vor începe 

o viaţă nouă, fiindcă el deschide în faţa noastră orizonturi, ne dă posibilităţi… „cum 

nici n-aţi visat”. 

Acum nimeni nu se mai miră de calculator. S-a dovedit că, într-adevăr, 

calculatorul uşurează viaţa omului, dar sensul vieţii nu se reduce la el. Unora le 

trezeşte chiar suspiciuni serioase. Afundându-se în lumea virtuală a calculatorului, 

omul se înstrăinează de realitate, încetează să se mai intereseze de lumea 

înconjurătoare, se izolează. Sunt vulnerabili în mod deosebit copiii şi tinerii. 

Lucru lesne de înţeles: ei încă nu s-au format şi se lasă uşor influenţaţi. Iar 

lumea jocurilor pe calculator este atât de atractivă, colorată şi la modă! Ei i se face o 

reclamă intensă şi în ziare, la radio şi la televizor. Cine poate rezista în faţa unei 

asemenea ispite? 

Copiii, cel puţin, nu pot. Şi în ultimii ani tot mai mulţi părinţi dau vina pe 

faptul că odraslele lor petrec prea mult timp în faţa calculatorului, neglijând lecţiile, 

lectura, desenul, frecventarea cercurilor şi discuţiile cu prieteni. 

Jocurile pe calculator sunt ca o sabie cu două tăişuri în viata omului modern: 

pe de-o parte, au un rol educativ şi ajută la dezvoltarea abilităţilor motrice, sociale şi 

la îmbogăţirea culturii generale, pe de altă parte, pot oferi exemple negative de 

comportament şi, cel mai rău, pot crea o dependenţă periculoasă.  

 

 

 

http://www.cuvantul-ortodox.ro/wp-content/uploads/2014/11/Accesul-la-impresionante-surse-de-informare.jpg


5 
 

 

2.2 Evoluţia jocurilor video 

 

Primul joc din generaţia 1972-1977 

 

Jocurile video sunt un fel de 

desert pe placul tuturor după o zi 

obositoare de la lucru. Cu toţii le 

jucăm chiar dacă nu vrem să 

recunoaştem, dar în adâncul sufletului 

nostru de geek ştim prea bine că în 

miez de noapte mai dăm drumul la un 

Counter-Strike sau StarCraft fără să 

ştie nimeni. Nu sunt un subiect tabu 

aceste jocuri video, dar au ajuns să fie un adevărat fenomen social în IT&C. 

Cu siguranţă, toţi cei care se înţeleg bine cu jocurile video nu au habar când a 

fost inventat primul astfel de joc. Vă gândiţi poate că era un sistem rudimentar şi nu 

implica prea multă grafică, iar aici aveţi dreptate. Primul joc video a fost conceput 

acum 40 de ani (o viaţă de om) de către un individ pe nume Allan Alcorn. Pe vremea 

aceea, adică la 29 noiembrie 1972 jocul inventat de Allan era alb negru şi se lăuda cu 

un design foarte foarte sărăcăcios. Nici nu avem cu ce să îl învinuim pe Allan, 

vremea era cum era, nu? Alcorn se pricepea tare la ceea ce făcea şi lucra ca specialist 

în electronică şi calculatoare. Jocul inventat de el, un banal ping-pong a fost realizat 

pentru televizoarele alb-negru Hitachi şi costa doar 75 de dolari.  

 

Generaţia a doua 1977-1983 

 

La primele console, codul maşină pentru unul sau mai multe jocuri se făcea cu 

ajutorul logicii discrete şi era codat direct în microcipuri, aşa că alte jocuri adiţionale 

nu puteau fi rulate. În anii 1970 jocurile au început să fie distribuite şi cu ajutorul 

casetelor. Programele erau stocate pe chip-uri ROM care erau montate în casete de 

plastic, acestea putând fi introduse în sloturile de pe console. Atunci când casetele 

erau introduse, microprocesoarele din console citeau din memoria casetei apoi rulau 

programul stocat. 
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Trei sisteme au dominat era consolelor de a doua generaţie în America de 

Nord, acestea având vânzări cu mult mai mari ca acele ale produselor rivale: 

În 1977, Atari a lansat consola pe bază de casetă: Video Computer System 

(VCS), ulterior denumita Atari 2600. Nouă jocuri au fost lansate pentru sezonul 

sărbătorilor, şi mulţumită acestora ajunge să fie una dintre cele mai populare console 

a primelor generaţii. 

Intellivision, a firmei Mattel, lansată în 1980. Deşi cronologic parte a ceea ce 

se numeşte era pe 8 biţi, Intellivison avea un procesor unic, cu instrucţiuni pe 10 biţi 

(odată cu mărirea numărului de biţi se ajungea la o viteză sporită şi exista o varietate 

mai mare de instrucţiuni) şi regiştri pe 16 biţi. Sistemul avea o grafică superioară 

consolei de la Atari, acest lucru ajutând Intellivion să devină foarte populară. 

Colecovision, o consolă şi mai puternică decât restul sistemelor disponibile, a 

apărut pe piaţă în 1982. Vânzările sistemului au crescut, dar din cauza prezenţei a trei 

mari console pe piaţă şi apariţia unei multitudini de jocuri de calitate scăzută ce aveau 

să umple până la refuz rafturile magazinelor, piaţa se va prăbuşi la numai un an după 

lansare. 

În 1979, compania Activision a fost creată de foşti programatori de la Atari, 

nemulţumiţi de politica firmei. A fost prima companie dezvoltatoare de jocuri. 

În 1983 a avut loc o scădere bruscă a popularităţii jocurilor numită şi video 

game crash of 1983 care a fost provocată de suprasaturarea pieţei din cauza calităţii 

foarte proaste a jocurilor oferite de terţi, în special cele pentru sistemele Atari. 

 

Generaţia a treia 1985-1989 

 

Consola Nintendo Enterteiment  System (NES) al firmei Nintendo a ajuns în 

America de Nord în 1985 şi de una singură a adus în prim plan piaţa de consum 

pentru acasă. Sega a lansat imediat după, consola proprie numită Sega Master 

System, dar acest sistem nefiind capabil să ajungă la nivelul de popularitate al NES. 

Nintendo a continuat şi a creat unele dintre cele mai cunoscute personaje din jocuri 

cum ar fi Mario Bros. sau Wario şi alte francize, multe dintre ele încă păstrându-şi 

popularitatea chiar şi în ziua de astăzi. Unul dintre factorii majori ai notorietăţii a fost 

că Nintendo a restricţionat suportul pentru terţi, limitând numărul de jocuri pe care le 

puteau ei produce (numai 5 jocuri pe an). Nintendo a creat un Sigiliu de Aprobare 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mario_Bros.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mario_Bros.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mario_Bros.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Wario
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(Seal of Approval), pentru a ajuta jucătorii să aleagă jocurile ce îndeplinesc 

standardul impus de Nintendo. 

Ultimele două decenii de istorie a jocurilor video au fost marcate de pieţe 

separate pentru jocuri pe consolă, PC şi pentru console portabile. În 1989, Nintendo a 

lansat Game Boy, prima consolă portabilă şi au distribuit jocul de puzzle Tetris 

împreună cu sistemul, pentru că Nintendo a crezut că un joc de puzzle va aduce mai 

mulţi consumatori. 

Aproape în acelaşi timp au apărut alte console portabile, printre care Sega 

Game Gear şi Atari Lynx, care, deşi mai performante, aveau o durată a bateriei 

redusă şi mai puţine jocuri decât Game Boy. În timp ce producţia altor sisteme 

portabile a rămas activă până la mijlocul anilor '90, Game Boy a rămas în topul 

vânzărilor de-a lungul vieţii sale. 

 

Generaţia a patra 1987-1996 

 

Piaţa nord americană a fost dominată de Sega Genesis imediat după debutul ei 

în 1989. Sistemul SNES s-a dovedit a fi un rival foarte puternic încă de la apariţia lui 

în 1991. TurboGrafx 16 al NEC a fost primul sistem pe 16 biţi comercializat în 

America de Nord, dar din cauza lipsei unei game variate de jocuri în limba engleză şi 

a strategiei de marketing excelente a celor de la Sega, nu a avut succes la publicul 

american. În Japonia s-a întâmplat exact contrariul, Turbografx 16 (în Japonia era 

consola era numită PC Engine) a avut mai mult succes ca Famicom (SNES) sau ca 

Mega Drive(Genesis). PC Engine a pierdut într-un final poziţia de lider în faţa Super 

Famicom dar datorită numărului mare de utilizatori fideli, producătorii au continuat 

să lanseze jocuri până la sfârşitul anilor 1990. 

Unităţile CD-ROM au apărut prima dată pentru această generaţie de console, 

iar apoi pentru Mega Drive în 1991. Grafica 3D a apărut pentru prima dată pe aceste 

console şi era posibilă doar cu ajutorul unor procesoare adiţionale aflate în casetele cu 

jocuri. 

Neo-Geo a fost cea mai scumpă consolă la lansarea ei în 1990. Un atu al ei a 

fost o redare foarte bună a sunetului şi o grafică 2D de înaltă calitate, mult mai 

avansată decât a competitorilor, acest lucru datorându-se hardware-ului care era 

acelaşi ce se găsea în jocurile arcade ale firmei SNK. 
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 World of war craft Unul din cele mai bune jocuri din anul 2000 

Masivul multiplayer online îşi îndeplineşte cu 

succes scopul, acela de a-l arunca pe jucător într-o 

lume expansivă, în care vei fi complet pierdut pentru 

câteva luni bune. Dorinţa de a evolua, dezvoltarea 

skill-urilor, bătăliile între personajele online şi 

numeroasele quest-uri pe care trebuie să le îndeplineşti 

fac ca World of Warcraft să nu fie doar o distracţie, ci pur şi simplu o nevoie. O super 

dependenţă ce clar merită să fie printre cele mai bune jocuri ale anilor 2000. 

 

 Max Payne Jocul cel mai premiat din anul 2001 

Unul dintre cele mai interesante jocuri de 

pe această listă, Max Payne este un 3rd person 

shooter, cu numeroase premii, publicat iniţial de 

Gatheringof Developers în 2001. Acţiunea 

începe cu Max Payne, un poliţist NYPD, ce-şi 

găseşte familia omorâtă de nişte dependenţi de 

droguri. În comparaţie cu jocurile ce l-au urmat, inclusiv cele din ziua de azi, Max 

Payne nu foloseşte cutscene-uri cinematice pentru a-şi prezenta povestea, ci se 

comportă ca un „graphic novel”, adică o serie de imagini asemănătoare benzilor 

desenate, pe baza cărora funcţionează un sistem de sunete şi voci de înaltă calitate. 

 

 Mafia Jocul anului 2002 

Lansat în 2002, Mafia prezintă povestea unui şofer de 

taxi ce ajunge să se alăture mafiei şi să urce în ierarhia ei, dintr-

o simplă întâmplare. Feedback-ul jocului  a fost extrem de 

pozitiv, fiind lăudat pentru doza sa impresionantă de realism, 

fiind urmat, astfel, de un sequel Mafia II şi de un al III-lea joc, 

Mafia III ce s-a lansat recent. Spaţiul temporal se situează 

undeva în jurul anilor ’30, în oraşul fictiv Lost Heaven din 

SUA, ce prezintă părţi din San Francisco şi Chicago din aceeaşi perioadă. 
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 Fifa 2003 Un joc fifa cu o grafica mai bună decât precedentele 

FIFA Fotbal 2003, cunoscut ca FIFA Soccer 2003 

în America de Nord, şi ca FIFA 2003, este un joc video 

de fotbal lansat în octombrie şi publicat de Electronic 

Arts la nivel mondial sub numele de EA Sports. Este al 

zecelea joc din seria FIFA şi al şaptelea 3D. 

Grafica a fost îmbunătăţită şi au fost introduse 

caracteristici noi faţă de jocul din anul trecut. Printre acestea se numără modul 

Championship, asemănător Ligii Campionilor, în care poţi juca împotriva a 17 echipe 

de top din Europa în prorpiile stadioane şi cu fani care cântă imnurile şi alte cântece 

dedicate echipei favorite. Reluările sunt redate ca la televizor, cu sigla EA sports şi 

cele ale clubulurilor care apar şi pe teren după marcarea unui gol[1], la fel ca şi 

rezumatele din pauză şi de la finalul meciului, precum şi o analiză comprehensivă. 

Una din cea mai aşteptată caracteristică a fost „Freestyle Control” care permitea 

jucătorului să ridice mingea pe picior şi să o servească coechipierilor şi un sistem de 

măsurare a distanţei pentru loviturile libere.[1] Jucătorii seamănă ceva mai mult cu 

cei din realitate, fiind introduse şi feţele unor jucători ca Thierry Henry şi 

Ronaldinho, precum şi scheme specifice lor. 

Pe coperta ediţiei europene şi în filmul introductiv al jocului[2] apar Roberto 

Carlos, Ryan Giggs, şi Edgar Davids, reprezentând echipele Brazilia, Manchester 

United respectiv Juventus. În varianta din SUA Roberto Carlos este înlocuit cu 

Landon Donovan. 

 

 Gta San Andreas evolutia jocurila Rockstar 

Cu toate influenţele tipice Los Angeles, a băieţilor 

de cartier şi a furturilor de maşini, GTA San Andreas şi-a 

depăşit cu mult stadiul de sequel, ajungând un adevărat 

pilon în evoluţia Rockstar de-a lungul timpului. 

Cu grafică îmbunătăţită semnificativ faţă de GTA 

Vice City, open-world environment, posibilitatea de a-ţi 

customiza caracterul şi, efectiv, să-ţi dai frâu liber 

imaginaţiei, îl face, chiar şi astăzi, unul dintre cele mai inovative jocuri din istorie, 

reuşind să vândă peste 21 de milioane de copii. 
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 Nfs Most Wanted Unul din cele mai bune jocuri din 2005 

Povestea începe când jucătorul, conducând un 

BMW M3 GTR spre Rockport, o întâlneşte pe 

Mia, o fată ce îl va ajuta mai târziu. La intrarea 

sa în oraş, jucătorul îl întâlneşte pe sergentul 

Cross şi pe partenera sa, care deţin un Chevrolet 

Corvette C6. Cross încearcă să îl aresteze, dar 

este nevoit să îi dea drumul în ultima clipă. 

Jucătorul apoi îl întâlneşte pe Ronnie, se întrece cu el şi câştigă astfel ajungând la 

baza secretă a şoferilor ilegali. Mia îşi face apariţia lângă un Mazda RX-8, 

introducând-ul pe jucător în gaşcă şi lui Razor, cel mai bun şofer din Rockport. Razor 

apoi organizează o cursă cu risc chemând poliţia şi îl lasă pe jucător să concureze cu 

Bull care conduce un Mercedes-Benz SLR McLaren negru. După aceea, jucătorul se 

mai întrece cu încă trei şoferi (nu foarte experimentaţi), câştigă, şi Rog devine 

ajutorul jucătorului. Apoi jucătorul se întrece cu Razor care conduce ultima generaţie 

de Ford Mustang. Ce trebuie ştiut este că înainte de cursă Razor a sabotat BMW-ul 

jucatorului care pierde cursa. Razor atunci ia cheile BMW-ului şi fuge de poliţie, 

jucătorul fără maşină fiind arestat de Cross şi partenera lui. Poliţia îi dă drumul 

jucătorului deoarece nu au dovezi impotriva lui, el neavând maşină. Mia îl conduce 

pe jucător la un depozit de maşini de unde trebuie să îşi cumpere o maşină cu banii 

rămaşi. La garaj, Mia îi explică ca trebuie să îi învingă pe toţi cei 15 membrii de pe 

Blacklist pentru a putea concura din nou cu Razor ca să îşi redobândească maşina. 

Aceşti 15 membri ai blacklist fiind: Sonny, Taz, Vic, Izzy, Big Lou, Baron, Earl, 

Jewels, Kaze, Ming, Webster, JV, Ronnie, Bull, Razor. Pentru a-i învinge, jucătorul 

trebuie să execute curse, milestone-uri şi să facă bounty.D upă ce i-a învins pe toţi cei 

necesari, jucătorul se întrece cu Razor, câştigă şi obţine cheile BMW-ului. Mia apoi 

se dezvăluie ca fiind o poliţistă lucrând sub acoperire şi îl arestează pe Razor, dar îl 

lasă pe jucător să plece, atenţionând-ul că toată poliţia din Rockport va fi pe urmele 

lui. În timpul urmăririi, Mia îl sună pe jucător şi îi spune că există numai o singură 

cale de a ieşi din Rockport, un pod pe jumătate construit. Jucătorul sare cu BMW-ul 

peste pod şi scapă de poliţie, ajuns Most Wanted. Aşa se termină jocul Need For 

Speed Most Wanted. 
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 Oblivion un joc medieval din 2006 

Oblivion este al patrulea joc din seria The 

Elder Scrolls. Este un joc single-player, lansat iniţial 

în 2006. Protagonistul luptă pentru a salva provincia 

Cyrodill şi pentru a învinge cultul care deschide 

porţile către Oblivion. 

Asemănător celorlalte jocuri din serie, 

jucătorul poate să îndeplinească misiuni secundare, 

să exploreze, iar faptele pe care le va comite vor da notă caracterului: pozitiv, negativ 

sau neutru. Îl putem considera un sistem cu totul şi cu totul aparte. 

În punctul acesta, se poate observa deja o evoluţie considerabilă în materie de 

grafică, mediul înconjurător mult mai apropiat de realitate, reacţiile personajului tău 

fiind cu totul îmbunătăţite. 

 

 Assassin's Creed 2007 

Produs de Ubisoft Montreal, a fost lansat 

în 2007, având povestea transpusă într-un mediu 

„futurist”, şi anume în 2012. Răpit de nişte 

necunoscuţi, Desmond Miles, este dus într-un 

loc ce aparţine companiei Abstergo Industries şi 

este supus mai multor teste. Acestea au rolul de 

a extrage memorii din amintirile lui Desmond, 

iar maşinăria folosită (Animus) îl aduce în pielea 

strămoşului său, Altaïr, călătorind astfel până în secolul XII. 

Fiind un joc single-player, jucătorul este pus în pielea personajului, Altaïr Ibn 

La-Ahad, membru al Brotherhood-ului The Assassin. Obiectivul determină jucătorul 

să călătorească în trecut, pe vremea celei de-a treia Cruciade şi să asasineze 9 

personaje importante din punct de vedere istoric. 

Jucătorul are ocazia să experimenteze, prin personajul pe care-l controlează, 

povestea plină de aventură, ce implică interogarea oamenilor, furtul scrisorilor, 

spionaj şi multe alte lucruri.  
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 GTA 4 Al IX-Lea joc din seria GTA 

Grand Theft Auto IV (uneori prescurtat 

GTA IV sau GTA 4) este un joc video non-

linear de acţiune-aventură dezvoltat de către 

Rockstar North. Este al nouălea titlu din seria 

Grand Theft Auto şi primul din a patra generaţie 

a acesteia. Grand Theft Auto IV a fost lansat în 

toată lumea (cu excepţia Japoniei) pe data de 29 

aprilie 2008 atât pentru PlayStation 3 cât şi pentru Xbox 360. Pe PC jocul s-a lansat 

pe data de 2 decembrie 2008 în America, iar pe 3 decembrie 2008 în Europa şi în 

restul lumii. 

Acţiunea are loc în Liberty City, un oraş inspirat din New York, şi urmăreşte 

povestea lui Niko Bellic, un veteran supravieţuitor al Războiului Bosniei sosit în 

Statele Unite ale Americii în căutarea „visului american” numai pentru a-şi găsi 

vărul, care l-a minţit în legătură cu bogăţiile care aveau să îl aştepte. Modul 

Multiplayer a Grand Theft Auto IV conţine cincisprezece stiluri diferite de joc. 

Guinness World Records a confirmat că jocul Grand Theft Auto IV a devenit 

cel mai bine vândut produs din lume, depăşind vânzările celui mai bine vândut film, 

joc sau carte care deţinea recordul până atunci. Asta după ce doar în prima zi după 

lansarea GTA IV în 29 aprilie 2008 s-au vândut peste 3,6 milioane de exemplare în 

întreaga lume care au generat încasări de 310 milioane de dolari. În prima săptamănă 

de la lansarea lui GTA IV încasările au depăşit 500 de milioane de dolari. 

Prin comparaţie, cel mai bine vândut joc video până la GTA IV a fost Halo 3, 

produs de Microsoft, care a generat 170 de milioane de dolari în prima zi de la 

lansare. GTA IV a devansat totodată, şi cel mai bine vândut film, Spiderman 3 care în 

prima zi de rulare în cinematografe a avut încasări de 60 de milioane de dolari şi cea 

mai rapid vândută carte: Harry Potter & the Deathly Hallows care a avut încasări de 

220 de milioane de dolari în primele 24 de ore de la lansare. 
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 Minecraft Un joc foarte jucat făcut de suedezi 

Minecraft este un joc video independent de 

tipul sandbox scris în Java, dezvoltat iniţial de către 

creatorul Markus Alexej Persson(redenumit si Notch / 

Krusher) şi ulterior de către compania suedeză 

Mojang. Jocul este axat pe creativitate şi construcţie, 

permiţând jucătorilor să construiască, folosind o 

multitudine de cuburi texturate, într-o lume tridimensională. Printre celelelalte 

activităţi din cadrul jocului se numără explorarea, adunarea resurselor, meşteşugul şi 

construirea unelelor, dar şi lupta. Jocul dispune de unele moduri, printre care se 

numără Survival, Creative şi Adventure. În primul mod, jucătorii trebuie să obţină 

resursele de unii singuri, folosind resursele pentru a avansa progresiv, în timp ce în 

modul Creativ jucătorii au posibilitatea de a se folosi de creativitatea lor prin 

intermediul unor resurse nelimitate. Modul Adventure, de dificultate ridicată, pune la 

dispoziţie unele lumi create de alţi jucători. Denumirea provine din limba engleză, 

unde mine înseamnă „mină” iar craft „meşteşug, meserie” sau „lucru de mână”. 

Versiunea alfa a jocului a fost lansată pentru PC pe data de 17 mai 2009, şi, 

după o serie de update-uri, versiunea întreagă a fost lansată pe 18 noiembrie 2011. 

Versiunea pentru Android a fost lansată o lună mai devreme pe 7 octombrie, iar 

versiunea iOS a fost lansată pe 17 noiembrie 2011. Versiunile pentru console de 

jocuri au fost lansate astfel: Xbox 360 pe 9 mai 2012, PlayStation 3 pe 17 decembrie 

2013, PlayStation 4 pe 4 septembrie 2014 şi PlayStation Vita pe 14 octombrie 2014. 

Versiunea pentru Windows Phone a fost lansată pe 10 decembrie 2014. Versiunea de 

Xbox One a fost lansata pe 18 Decembrie. Versiunea de PlayStation 4 a fost lansata 

pe 20 Decembrie  Toate versiunile jocului sunt permanent în dezvoltare şi primesc 

actualizări periodice. 

Minecraft a fost primit cinci premii în timpul 

Game Developers Conference din 2011. Din cadrul 

Game Developers Choice Awards, a câştigat 

premiile Innovation Award, Best Downloadable 

Game Award şi Best Debut Game Award; de la 

Independent Games Festival, a câştigat Audience 

Award şi Marele Premiu Seumas McNally. În 2012, Minecraft a fost premiat cu 
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Premiul Golden Joystickla categoria Best Downloadable Game. La data de octombrie 

2014, peste 60 de milioane de copii ale jocului au fost vândute, printre care se numără 

12 milioane pentru Xbox 360 şi 18 milioane pentru PC, devenind astfel cel mai bine 

vândut joc pentru PC al momentului. Pe 15 septembrie 2014, Microsoft a anunţat 

planul de a cumpăra Mojang, şi de asemenea proprietatea intelectuală a jocului 

Minecraft. Tranzacţia a fost de 2,5 miliarde de dolari şi s-a desfăşurat pe 6 noiembrie 

2014. 

 

 

 Hitman Absolution 

Hitman: Absolution este un joc de stealth, 

dezvoltat de IO Interactive şi publicat de Square 

Enix. Este al cincilea joc din seria Hitman. Înainte 

de lansare, dezvoltatorii au declarat că Absolution 

va fi mai uşor de jucat şi mai accesibil, în timp ce 

aspectele hardcore ale francizei vor fi păstrate şi 

ele. Jocul s-a lansat pe 20 noiembrie 2012 (fiind a 47-a săptămână a anului, s-a făcut 

referire la protagonist, Agent 47) pentru Microsoft Windows, PlayStation 3 şi Xbox 

360. Pe 15 mai 2014, Hitman: Absolution — Elite Edition s-a lansat pentru platforma 

OS X de Feral Interactive; conţine toate DLC-urile lansate anterior, inclusiv Hitman: 

Sniper Challenge, un documentar despre realizarea jocului şi nişte benzi desenate de 

72 de pagini. 

Hitman: Absolution a primit cu recepţii mixte. Comentariile pozitive au fost 

asupra graficii, mediului şi locaţiilor jocului, precum şi asupra opţiunilor variate de 

gameplay. Cu toate acestea, mulţi critici au spus că acesta nu se „simte” ca un joc 

Hitman. Până în martie 2013, jocul a vândut peste 3,6 milioane de copii. 

 

 

 GTA V Cel mai bun 1st Person Shoter produs de Rokstar Games 

Grand Theft Auto V este un joc video de tipul open world action-adventure 

realizat de Rockstar North şi publicat de Rockstar Games pe consolele Xbox 

360,Xbox One,PlayStation 3,PlayStation 4 si PC, a cărui lansare a avut loc pe 17 

Septembrie 2013 pentru consolele Xbox 360 si Playstation 3, iar pe 18 noiembrie 

Xbox One si PlayStation 4 [4]. Jocul, cel de-al 15-lea din seria Grand Theft Auto, 



15 
 

este cel ce începe a cincea eră a jocului (fapt indicat prin cifra din titlu). Acţiunea se 

desfăşoară în oraşul fictiv Los Santos (parodie a oraşului Los Angeles) şi în zonele 

înconjurătoare specifice sudului statului San Andreas (parodie a statului California). 

O altă versiune a oraşului Los Santos din statul San Andreas a fost realizată în 

precursorul din 2004, Grand Theft Auto: San Andreas (joc din a treia eră). 

 

 

 The Forest Un joc Semihorror 

The Forest (Pădurea) este un joc video deschis lume de supravieţuire first-

person dezvoltat de compania canadiană Endnight Games for Microsoft Windows şi 

PlayStation 4. versiune pre-alpha a jocului a fost lansat prin Steam Early Access la 

data de 30 mai 2014. Jocul are loc pe o insulă puternic împădurită, unde caracterul 

jucătorului şi un copil sunt supravieţuitorii unui accident de avion. Jocul are un 

gameplay neliniare, fără misiuni set sau misiuni, împuternicirea jucătorului pentru a 

lua propriile decizii pentru supravieţuire. Comentarii devreme pentru versiunea de 

pre-alfa au fost extrem de pozitive. Alfa este în prezent într-o stare care poate fi redat 

cu caracteristici gameplay suplimentare planificate şi în dezvoltare. 

 

 

 Farming Simulator 2017 

Farming Simulator este o simulare agricultura serie de jocuri video dezvoltat 

de Giants Software. Locatiile se bazeaza pe mediile americane şi europene. Jucătorii 

sunt capabili sa cultive, rasa de animale, să crească recolte şi să vândă toate activele 

create din agricultură. Jocul de-a vândut peste patru milioane de exemplare. 

În modul de carieră, există un număr de vehicule care le puteţi utiliza. Nou la 

Farming Simulator 15 a fost New Holland. NH T4, NH T6, NH T8, NH T8 TRAX şi 

NH T9. Modul de cariera este un singur jucător, dar există, de asemenea, o filă 

multiplayer din meniul principal de pe PC, Xbox One şi PS4. 
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Capitolul 3 

Formal şi nonformal în educaţie 

 

3.1 Educaţia formală, nonformală şi informală 

 

Educaţia formală (din latinescul „formalis” – formă, figură, model, organizat 

legal, formal) (Bontaş, 1998) se referă la ansamblul acţiunilor educative sistematice şi 

organizate, elaborate şi desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ specializate 

(şcoală, universitate etc.) (Stan, 2001). Alţi autori consideră educaţia formală punct 

de referinţă care pune în centrul preocupărilor sale copilul, ca subiect al educaţiei şi 

instruirii. 

Scopul acestui tip de educaţie este introducerea progresivă a elevilor în marile 

paradigme ale cunoaşterii şi instrumentalizarea lor cu tehnicile culturale care le vor 

asigura o anumită „autonomie educativă”. Pregătirea este elaborată în mod conştient 

şi eşalonat, fiind asigurată de un corp de specialişti pregătiţi anume în acest sens. 

Informaţiile primite sunt cu grijă selectate şi structurate, permiţând o asimilare 

sistematizată a cunoştinţelor şi facilitând dezvoltarea unor abilităţi şi deprinderi 

necesare integrării individului în societate. Ea este puternic expusă exigenţelor 

sociale. Acţiunea de evaluare se realizează în forme, moduri şi etape anume stabilite, 

pentru a facilita reuşita şcolară. 

Avantajele educaţiei formale sunt multiple, între care se situează: posibilitatea 

realizării unei evaluări individualizate de tip formativ şi dezvoltarea sistematică a 

deprinderilor de muncă intelectuală a celui care se educă. Există însă şi nişte carenţe 

ale educaţiei formale, cum ar fi: 

 predispunerea către rutină şi monotonie; 

 dezinteres, plictiseală; 

 inevitabila „cursă” pentru parcurgerea programei şcolare; 

 puţine corelaţii interdisciplinare; 

 activismul elevilor este redus; 

 nu se fac legături cu experiaţa de viaţă a elevilor; 

 conţinutul învăţării formle este supus evaluării de tip sumativ, cu tot 

cortegiul de consecinţe negative. 
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Educaţia nonformală (latinescul „nonformalis” – fără norme, în afara formelor 

organizate în mod oficial pentru un anumit gen de activitate) (Bontaş, 1998, p. 23) 

cuprinde totalitatea acţiunilor şi influenţelor educative structurate, organizate şi 

instituţionalizate, dar desfăşurate în afara sistemului de învăţământ (Stan, 2001). 

Aceasta există de la începutul secolului XX, odată cu constituirea în Germania a unei 

asociaţii a tinerilor – Wandervogels – ca o reacţie împotriva caracterului livresc al 

şcolii, prin care tinerii erau îndemnaţi  să călătorească, să cunoască natura, ţara. 

Câteva dintre caracteristicile acesteia sunt următoarele: acţiunile incluse în acest 

perimetru se caracterizează printr-o mare flexibilitate, oferind o mai bună posibilitate 

de pliere pe interesele şi posibilităţile elevilor (Cucoş, 1999, Stan, 2001); are caracter 

facultativ  sau opţinal; include următoarele tipuri de activităţi: paraşcolare (de 

perfecţionare, reciclare etc.), perişcolare (vizite la muzeu, excursii, cluburi, cercuri 

ştiinţifice, vizionări de filme etc); elevii sunt implicaţi în proiectarea, organizarea şi 

desfăşurarea acestor activităţi; nu se pun note, nu se face o evaluare riguroasă; 

permite lărgirea orizontului cultural, îmbogăţirea cunoştinţelor din anumite domenii, 

dezvoltarea unor aptitudini şi interese speciale; se valorifică aptitudinile şi interesele 

elevilor; cunoaşte modalităţi diferite de finanţare; organizarea ei este planificată; 

poate fi o cale de ajutor pentru cei cu şanse mici de a accede la o şcolarizare normală 

(săraci, izolaţi, analabeţi, tineri în derivă, persoane cu nevoi speciale) (De 

Landsheere, 1992, cit. în Cucoş, 1999); activităţile sunt organizate de specialişti 

(Văideanu, 1988, citat în Cucoş, 1999). 

Se disting patru opţiuni metodologice de desfăşurare a educaţiei formale: 

1. centrată pe conţinuturi (sănătate, planning familial, formare agricolă); 

2. centrată pe problemele vieţii cotidiene; 

3. pentru conştientizare (în vederea cunoaşterii şi respectării drepturilor şi 

libertăţilor individuale); 

4. educaţia umanistă (cultivarea unei imagini corecte despre sine, încrederea 

în capacităţile de iniţiativă, de creaţie şi decizie) (Srinivasan, 1985, citat de 

Stanciu, 1999, p. 34). 

Avantajele educaţiei nonformale sunt: spaţiu instructiv-educativ mult mai 

flexibil decât cel strict şcolar (mai mare libertate de acţiune); o mai bună selectare a 

informaţiilor; facilitează munca în echipă; realizează un demers pluri şi 

interdisciplinar; accentuează obiective de tip formativ – educativ. Dezavantajele 
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acesteia sunt: absenţa unor demersuri evaluative sistematice; cultivarea derizoriului, 

vehicularea unei culturi desuete. 

Educaţia informală (latinescul „informalis” – fără formă) nu exprimă o 

educaţie fără caracter formativ, ci caracterul spontan al acestei influenţe educative. 

Vorbim de educaţie informală în cazul influenţelor pe care  individul le resimte de-a 

lungul vieţii din partea familiei, a grupului de prieteni, a stării, a mass-media, în 

timpul competiţiilor sportive, al week-end-urilor (Marcu, cit. în Ciot, 2002, p. 49) Ea 

se referă la totalitatea influenţelor educative neorganizate, nesistematice şi 

nesubordonate unor finalităţi educationale precise. 

Dintre caracteristicile educaţiei informale, menţionăm faptul că: include 

totalitatea informaţiilor cotidiene vehiculate cu care este confruntat individul; 

informaţiile nu sunt selectate, prelucrate pedagogic sau transmise în conformitate cu 

principiile de organizare a procesului instructiv-educativ; conţinuturile se 

caracterizează prin varietate, mari dispersii, insuficiente corelări, discontinuităţi, 

valoare inegală. 

Educaţia informală are, ca şi avantaje faptul că oferă o mai mare libertate de 

acţiune individului şi, de asemenea, îi dă posibilitatea de gestionare a formării 

propriei personalităţi. 

Dintre dezavantaje, menţionăm faptul că informaţiile sunt aleatorii, neselectate 

în funcţie de valoarea lor euristică, sunt achiziţionate de cele mai multe ori involuntar 

(mass-media, discuţii ocazionale ect) (Cucoş, 1999, Stan, 2001) şi, de asemenea, 

există decalaje şi lipsă de comunicare între conţinuturile educaţiei formale şi cele ale 

educaţiei informale. Toate aceste trei educaţii „paralele”, chiar dacă au propriul câmp 

de acţiune şi funcţionalităţi diferite, îngăduie extensiuni şi întrepătrunderi benefice, 

această articulare conducând la întărirea lor reciprocă şi la efientizarea demersului 

educativ. Cele trei forme se sprijină şi se condiţionează reciproc. Trebuie recunoscut 

totuşi că, sub aspectul succesivităţii în timp şi al consecinţelor, educaţia formală 

ocupă un loc privilegiat, prin necesitatea anteriorităţii ei pentru individ şi prin puterea 

ei integrativă şi de sinteză. 

De amploarea şi profunzimea educaţiei formale depind calitatea coordonării şi 

integrării influenţelor nonformale şi informale. La un moment dat, ponderea educaţiei 

se poate deplasa în favoarea nonformalului şi a informalului (Cucoş, 2006, p. 48).  
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3.2 Educaţia nonformală – o altfel de educaţie 

 

Nu de foarte mult timp educaţia nonformală a început să fie în vogă şi la noi în 

ţară. Acest concept a apărut pentru prima dată prin anii ’60 şi venea ca o completare 

pentru educaţia formală, adică aceea predata în institutele de învăţământ. 

O definiţie universal acceptată a educaţiei nonformale încă nu există, însă este 

înţeleasă ca „orice acţiune organizată în afara sistemului şcolar, prin care se formează 

o punte între cunoştintele predate de profesori şi punerea lor în practică” (sursa 

http://dezbatemromania.ro). Prin intermediul acestui tip de educaţie intrăm în contact 

cu o nouă abordare a învăţării, pusă în aplicare prin activităţi plăcute şi motivante. 

Educaţia non-formală se împarte în două tipuri principale, variind în funcţie de 

activităţile specifice: 

- activităţi extradidactice: cercuri de discipline, ansambluri sportive şi artistice, 

concursuri, olimpiade etc. 

- activităţi extraşcolare: proiecte de ecologie şi formare civică, excursii, acţiuni 

social-culturale (în clubul elevilor, la muzeu, la teatru, în biblioteci etc) 

Educaţia non-formală însoţeşte cu succes formarea educatională a tinerilor şi 

rămâne una dintre variantele optime pentru susţinerea plăcerii de cunoaştere şi de 

afirmare profesională. Principalele aspecte care atrag la educaţia nonformală sunt 

caracterul voluntar al acesteia pe de-o parte, dar şi faptul că se bazează mai mult pe 

practică decât pe teorie. Deşi se desfăşoară totul într-un mod organizat, persoana în 

cauză alege de bunăvoie să se implice, fără să aştepte în schimb recompense 

financiare sau recompense specifice educaţiei formale: notele. De asemenea nu se 

aplică nici pedepse, cum ar fi absenţele, scăderea notei la purtare şi altele. Există 

totuşi obiective clare de învăţare ataşate activităţilor desfăşurate într-un cadru 

nonformal, dar atingerea lor se realizează într-un alt mod decât acela al predării, care 

este metoda de bază din institutele de învăţământ. 

Contrastând metoda de învăţare de mai sus, educaţia nonformală oferă 

posibilitatea unor altfel de metode, interactive şi diversificate, pentru obţinerea unor 

cunoştinţe şi aptitudini noi, cât şi pentru punerea acestora în practică. Câteva exemple 

de metode folosite în contextul nonformal pot fi: 

 activităţi de teambuilding  

 jocuri de rol 
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 dezbateri 

 brainstorming 

 jocuri de improvizaţie 

Selectarea metodelor depinde, desigur, de scopul activităţii respective. 

Există mai multe avantaje ale implicării în diferite organizaţii care se ocupă cu 

educaţia nonformală. 

Primul ar fi acela că apar tot felul de oportunităţi care îţi oferă noi perspective, 

noi experienţe şi te ajută în acest fel să creşti pe plan personal. 

Alte avantaje sunt libertatea foarte mare care îţi este oferită, dar şi faptul că îţi 

poti exprima propriile idei, poţi auzi altele noi şi cel mai important e că poţi învăţa 

doar ceea ce îţi place, nu eşti obligat în niciun fel să asimilezi lucruri care nu 

corespund cu părerile şi cu dorinţele proprii. 

În concluzie, educaţia nonformală este accesibilă tuturor, este caracterizată de 

adaptabilitate, nu impune restricţii sau condiţionări, dar nici nu oferă recompense de 

genul celor pe care le oferă educaţia formală (note, medii, burse etc.) Ea pur şi simplu 

oferă noi perspective şi oportunităţi pe plan personal, cât şi profesional. Este utilă în 

nenumarate domenii şi ajută la completarea golurilor din programa şcolară. 

 

3.3 Valenţele educative ale educaţiei nonformale 

 

Fiind o societate de tranziţie între cea „industrială a celui de-al doilea val şi cea 

tehnotronică a celui de-al treilea val” (Alvin Toffler, apud V. Lazăr, A. Cărăşel, 

Psihopedagogia activităţilor extracurriculare), lumea în care trăim se bazează pe 

relaţiile sociale care constituie fundamentul celei de mâine. Astfel, pentru a crea un 

climat psihologic sănătos este imperios necesar să ţinem cont de trei elemente care îşi 

pun amprenta asupra fiecărui individ: nevoia de comunitate, de structură şi de sens. 

Studiile de psihologie socială au atras atenţia asupra faptului că societatea trebuie să 

genereze individului în mod constant un sentiment al apartenenţei la comunitate, 

pentru a putea rezista provocărilor. Izolarea socială este o problemă care nu ţine cont 

de vârstă, de poziţie socială, de nivelul de inteligenţă sau de cetăţenie, ci se manifestă 

încă din copilărie. 

Singurătatea socială reprezintă o formă acută de maladie comunitară, cu efecte 

diferite la nivel macrosocial. Unii oameni încearcă să depăşească problema prin 
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achiziţionarea unor animale de casă, prin dependenţa de imagine (TV, Internet) sau 

de droguri (tutun, alcool, droguri medicale şi nonmedicale). 

Datorită variatelor moduri de răspândire din societatea contemporană, 

singurătatea socială tinde să devină experienţă colectivă. Ea a condus la 

destabilizarea sistemului şcolar românesc din cauza ridicării zidului de necomunicare 

dintre părinţi şi copii, dintre profesori şi elevi, dintre elevi, a lipsei de coerenţă în 

ceea ce priveşte viitorul, a accentuării deosebirilor dintre oameni (nu au aceleaşi 

interese, valori, gusturi, apare competiţia, dispar compasiunea şi întrajutorarea). 

Întrucât rolul familiei în educarea propriilor odrasle a scăzut vertiginos, acestea 

trebuie stimulate să o facă, chiar să se implice mai mult în activităţile şcolare. 

Unităţii de învăţământ îi revine rolul de a crea acel sentiment al apartenenţei la 

grup prin crearea unor activităţi specifice, care să evidenţieze atât rolul elevului, cât şi 

pe cel al clasei ca sintalitate. Putem în acest fel insista pe ideea că fiecărui membru al 

unui grup de elevi îi revine sarcina de a fi responsabil pentru ceilalţi. 

Având în vedere faptul că oamenii primesc influenţe educative din multiple 

direcţii, activităţile formale (instituţionalizate) trebuie împletite cu cele nonformale 

(extraşcolare) şi cu cele informale (difuze) pentru a-şi dovedi eficienţa. Deşi educaţia 

formală se situează pe primul loc, cea nonformală are o acţiune mai evidentă în 

momentul în care educabilii ajung la autoeducaţie. 

Educaţia nonformală a primit de-a lungul timpului o serie de definiţii, dintre 

care reţinem că ea constituie „ansamblul acţiunilor pedagogice proiectate şi realizate 

într-un cadru instituţionalizat extradidactic sau/şi extraşcolar” (S. Cristea, Dicţionar 

de pedagogie) văzut ca „o punte între cunoştinţele asimilate la lecţii şi informaţiile 

acumulate informal” (G. Văideanu, Educaţia la frontiera dintre milenii). 

Educaţia nonformală înseamnă orice acţiune organizată în afara sistemului 

şcolar, prin care se formează o punte între cunoştinţele predate de profesori şi 

punerea lor în practică. Acest tip modern de instruire elimină stresul notelor din 

catalog, al disciplinei impuse şi al temelor obligatorii. Înseamnă plăcerea de a 

cunoaşte şi de a te dezvolta. Trebuie să precizăm că este utilă respectarea unor reguli 

şi principii pentru a desfăşura activităţi nonformale de calitate. Acestea au la bază 

competenţele şi conţinuturile educaţiei formale şi oferă diverse posibilităţi de aplicare 

a cunoştinţelor dobândite în cadrul educaţiei oficiale. Nu exclud efortul elevilor şi 

sunt atractive datorită formelor lor variate (cercuri de lectură, sportive, cultural-

ştiinţifice, întâlniri cu scriitori, cluburi de ştiinţă, serbări şcolare, drumeţii, excursii, 
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tabere, expediţii, şcoala de weekend, concursuri, vizionări de spectacole, vizite la 

muzee, biblioteci etc.). De regulă, activităţile au loc în şcoală şi sunt constituite din 

cercuri pe discipline cu caracter tematic sau pluridisciplinar, competiţii 

culturale/sportive, sesiuni de comunicări ştiinţifice, comemorări sau festivităţi, 

olimpiade etc. 

Au caracter formativ-educativ, sunt facultative sau opţionale, cunosc modalităţi 

diferite de finanţare, nu presupun acordarea de note şi evaluarea riguroasă, 

promovează munca în echipă, presupun un demers cross-/ trans-/interdisciplinar, sunt 

dirijate de personal specializat, aflat în strânsă legătură cu părinţii, elevii, 

organizaţiile socioculturale sau politice. Conţinutul este organizat pe arii de interes, 

nu pe ani de studiu sau pe discipline academice. 

Valenţele educative ale activităţilor nonformale reliefează relaţia mai destinsă, 

mai apropiată dintre educator şi educat. Chiar dacă profesorul conduce întregul 

demers didactic, elevii se pot manifesta spontan şi liber. Adultul nu îşi impune 

punctual de vedere, cel mult sugerează, cooperează şi îi sprijină să devină buni 

organizatori ai propriei activităţi. ~n prim-plan se află educabilul, în plan secund 

rămânând cadrul didactic, tocmai pentru ca elevul să îşi poată valorifica abilităţile 

organizatorice, de cooperare, de colaborare, de asumare a responsabilităţii. Paleta de 

strategii didactice variate oferă elevului şansa de a acumula experienţe de viaţă prin 

contactul nemijlocit cu oamenii, cu fenomenele de cultură materială şi spirituală. 

Educatul devine resursă, producător, lider de opinie, cu alte cuvinte, participant activ 

la propria învăţare. 

În vederea creşterii interesului şcolarilor pentru cunoaştere şi a dezvoltării unor 

trăiri emoţionale autentice, activităţile nonformale trebuie să ţină cont de interesele, 

înclinaţiile, preocupările, preferinţele elevilor. 

Pentru a stimula dezvoltarea cognitivă, spirituală, interpersonală şi socială, 

activităţile nonformale, ca şi cele formale, se adaptează cerinţelor individuale ale 

elevilor, potenţialului acestora. Nu putem nega valenţele psihologice ale educaţiei 

nonformale: individul se adaptează mai uşor cerinţelor ulterioare ale societăţii, 

observându-se schimbări la nivelul vieţii de familie, a pieţei forţei de muncă, a 

comunităţii, a societăţii multiculturale şi a globalizării. 

Şcoala din zilele noastre nu poate ignora experienţele acumulate de elevi în 

cadrul acestor activităţi. Ca şi educaţia formală, cea nonformală urmăreşte formarea 

unor comportamente propice învăţării continue, chiar şi prin mijloace proprii, 
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achiziţionarea unui volum de informaţii şi transferarea lui în diverse domenii ale 

cunoaşterii, dezvoltarea gândirii critice, multiplicarea experienţelor pozitive. 

În ultimul timp, constatăm o tendinţă de apropiere între educaţia formală şi cea 

nonformală: prima tinde să devină tot mai flexibilă, mai adaptată nevoilor şi 

motivaţiilor specifice educabililor, în vreme ce a doua se organizează din ce în ce mai 

riguros, urmăreşte o cât mai explicată recunoaştere publică, foloseşte metode deja 

probate şi recunoscute de specialişti, urmăreşte asigurarea unei anumite calităţi. 

Cu toate acestea, educaţia nonformală îşi are rolul ei, sprijinind eforturile celor 

care doresc sporirea coerenţei procesului instructiv-educativ: educaţia permanentă şi 

orientarea prospectivă a educaţiei. 

 

3.4 Caracteristicile educaţiei non-formale 

 

În primă instanţă, specific educaţiei non-formale este locul în care ea se 

desfăşoară: într-un cadru instituţionalizat, dar în afara şcolii. Caracteristice acestui tip 

de educaţie sunt activităţile care contribuie la perfecţionarea individuală. 

Educatorul non-formal trebuie să deţină mai multă flexibilitate, adaptabilitate 

şi rapiditate, dar şi un entuziasm răsunator. Acţiunile corespund strict intereselor, 

aptitudinilor şi dorinţelor participanţilor. 

În plus, doritorii nu sunt obligaţi să se alăture programului şi nu primesc 

calificative oficiale. Totuşi, în funcţie de formele de instruire nonformală, există şi 

situaţii în care sunt acordate diplome şi certificate de absolvire. 

Obiectivele educaţiei non-formale nu urmăresc să excludă modul tradiţional de 

educaţie, ci să completeze instruirea pur teoretică prin activităţi atractive, la care să 

aibă acces un număr cât mai mare de tineri. Acestea sunt: 

- completarea orizontului de cultură din diverse domenii; 

- crearea de condiţii pentru formarea profesională; 

- spriijinul alfabetizării grupurilor sociale defavorizate; 

- asigurarea unui mediu propice exersării şi cultivării diferitelor inclinaţii, 

aptitudini şi capacitate. 
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3.5 Educaţia nonformală, o formă de educaţie 

 

Acest tip de educaţie conţine majoritatea influenţelor educative, care au loc 

înafara clasei, acestea sunt activităţi extradidactice sau prin activităţi opţionale sau 

facultative. Are un caracter mai puţin formal, dar cu acelaşi rezultat formativ. 

Acţiunile educative, care sunt plasate în cadrul acestui tip de educaţie, sunt flexibile, 

şi vin în întîmpinarea diferitor interese, particular pentru fiecare persoană. 

Educaţia nonformală este diferită faţă de educaţia formală, prin aspectul 

conţinutului şi formele de realizare. Ea este caracterizată prin: 

- răspunderea concretă la cerinţele fixate; 

- permite momente de abstractizare, prin extragerea de cunoştinţe din viaţa 

practică; 

- scoate din educaţie funcţia de predare, lăsînd loc funcţiei de învăţare. 

Educaţia nonformală, îşi are începuturile încă din timpul fondării educaţiei. O 

caracteristică nou apărută la acest tip de educaţie, este rolul de mijlocitor pentru cei 

care nu au acces la educaţia formală, şi anume cei: saraci, retraşi, analfabeţi, persoane 

cu handicap. Principiile educaţiei nonformale sunt următoarele: 

- protejarea persoanelor, ce doresc o creştere în comerţ, agricultură, industrie, 

etc; 

- susţinerea populaţiei pentru utilizarea mai raţională a resurselor naturale şi 

personale; 

- creşterea profesională sau schimbarea activităţii profesionale; 

- educaţia pentru sănătate şi raţionalizarea timpului liber; 

- analfabetizarea. 

Toate aceste principii, pot constitui o cultură minoră, în cazul în care educaţia 

nonformală nu este în corelaţie cu educaţia formală, şi nu se bazează pe aceasta din 

urmă. Evaluarea educaţiei nonformale este observată prin diferite activităţi ca: cercuri 

specializate, olimpiade şcolare, concursuri, care sunt întemeiate de instituţiile şcolare, 

organizaţii ale tineretului, organizaţii părinteşti, etc. 

Aceste activităţi, la fel ca şi la educaţia formală, sunt coordonate de pedagogi 

de specialitate, dar care în aceste situaţii, au un rol secundar, de moderatori sau 

coordonatori. Tot în cadrul educaţiei nonformale, sunt incluse şi emisiunile radio şi 

televiziune, care sunt create anume pentru elevi şi au un nivel ridicat al cunoştinţelor. 

Acelaşi tip de educaţie îl au şi ziarele şi revistele şcolare, la care participă foarte mult 

elevii, dar oricum sunt coordonaţi de pedagogi. 
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Capitolul 4 

Programe IT utile în activităţile educative 

 

Scopul acestui capitol este acela de oferi informaţii utile despre utilizarea 

dispozitivelor mobile în educaţie, la orice vârstă. Acesta se adresează oricărei 

persoane care consideră că dispozitivele mobile constituie instrumente de educaţie. 

Această învăţare se poate realiza fie sub îndrumarea unui formator/facilitator, fie în 

mod individual, urmând paşii sugeraţi în paginile cărţii. 

Conţinutul acestui capitol vizează: 

a) organizatorii grafici, pentru care prezintă patru programe: Mind Map, Lino, 

Flipping book şi Doodle. 

b) utilizarea fotografiei, ca instrument educational, pentru care descrie două 

tipuri de programe, Autocollage şi Photostory. 

c) evaluarea/ jocuri educationale interactive, pentru care oferă informaţii 

despre patru programe: Armored Penguin, Quizizz, Kahoot şi Eclipse Crossword. 

d) programe de editare: Publisier, Scrybus. 

Ce aduc aceste programe, ca elemente de noutate, în educaţie: 

- îi ajută pe utilizatori să gândească în mod creativ, prin felul în care sunt 

formulate întrebările/ problemele, utilizând dispozitive mobile; 

- toate informaţiile la care au acces, utilizând dispositive mobile, pot fi găsite 

cu uşurinţă pe internet, ca urmare, ei nu mai trebuie să se gândească la lucruri, ci să 

gândească/ să formuleze opinii despre ele; 

- oferă posibilitatea de a-i întreba pe cei interesaţi să ofere soluţii pentru 

diferite probleme, să împărtăşească experienţe, fie sub forma unui colaj de fotografii, 

poveste video, jurnal video sau jocuri interactive, create de ei înşişi. Aceasta este o 

experienţă de învăţare mult mai utilă decât memorarea unor concepte. 

Se spune că oricine a încetat să mai înveţe este deja bătrân, nu importă dacă are 

20 sau 80 de ani. Oricine continuă să înveţe rămâne tânăr. La fel, se spune că cine se 

consideră prea bătrân să mai înveţe este prea bătrân să mai predea. A preda înseamnă 

a învăţa de două ori. Profesorii ar trebui să predea fără să dicteze şi să participe la 

actul educational fără a domina. Factorul de criză în educaţie nu este dimensiunea 

colectivelor de elevi/ cursanţi, ci mai degrabă modalitatea de predare, care 

influenţează modul de învăţare. 

Utilizarea dispozitivelor mobile în educaţie oferă o modalitate de învăţare 

colaborativă. Desigur, nu pledăm pentru organizarea învăţării exclusiv cu ajutorul 

telefonului mobil sau al tabletei, ci pentru utilizarea acestora în anumite secvenţe de 

lecţii sau activităţi care oferă oportunitatea de „learning by doing”, de învăţare 

practică, utilizând acele instrumente de lucru care favorizează participarea, 

colaborarea şi oferirea de feedback imediat.  
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MIND MAP 

(program învăţat în cadrul proiectului Erasmus+ KA1 „LEAD - Learning and education în Adult 

Development”, cu nr. de identificare 2016-1-RO01-KA104-023227) 

 

1. Ce este Mind Map? 

- este un program ce se poate descărca gratuit de pe internet: 

http://www.mindmaple.com/Products/Windows/ 

- documentele Mind Map au extensia .emm 

- se foloseşte cu uşurinţă în realizarea de scheme, mai ales pentru metoda 

ciorchinelui, sau pentru hărţi ale personajelor, pentru scheme la orice obiect. 

- documentele editate cu acest program se pot salva ca documente Word, 

documente care conţin şi varianta schemă şi cea narativă. 

 

 

2. Ce fel de documente se pot crea cu Mind Map? 

- scheme, organizatori grafici 

 

3. Programe similar/ aproape similare: Dia, care face parte din pachetul 

Open Source 

Paşi în editarea de documente utilizând Mind Map: 

După ce aţi descărcat programul în calculator, deschideţi o pagină din iconiţa 

Mind Map de pe desktop sau click dreapta, New şi alegeţi iconiţa respectivă. 

http://www.mindmaple.com/Products/Windows/
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Câmpul central topic se poate edita, fie cu dublu click pe el, se şterge 

conţinutul şi se editează, fie cu click dreapta pe el, Edit text, care face acelaşi lucru, 

adică aduce cursorul în spaţiul respectiv, ştergeţi şi scrieţi ce doriţi să fie ca topic 

central. 

 

Cum se face editarea: 

Se pune cursorul pe câmpul central şi se poziţionează până ia forma de mânuţă. 

Apoi se trage de cursor înspre ce parte dorim şi apare o săgeată cu un nou câmp – 

subtopic, a cărui denumire o modificăm la fel ca în exemplul anterior. 
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Documentul va avea o formă de tipul celei din exemplul de mai jos: 

 

 

 

Acest document se poate salva o dată ca document Mind Map, dar, pe de altă 

parte se poate salva ca document Word, din meniul Save – Save as – cu optiunea 

Word doc. Din partea de jos a opţiunii. Şi documentul va avea un aspect de tipul celui 

de mai jos: 
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De asemenea, se poate salva ca PPT: 

 

 

 

Sau ca document Excel: 

 

 

 

Şi un în ultimul rând, ca Pdf, JPEG etc. 
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Programul se poate utiliza în realizarea de scheme, în metoda ciorchinelor, în 

hărţi ale personajelor etc. 

 

 

 

Avantaje: 

 are topicurile predefinite, care scutesc de efortul de a le crea sau de a le 

aranja; 

 oferă opţiuni de editare, cu poziţionarea topicurilor în funcţie de preferinţe; 

 oferă o gamă variată de posibilităţi de utilizare; 

 aranjarea ideilor se poate realiza focalizarea pe ceea ce vrem, fără a mai fi 

nevoie de a ajusta chenare, săgeţi, legături. 

 

Dezavantaje: 

 pentru cei mai puţin familiarizaţi cu acest program poate părea relativ 

dificil; 

 necesită program instalat în calculator. 
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LINO 

(program învăţat în cadrul proiectului Erasmus+ KA1 „LEAD - Learning and education în Adult 

Development”, cu nr. de identificare 2016-1-RO01-KA104-023227) 

 

1. Ce este Lino? 

- este un program on-line, cu care se pot realiza prezentari, lecţii, materiale, 

într-un mod plăcut şi inedit. Are aspectul unor stickere/postituri fixate pe un panou. 

http://en.linoit.com/ 

- prezentarea realizată rămâne on-line, dar e la latitudinea creatorului dacă vrea 

ca aceasta să fie publică, adică să fie văzută de oricine, sau privată, văzută doar de 

sine. 

- se foloseşte cu uşurinţă în realizarea de scheme, sau pentru hărţi ale 

personajelor, pentru scheme la orice obiect. 

 

2. Ce fel de documente se pot crea cu Lino? 

- scheme, organizatori grafici 

 

3. Programe similar/aproape similare: Power Point, într-un fel. 

Paşi în editarea de documente utilizând Lino: 

După ce aţi deschis pagina http://en.linoit.com/, există în dreapta sus opţiunile 

Sign up sau Login. Utilizatorul îşi creează un cont, cu o adresă de email validă şi o 

parolă. 

 

http://en.linoit.com/
http://en.linoit.com/
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Se ajunge la o pagină cu următorul aspect: 
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Din opţiunea Create a new canvas, se poate crea o nouă prezentare, urmând 

paşii de mai jos: 

 

1. Se denumeşte prezentarea (i se atribuie un nume, o denumire, după care 

poate fi găsită) 

 

 

 

2. Se dă click pe opţiunea Create a canvas (în partea de jos a paginii). Apare o 

fereastră ca în imagine: 
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În partea dreaptă sus se găsesc nişte „etichete”, de diferite culori. Se face click 

pe o etichetă, pe care se scrie ce se doreşte. 

 

Se poate folosi ca şi postare de reamintire, sau ca prezentare pwntru o lecţie 

sau pentru alt tip de prezentare. Se notează informaţia dorită pe etichetă, se poate 

selecta mărimea fontului sau culoarea, se poate selecta o altă culoare din exemplele 

din partea de jos a etichetei. 
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După ce se scrie ce se doreşte pe etichetă, se alege opţiunea Post (dreapta jos), 

iar eticheta devine ca în imaginea de mai jos: 

 

 

 

Programul se poate utiliza în realizarea de scheme, în metoda ciorchinelor, în 

hărţi ale personajelor etc. 

În partea de jos a fiecărei etichete sunt următoarele opţiuni: editare, setarea 

datei, trimitere a etichetei prin email şi ştergere a acestuia, dacă nu se mai doreşte 

păstrarea lui. 

Pentru fiecare altă notiţă, e suficient click pe culoare şi apare o nouă postare. 
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Se pot insera fotografii şi/sau fişiere video, documente dintr-un fişier aflat în 

calculator, din partea dreaptă sus. 

 

 

 

 

Avantaje: 

 oferă opţiuni de editare, cu poziţionarea topicurilor în funcţie de preferinţe; 

 oferă o gamă variată de posibilităţi de utilizare; 

 aranjarea ideilor se poate realiza focalizarea pe ceea ce vrem, fără a mai fi 

nevoie de a ajusta chenare, săgeţi, legături. 

 

 

Dezavantaje: 

 pentru cei mai puţin familiarizaţi cu acest program poate părea relativ 

dificil; 

 necesită program instalat în calculator. 
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FLIPPING BOOK 

(program învăţat în cadrul proiectului Erasmus+ KA1 „LEAD - Learning and education în Adult 

Development”, cu nr. de identificare 2016-1-RO01-KA104-023227) 

 

1. Ce este Flipping book? 

- este un program ce se poate descărca gratuit de pe internet: 

https://flippingbook.com/downloads 

- se foloseşte cu uşurinţă în realizarea de publicaţii de tip flipping 

- este un program care se plăteşte, însă există varianta Trial (de încercare), care 

permite editarea de publicaţii cu maximum 10 pagini, gratuit. 

 

2. Ce fel de documente se pot crea cu Flipping Book? 

- reviste, broşuri, publicaţii, prezentări. 

 

Paşi în editarea de documente utilizând Flipping Book: 

1. După ce aţi descărcat programul în calculator, deschideţi o pagină din 

iconiţa Flipping de pe desktop sau click dreapta. Sau se poate deschide din click 

stânga: Start – All programs – Flipping Book. 

2. Se alege opţiunea New Project, dacă deschidem un document nou, sau Open 

project, dacă dorim să intervenim într-un document creat. Pentru a realiza paginile 

documentului, e necesar să avem pagini editate în prealabil şi salvate, de preferinţă, 

ca documente JPEG sau PDF. 

 

 

 

https://flippingbook.com/downloads
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3. Pentru a crea un document utilizând acest program, trebuie creat un cont, cu 

o adresă de email validă. Următoarea logare se poate face cu Sign in. 

 

 

 

4. Se stabileşte tipul de document dorit, catalog document, revistă, carte 

(stânga sus). 
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5. Iniţial, documentul apare ca în imaginea de mai jos. Se pot edita, din stânga: 

limba, culoarea, formatul, iar în dreapta, se adaugă pagini (Pages, +, dreapta sus) 

 

 

 

6. Se adaugă pagini. Se importă paginile create dinainte, salvate ca JPEG Sau 

PDF, cu opţiunea Open, aşa cum arată în imagine. Se dă click pe Start. 
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Se adaugă pagini/fotografii/Pdf., în acelaşi mod, fără a depăşi 10 pagini. De 

altfel, sistemul atenţionează de fiecare dată acest lucru. 
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După ce s-au adăugat cele 10 pagini (Atenţie: 10 pagini înseamnă cu tot cu 

copertă şi cuprins), se alege opţiunea Publish – Offline Publication. 

 

 

 

Se alege un loc unde se salvează, din iconiţa Browse for folder şi se dă click pe 

OK. 

 

 

 

Se poate salva şi proiectul şi se poate interveni în el ori de câte ori se doreşte. 
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Documentul Flipping se poate derula ca o carte, se aude inclusiv sunetul de filă 

care se atinge. Se poate da dublu click pe o pagină, iar aceasta se măreşte, apare în 

prim-plan şi se poate derula mai sus, mai jos, cu mouse. 

 

Se poate derula înainte şi înapoi, ca orice carte. 

 

 

 

 

Avantaje: 

 este interesantă, captivantă, plăcută la utilizare; 

 oferă o gamă variată de utilizare, ca şi broşură, revistă, jurnal etc. 

 se poate aduce în prim-plan, derula după bunul plac; 

 se poate descărca în calculator şi poate fi vizionată cu Adobe Flash Player 11. 

 

 

Dezavantaje: 

 pentru cei mai puţin familiarizaţi cu acest program poate părea relativ 

dificil; 

 necesită program instalat în calculator; 

 limitează editarea a doar 10 pagini în varianta Trial. 
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DOODLE - tutorial 

(program învăţat în cadrul proiectului Erasmus+ KA1 „LEAD - Learning and education în Adult 

Development”, cu nr. de identificare 2016-1-RO01-KA104-023227) 

 

1. Ce este Doodle? 

- este un program ce se poate descărca gratuit de pe internet: 

http://doodle.com/ 

- se foloseşte cu uşurinţă în realizarea de colaje de fotografii. 

 

2. Ce fel de documente se pot crea cu Doodle? 

- planificarea unor evenimente 

 

Paşi în editarea de documente utilizând Doodle: 

 

1. După ce v-aţi înregistrat sau v-aţi logat, puteţi începe planificarea unor 

evenimente, folosind acest program. 

 

 

 

http://doodle.com/
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Avantaje: 

 este un bun organizator pentru persoanele foarte ocupate< 

 oferă ooprtunitatea unei priviri de ansamblu asupra activităţii unei persoane 

într-un interval de timp prestabilit 

 

Dezavantaje: 

 pentru cei mai puţin familiarizaţi cu acest program poate părea relativ 

dificil; 

 necesită crearea unui cont, cu email şi parolă, informaţii ce sunt supuse 

uitării 
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AUTOCOLLAGE 

(program învăţat în cadrul proiectului Erasmus+ KA1 „LEAD - Learning and education în Adult 

Development”, cu nr. de identificare 2016-1-RO01-KA104-023227) 

 

1. Ce este Autocollage? 

- este un program ce se poate descărca gratuit de pe internet: 

http://research.microsoft.com/en-us/um/cambridge/projects/autocollage/ 

- se foloseşte cu uşurinţă în realizarea de colaje de fotografii. 

 

2. Ce fel de documente se pot crea cu Autocollage? 

- panouri, afişe, colaje foto 

 

Paşi în editarea de documente utilizând Autocollage: 

1. După ce aţi descărcat programul în calculator, deschideţi o pagină din 

iconiţa Autocollage de pe desktop sau click dreapta: 

 

 

 

http://research.microsoft.com/en-us/um/cambridge/projects/autocollage/
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Sau se poate deschide din click stânga: Start – All programs – Microsoft 

Research Autocollage. 

 

 

2. Se creează un folder separat, cu minimum 7 fotografii care vor fi incluse în 

colajul foto. 

3. Se deschide fereastra Microsoft Research Autocollage, care are în partea 

dreaptă opţiunea Image browser. Se dă click pe această opţiune, care ne trimite la 

căutarea folderului predefinit, cu fotografiile pe care dorim să le inserăm. 

4. Se dă click pe folder, care aduce toate fotografiile incluse acolo, în autocolaj, 

într-o ordine aleatorie. 
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5. Se dă click pe opţiunea Create (dreapta sus), iar fotografiile încep să se 

rotească, până se creează colajul. 
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Dacă nu ne place, dăm click din nou pe Create, de mai multe ori, până ce se 

creează o imagine care ne place. Putem alege cu un click pe Options, varianta portrait 

sau landscape, mărimea (A3, A4 etc.). 

 

6. Se salvează imaginea, cu opţiunea Save, unde dorim, în calculator, dacă nu 

selectăm un loc anume, se salvează automat în My pictures. 

 

După ce am salvat imaginea, putem da click din nou pe Create şi se realizează 

o altă versiune a imaginii, cu fotografiile aranjate într-un alt mod. Se salvează în 

acelaşi mod. Imaginea salvată are extensia .jpeg 

 

 

 Avantaje: 

- aranjează automat fotografiile, salvând spaţiile care ar fi fost greu de acoperit, dacă 

mixul de fotografii se realizează manual. 

- oferă o gamă variată de colaje cu aceleaşi fotografii 

 

 

 Dezavantaje: 

- pentru cei mai puţin familiarizaţi cu acest program poate părea relativ dificil. 

- necesită program instalat în calculator. 
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PHOTO STORY 

(program învăţat în cadrul proiectului Erasmus+ KA1 „LEAD - Learning and education în Adult 

Development”, cu nr. de identificare 2016-1-RO01-KA104-023227) 

 

1. Ce este Photo Story? 

- este un program ce se poate descărca gratuit de pe internet: 

http://download.cnet.com/Photo-Story-3-for-Windows/3000-12511_4-10339154.html 

- se foloseşte cu uşurinţă în realizarea de colaje de fotografii. 

 

2. Ce fel de documente se pot crea cu Autocollage? 

- prezentări animate, însoţite de paragrafe descriptive 

 

Paşi în editarea colajului de fotografii utilizând programul Photo Story: 

1. După ce aţi descărcat programul în calculator, deschideţi o pagină din 

iconiţa Photo Story de pe desktop, sau se poate deschide din click stânga: Start – All 

programs – Photo Story 3 for Windows. 

 

 
 

2. Pentru a crea un colaj, se selectează opţiunea Begin a new project: 

 

 

 

http://download.cnet.com/Photo-Story-3-for-Windows/3000-12511_4-10339154.html
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3. Apoi se urmăresc paşii, click pe opţiunea Next, după cum urmează: 

- se importă fotografiile dorite, din orice director/folder, din calculator. 

 

 

 

- se rearanjează în ordinea dorită, se elimină marginile negre ale fotografiilor 

 

 

 

- cu opţiunea Edit, de sub fotografii (stânga) se pot edita fotografiile, se pot 

decupa. Lângă opţiunea Edit se găsesc butoane de rotire a forografiilor, eliminarea 

„ochilor roşii”, sau se pot corecta culorile. 
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- cu opţiunea Next, se trece la editarea de informaţii despre fotografii. Ceea ce 

se scrie şi apare peste fotografie se poate poziţiona sus/jos, dreapta/stânga/centru, se 

poate selecta fontul, dimensiunea, culoarea. 

- după ce s-au completat informaţiile despre fotografii, cu opţiunea Next 

(dreapta jos) se ajunge la faza de tranziţie a fotografiilor: 
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- cu această opţiune, se poate selecta intrarea pemtru fiecare fotografie în parte. 

Un stil de tranziţie este predefinit, celelalte se selectează una câte una. După fiecare 

tranziţie selectată se alege opţiunea Save, apoi cu săgeata se trece la fotografia 

următoare.  

 

 

 

- se poate previzualiza, din opţiunea Preview, apoi se închide fereastra, 

revenindu-se la proiectul iniţial. 

- cu opţiunea Next se ajunge la selectarea unei melodii, dacă se doreşte ca 

prezentarea să fie însoţită de muzică. Se selectează melodia din calculator. Se poate 

previzualiza. 
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- cu opţiunea Next se ajunge la salvarea materialului sub formă de proiect. Se 

recomandă această opţiune, deoarece oferă posibilitatea de a completa sau de a 

modifica materialul de câtre ori se doreşte acest lucru. Se alege locaţia unde se 

salvează, altfel se salvează automat şi e greu de găsit. 

 

 

 

 



56 
 

 

Există posibilitatea întoarcerii în meniu ori de câte ori este nevoie, cu opţiunea 

Back. 

Materialele create au extensia .wmv şi se comportă ca un filmuleţ. 

 

Avantaje: 

 este un mod elegant şi plăcut de a prezenta fotografii de la diverse activităţi, 

cu tot cu descrierea acestora, însoţite de o melodie adecvată; 

 oferă posibilitatea de a implica elevii/cursanţii în realizarea acestui tip de 

material, oferindu-le posibilitatea de a colabora, de a cere/oferi informaţii, 

de a îmbina diverse forme de artă (imaginea, scrisul, muzica, animaţia); 

 odată setată perioada derulării fotografiilor, acest lucru se realizează 

automat. 

 

Dezavantaje: 

 pentru cei mai puţin familiarizaţi cu acest program poate părea relativ 

dificil; 

 necesită program instalat în calculator; 

 setarea duratei fotografiilor poate să nu se sincronizeze cu durata melodiei 

selectat. 
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QUIZIZZ 

(program învăţat în cadrul proiectului Erasmus+ KA1 „LEAD - Learning and education în Adult 

Development”, cu nr. de identificare 2016-1-RO01-KA104-023227) 

 

1. Ce este Quizizz? 

- este un program on-line, cu care se pot realiza activităţi de evaluare a unor 

cunoştinţe, utilizând dispozitive mobile, precum tableta sau telefonul mobil. Fireşte, 

se poate utiliza şi calculatorul/laptopul. 

- Quizizz oferă posibilitatea evaluării unui set de cunoştinţe, utilizând itemi la 

alegere multiplă. 

https://quizizz.com/admin/ 

 

2. Ce fel de documente se pot crea cu Quizizz? 

- teste de evaluare 

 

3. Program similar/aproape similar: Kahoot 

 

Paşi în crearea de teste de evaluare, utilizând Quizizz: 

1. După ce aţi deschis pagina https://quizizz.com/admin/, există în dreapta sus 

opţiunile Sign up sau Login. Utilizatorul îşi creează un cont, cu o adresă de email 

validă şi o parolă. Următoarea conectarte este cu adresa creată, utilizând opţiunea 

Login. 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/
https://quizizz.com/admin/
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2. Se alege opţiunea Create şi se denumeşte materialul. Se alege limba de lucru 

şi audienţa (public sau privat). 
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3. Se alege New question. Se scrie întrebarea, se completează patru variante de 

răspuns şi se stabileşte care răspuns e corect. 

 

 

 

Se procedează similar cu următoarele întrebări, pentru care se stabileşte 

răspunsul corect. 

Când s-a terminat de scris conţinutul întrebărilor şi s-au selectat răspunsurile 

corecte, se alege opţiunea Finish (dreapta sus), pentru a finaliza. 

 

4. Se alege din nou tipul de audienţă şi specificul conţinutului materialului, din 

ce domeniu face parte. 
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5. Se alege una dintre opţiunile Play Live sau Homework: 

 

 

 

Se pot face setări, apoi se dă click pe Proceed: 
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6. Se generează codul de acces, pe care participanţii/jucătorii îl copiază în 

dispozitivul mobil sau pe calculator. 
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I se atribuie jucătorului un avatar. 

 

 

 

Pe ecranul administratorului apare numele şi avatarul fiecărui jucător. 
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După ce s-au înscris toţi participanţii, se dă click pe Start game.  

 

 

 

Pe ecranul jucătorului apare fiecare întrebare şi răspunsurile, dintre care se 

selectează unul. Dacă e corect sau nu, apare o animaţie specifică, după care se alocă 

puncte. 
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Pe ecranul administratorului apare fiecare răspuns. Pe ecranul jucătorilor 

întrebările nu au aceeaşi ordine, dacă s-a ales din setări opţiunea de amestecare a 

acestora.  

 

 
 

7. Se poate reedita, viziona, juca, distribui. 

Codul se generează automat. Jucătorii/participanţii îl copiază în dispozitivele 

lor.  

Pentru a se loga, accesează pagina https://quizizz/join şi copiază codul afişat. 

Nu e nevoie de creare de cont. Spre deosebire de Kahoot, codul se modifică de 

fiecare dată cînd se accesează testul/ jocul. 

 

Avantaje: 

 e distractiv, pe gustul elevilor; 

 se poate evalua într-un timp foarte scurt un set de cunoştinţe; 

 elevii nu au timp să se consulte între ei, deoarece timpul e limitat, iar 

întrebările sunt în ordine diferită; 

 rezultatele pot fi cuantificate, se poate urmări care sunt întrebările la care s-

a greşit, sau care sunt elevii care înregistrează cele mai multe dificultăţi. 

Astfel, se poate vedea care sunt cunoştinţele care necesită aprofundare; 

 se poate vedea raportul răspunsurilor, care se generează şi în format Excel. 

 

Dezavantaje: 

 pentru cei mai puţin familiarizaţi cu acest program poate părea relativ 

dificil; 

 pentru administrator, necesită crearea unui cont, cu parolă, care se poate 

uita, însă e recuperabilă. 

https://quizizz/join
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ARMORED PENGUIN – creare de careuri de cuvinte 

(program învăţat în cadrul proiectului Erasmus+ KA1 „LEAD - Learning and education în Adult 

Development”, cu nr. de identificare 2016-1-RO01-KA104-023227) 

 

1. Ce este Armored Penguin? 

- este un program ce se poate utiliza direct, pe internet:  

http://www.armoredpenguin.com 

- se pot realiza, cu acest program atât careuri de cuvinte care trebuie căutate şi 

încercuite, cât şi rebusuri. 

 

I. Pentru crearea de careuri de cuvinte, următorii paşi sunt de ajutor: 

1. accesarea paginii menţionate mai sus 

2. click pe opţiunea Wordsearch (căutare de cuvinte) 

 

 

 

http://www.armoredpenguin.com/
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3. Log in (se creează un cont personal). Se poate încerca şi fără crearea unui 

cont. Se pare că are un cost, 10 dolari pe an. 

 

 

 

 

 

 



67 
 

4. Crearea de careuri: 

- se alege tema  

- se stabilesc cuvintele ce urmează a fi căutate în careu 

 

 

 

- se setează opţiunile pentru careu 

 

 

 



68 
 

 

- se alege opţiunea Make puzzle 

 

 

 

- apoi se alege opţiunea Printable Pdf. 
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- careul devine document Pdf, ce poate fi salvat în calculator. 

 

 

 

- în partea dreaptă sus are opţiunea Descărcare şi/sau Printare. 

 

Cu opţiunea My Puzzles, se pot găsi careurile create. 
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Avantaje: 

 oferă o gamă variată de posibilităţi de utilizare 

 

Dezavantaje: 

 pentru cei mai puţin familiarizaţi cu acest program poate părea relativ 

dificil; 

 pentr persoanele care îşi creează un cont, păstrarea acestuia costă 10 dolari 

pe an, în caz de neplată, contul se anulează după o lună. 

 

II. Pentru crearea de rebusuri, următorii paşi sunt utili: 

1. Din meniul principal, se alege opţiunea Crossword. 

 

 

 

2. Se denumeşte rebusul şi se realizează setările dorite. 
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3. Se completează mai întâi cuvintele care urmează a fi scrise în rebus, apoi 

definirea acestora: 
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4. Cu opţiunea Make Puzzle (centru jos) se creează rebusul. 

 

 

 

5. Se alege opţiunea Printable PDF, care se salvează în calculator ca document 

Pdf.  
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III. Pentru crearea de liste de cuvinte care se potrivesc cu trăsături, următorii 

paşi sunt utili: 

 

 

 

1. Denumiţi documentul. 
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2. Completaţi cele două coloane. 
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3. Cu opţiunea Make Puzzle, se creează cele două coloane: 

 

 

 

4. Se alege opţiunea Printable PDF, apoi se salvează în calculator. 

 

 

 



76 
 

 

KAHOOT 

(program învăţat în cadrul proiectului Erasmus+ KA1 „LEAD - Learning and education în Adult 

Development”, cu nr. de identificare 2016-1-RO01-KA104-023227) 

 

1. Ce este Kahoot? 

- este un program on-line, cu care se pot realiza activităţi de evaluare a unor 

cunoştinţe, utilizând dispozitive mobile, precum tableta sau telefonul mobil. Fireşte, 

se poate utiliza şi calculatorul/laptopul. 

- Kahoot oferă posibilitatea evaluării unui set de cunoştinţe, utilizând itemi ca 

alegere multiplă. 

https://create.kahoot.it 

 

2. Ce fel de documente se pot crea cu Kahoot? 

- teste de evaluare 

 

3. Programe similar/aproape similare: Quizizz 

 

Paşi în crearea de teste de evaluare, utilizând Kahoot: 

După ce aţi deschis pagina https://create.kahoot.it/, există în dreapta sus 

opţiunile Sign up sau Login. Utilizatorul îşi creează un cont, cu o adresă de email 

validă şi o parolă. Următoarea conectarte este cu adresa creată, utilizând opţiunea 

Sign in. 

 

 

 

https://create.kahoot.it/
https://create.kahoot.it/
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1. Se alege opţiunea Quiz. 

 

 

 

2. Se denumeşte materialul şi se fac setări de vizibilitate, audienţă. 

 

 

 

3. Se dă click pe iconiţa OK, go (dreapta sus, verde). 
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4. Se adaugă întrebări. Se bifează răspunsul corect. 

 

 

 

5. Cu opţiunea Next, se trece la pasul următor, adăugarea de noi întrebări. 
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6. Se salvează materialul (dreapta sus) 

 

 

 

 

 

7. Se poate reedita, viziona, juca, distribui. 
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8. Există opţiuni de setare. 

 

 

 

9. Se joacă, utilizând un cod de acces. Acesta nu se modifică de fiecare dată 

când se joacă. 
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Codul se generează automat. Jucătorii/participanţii îl copiază în dispozitivele 

lor.  

 

 

 

Pentru a se loga, accesează pagina https://kahoot.it/#/ şi copiază codul afişat. 

 

 

 

https://kahoot.it/#/
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Avantaje: 

 e distractiv, pe gustul elevilor; 

 se poate evalua într-un timp foarte scurt un set de cunoştinţe; 

 elevii nu au timp să se consulte între ei, deoarece timpul e limitat. Poate fi 

setat după cum dorim; 

 elevii trebuie să facă asocieri între răspunsuri şi figurile geometrice simbol 

de pe dispozitivul mobil; 

 rezultatele pot fi cuantificate, se poate urmări care sunt întrebările la care s-

a greşit, sau care sunt elevii care înregistrează cele mai multe dificultăţi. 

Astfel, se poate vedea care sunt cunoştinţele care necesită aprofundare. 

 

Dezavantaje: 

 pentru cei mai puţin familiarizaţi cu acest program poate părea relativ 

dificil; 

 necesită crearea nui cont, cu parolă, care se poate uita, însă e recuperabilă. 
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ECLIPSECROSSWORD – creare de rebusuri 

(program învăţat în cadrul proiectului Erasmus+ KA1 „LEAD - Learning and education în Adult 

Development”, cu nr. de identificare 2016-1-RO01-KA104-023227) 

 

1. Ce este EclipseCrossword? 

- o aplicaţie gratuită pentru a crea rebusuri interactive; 

- se foloseşte cu uşurinţă în realizarea de rebusuri; 

- documentele create au extensia .ewl 

 

Paşi în editarea de documente utilizând EclipseCrossword: 

1. Accesarea paginii http://www.eclipsecrossword.com/ 

2. Se descarcă aplicaţia: Download – Download EclipseCrossword. 

 

 

 

http://www.eclipsecrossword.com/
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3. După instalare, aplicaţia se va găsi în Start – All programs – 

EclipseCrossword. 
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4. Pentru a crea un rebus nou, se bifează opţiunea I would like to start a new 

crossword, apoi Next. 

 

 

 

5. Selectăm opţiunea de a crea o listă nouă de cuvinte (Let me create a word 

list from scratch), apoi Next. 
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6. În noua fereastră, introducem cuvântul ce trebuie completat în rebus şi 

definiţia acestuia, apoi selectăm Add word to list. 

 

 

 

7. Când am introdus toţi termenii, selectăm Next. Va apărea o fereastră care ne 

permite să salvăm lista de cuvinte pentru alte rebusuri. 
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8. Dăm un nume rebusului şi, opţional, ne completăm numele. 
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9. Selectăm cât de mare dorim să fie rebusul. Programul va genera mai multe 

variante de aşezare a cuvintelor şi pentru a vedea diferitele variante, selectăm Make 

another puzzle like this one. Când găsim varianta care ne place, selectăm Next. 

 

 

 

 

 

10. Rebusul are mai multe posibilităţi de salvare sau de printare. Poate fi 

folosită opţiunea Save as a web page, apoi Interactive with Java script 
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După ce a fost salvat pe calculator, poate fi accesat direct şi completat pe 

calculator de către elevi, oferind feedback imediat, atât după fiecare întrebare, cât şi la 

finalul rebusului. 

 

Avantaje: 

 creează rebusuri fără a necesita lucrul cu tabele; 

 se generează în format Pdf. 

 se poate modifica forma rebusului, astfel, cu acelaşi conţinut se pot realiza 

diferite alte forme; 

 elevii pot crea rebusuri pe diverse teme 

 

Dezavantaje: 

 pentru cei mai puţin familiarizaţi cu acest program poate părea relativ dificil; 

 trebuie descărcat în calculator. 
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PUBLISHER 

 

1. Ce este Publisher? 

- este un program care face parte din Office 2003 (2007, 2010 etc.) depinde de 

versiune. De regulă, pachetul Office conţine şi Publisher. 

- documentele editate în acest program conţin extensia .pub 

 

2. Ce fel de documente se pot crea cu Publisher? 

- ziare, reviste, pliante, orice format 

 

3. Programe similar/aproape similare: Scribus, Quark Express, Word 

 

Paşi în editarea de documente utilizând Publisher: 

1. Deschideţi o pagină din iconiţa Publisher de pe desktop sau click dreapta, 

New şi alegeţi iconiţa respectivă: 
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2. Selectaţi tipul de pagină pe care-l doriţi. Se deschide o pagină: 

Puteţi schimba tipul de pagină cu aplicaţia Change page size, din stânga: 

 

 

 

Sau se poate selecta, cu opţiunea Apply as a template, ce tip de document 

doriţi să realizaţi: ziar, broşură, pliant, calendar, felicitare, diplomă etc. 
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3. Introduceţi din meniul Insert o căsuţă Text box. 

 

 

 

În această căsuţă puteţi scrie text, puteţi insera fotografii, imagini, le puteţi 

pune culoare de fundal, le puteţi ajusta, roti, pune chenare etc.  
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Puteţi scrie, de asemenea, textul pe coloane. Se pot face modificări de font, de 

paragraf. Se pot multiplica pagini cu opţiunea Duplicate, din meniul Insert. De 

asemenea, se pot insera pagini, din acelaşi meniu. Se pot insera şi tabele, grafice. 

Programul se poate utiliza în realizarea de pliante, reviste, alte documente de 

acest fel. 

 

Avantaje: 

 are pagini predefinite, care scutesc de efortul de a le crea sau de a le aranja; 

 oferă opţiuni de editare, cu poziţionarea itemilor în funcţie de preferinţe; 

 oferă o gamă variată de shapes (chenare şi forme); 

 nu necesită program special instalat pe calculator, deoarece există în 

pachetul Office; 

 aranjarea fotografiilor se poate realiza cum doriţi; 

 se poate face combinaţie de forme, pentru a realiza materiale deosebite. 

 

Dezavantaje: 

 paginile predefinite pot trunchia texte care nu încap în frame; 

 necesită program instalat în calculator; 

 necesită răbdare şi multă pasiune, dar efortul e răsplătit pe măsură. 
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SCRIBUS 

 

1. Ce este Scribus? 

- este un program ICT care poate fi folosit la editarea de documente 

- este open source, adica nu necesită licenţă pentru utilizare. 

- se poate descărca gratuit de pe internet sau se poate instala de pe un CD. 

http://wiki.scribus.net/canvas/Download 

 

2. Ce fel de documente se pot crea cu Scribus? 

- ziare, reviste, pliante, orice format 

 

3. Programe similar/aproape similare: Publisher, Quark Express, Word 

 

Paşi în editarea de documente utilizând Scribus: 

 

 

 

http://wiki.scribus.net/canvas/Download
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1. Deschideţi o pagină din iconiţa Scribus: 

 

2. Selectaţi tipul de pagină pe care-l doriţi. Se deschide o pagină: 

 

 

 

3. Introduceţi din meniul Insert o căsuţă Text box. 
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4. Apare o pagină în care puteţi edita text, cu opţiuni de paginare, de Font, 

culoare. Textul introdus se poate vizualiza şi în Text box, odată apăsată opţiunea  

 

 

 

Şi ceea ce aţi scris apare astfel: 
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Se poate reveni oricând la textul editat anterior, în care se pot face modificări, 

din meniul Edit – Edit text. 

Se poate insera imagine în cadrul textului: 

Click Insert Image Frame 

Selectaţi Insert > Image Frame din meniu. 

Veţi putea plasa un frame de imagine, pe care îl puteţi poziţiona oriunde în text 

box, cu mouse-ul apăsat şi mutat frame-ul. 

 

 
 

Cu click dreapta pe mouse – Properties – Shape-Use frame shape se poate 

ajusta textul în jurul imaginii, se poate scrie pe coloane: 

 

 

http://wiki.scribus.net/canvas/Toolbars#Toolbar_Icons:_Insert_Objects
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Iar textul va fi în jurul fotografiei. 

În frame se poate introduce fotografie: click dreapta pe frame-ul de foto, Get 

image – Look în (se caută sursa imaginii), după care, fotografia se poziţionează în 

frame. Sau se lucrează din meniul Proprietăţi – Adjust frame to image sau Adjust 

image to frame, depindece dorim să se vadă mai clar în poză. 
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Programul se poate utiliza în realizarea de pliante, reviste, alte documente de 

acest fel. 

 

Avantaje: 

 are pagini predefinite, care scutesc de efortul de a le crea sau de a le aranja; 

 oferă opţiuni de editare, cu poziţionarea itemilor în funcţie de preferinţe; 

 oferă o gamă variată de shapes (chenare şi forme); 

 aranjarea fotografiilor se poate realiza focalizarea pe ceea ce vrem, fără a 

mai fi nevoie de a ajusta pozele, sau se potrivesc automat chenarului, cu 

opţiunea Adjust photo to frame.  

 

Dezavantaje: 

 pentru cei familiarizaţi cu alte programe, precum Publisher, sau chiar Word, 

pare mai dificil; 

 pentru opţiunea Undo se merge pas cu pas în revenirea asupra unei 

comenzi; 

 notaţiile din meniul Proprietăţi par dificile, deşi oferă opţiuni care scutesc 

de efort; 

 necesită program instalat în calculator. 
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Capitolul 5 

Educaţia prin activităţi nonformale: jocul 

 

5.1 Jocul ca fenomen de cultură 

 

Considerat din punct de vedere al formei, jocul poate fi numit o acţiune liberă, 

conştientă că este neintenţionată şi situată în afara vieţii obişnuite, o acţiune care îi 

poate totuşi absorbi cu totul pe jucători, o acţiune de care nu este legat niciun interes 

material direct şi care nu urmăreşte niciun folos. Este o acţiune ce se desfăşoară în 

limitele unui timp determinat anume şi ale unui spaţiu de asemenea determinat, care 

se petrece în ordine, după anumite reguli şi care dă naştere la relaţii comunitare 

dornice să se înconjoare de secret sau să se accentueze prin deghizare, ca fiind altfel 

decât lumea obişnuită. 

În lucrarea sa Homo ludens, Johan Huizinga afirma: „Jocul este mai vechi 

decât cultura, pentru că noţiunea de cultură, oricât ar fi ea de incomplete definite, 

presupune o societate omenească, iar animalele nu l-au aşteptat pe om ca să le înveţe 

să se joace”
3
 

Chiar şi în cele mai simple forme ale sale, jocul este mai mult decât un 

fenomen pur fiziologic sau decât o reacţie psihicădeterminată pur fiziologic. Aşa 

încât, el depăşeşte limitele unei activităţi pur biologice sau cel puţin fizice. Unii 

cercetători au crezut că pot defini originea şi fundamentarea jocului ca o descărcare a 

unui surplus de forţă vitală. Alţii au susţinut că jocul satisfice o nevoie de destindere. 

Se poate observa că realitatea joc acoperă deopotrivă atât regnul animal, cât şi 

comunitatea umană. Existenţa jocului nu este legată de nicio treaptă a civilizaţiei, de 

nicio formă a concepţiei despre lume. Orice fiinţă care gândeşte îşi poate adduce 

imediat în faţa ochilor această realitate: joacă, joc, ca pe ceva independent, distinct, 

chiar dacă limba lui nu posedă nicio entitate lexicală general corespunzătoare. Jocxul 

nu poate fi contestat. Aproape tot ce este abstract poate fi contestat: dreptatea, 

frumuseţea, adevărul. Seriozitatea poate fi contestată, jocul însă nu. 

Dacă ne îndreptăm privirea ssupra funcţiei jocului, nu în viaţa animalelorşi nici 

în cea a copiilor, ci în cultură, putem prelua noţiunea de joc de acolo de unde biologia 

                                                           
3
 Johan Huizinga – Homo ludens, Bucureș ti, 1997 
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şi psihologia au părăsit-o. Vom găsi jocul în cultură ca pe o existenţă înaintea culturii 

înseşi, vom găsi jocul prezent pretutindeni, ca o realitate determinate a acţiunii, care 

însă se deosebeşte de viaţa obişnuită. Vom găsi jocul ca formă de activitate şi ca 

funcţie socială.  Dacă vom, înţelege că jocul se bazează  pe amnipularea unor 

imagini, pe o anumită deformare a realităţii, atunci vom înţelege în primul rând 

valoarea şi semnificaţia acestora, efectul lor chiar în joc şi vom vedea jocul ca pe un 

factor al vieţii culturale. 

Marile activităţi primare ale societăţii omeneşti sunt toate întrepătrunse de joc. 

Acesta se caracterizează prin câteva trăsături distincte, care-l detaşează de alte 

activităţi. În primul rând, orice joc este, mai presus de toate, o acţiune liberă. Jocul 

din ordin nu mai este joc. Astfel, el se situează în afara procesului natural, căruia i se 

alătură, i se suprapune, ca o podoabă. Pentru omul adult şi responsabil, jocul este o 

funcţie la care ar putea să reunţe. El nu este o sarcină, ci se desfăşoară în timpul liber, 

aşadar, prima caracteristică a jocului este libertatea. 

Legată nemijlocit de prima trăsătură este şi a doua. Jocul nu este viaţă 

obişnuită, ci o ieşire din ea, într-o sferă temporară de activitate, cu tendinţă proprie. 

Chiar şi copilul mic ştie că cee ace face el nu e adevărat. Dar conştientizarea faptului 

că totul este doar o joacă nu exclude ca acest fapt să aibă loc cu cea mai mare 

seriozitate, ba chiar cu o dăruire plină de extaz. Orice joc poate să-l absoarbă pe 

jucător cu totul. Opoziţia joc-seriozitate rămâne tot timpul în suspensie. Inferioritatea 

jocului îşi are limita în superioritatea seriozităţii. Jocul se poate înălţa pe culmi de 

frumuseţe şi sfinţenie, und elasă în urmă seriozitatea. 

Toţi cercetătorii pun accent pe caracterul dezinteresat al jocului. Întrucât el 

nu este „viaţă obişnuită”, jocul se situează în afara procesului de satisfacere 

nemijlocită a nevoilor şi a poftelor. El întrerupe acest process şi se strecoară în 

punctul de întrerupere, ca o acţiune temporară, care se desfăşoară în ea însăşi şi care 

se efectuează de dragul satisfacţiei conţinute în această efectuare. Aşa ni se 

înfăţişează jocul, privit în sine şi în primă instanţă ca un intermezzo al vieţii 

cotidiene, ca un răgaz, dar chiar sub acest aspect de variaţie, care revine, ân mod 

regulat, jocul devine o parte a vieţii. El înfrumuseţează viaţa şi o completează, ca 

atare, este indispensabil. Aceasta, datorită tâlcului pe care îl conţine, semnificaţiei lui 

ca mijloc de exprimare, legăturilor spirituale şi sociale pe care le creează, pes curt, 

funcţiei sale culturale. Jocul satisfice aşadar idealuri de exprimare şi idealuri sociale. 
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Însă faptul că jocul este indispensabil, că se subordonează culturiiba chiar că 

devine el însuşi cultură nu-I răpeşte calitatea de a fi dezinteresat, deoarece ţelurile pe 

care le slujeşte se află ele însele în afara interesului material direct sau a satisfacerii 

individuale a nevoilor immediate. Ca acţiune sacra, jocul poate contribui la fericirea 

grupului, dar atunci în alt fel şi cu alte mijloace decât pentru dobândirea nemijlocită a 

celor necesare vieţii. 

Jocul se izolează de viaţa obişnuită în spaţiu şi timp. El are deci şi o a treia 

trăsătură, caracterul închis, limitat. Jocul se desfăşoară în cadrul unor limite de timp 

şi saţiu. Este aceasta o trăsătură nouă şi pozitivă a jocului. El începe, e jucat, apoi se 

încheie. Atâta timp cât este în cur de desfăşurare, are loc mişcare, variaţie, alternare, 

încâlceală, limpezire. De limitarea lui temporală se leagă însă o altă calitate 

remarcabilă: jocul se fixează imediat ca o formă de cultură. Odată jucat, rămâne în 

memorie ca o creaţie spiritual, ca un tezaur, putând fi transmis. Această 

repetabilitate este una dintre caracteristicile esenţiale ale jocului. la fel de importantă 

ca limitarea lui în timp este şi limitarea lui în spaţiu. Fiecare joc se mişcă în interiorul 

spaţiului său de joc, care este delimitat în prealabil, în mod material sau în închipuire, 

în mod expres, sau ca de la sine înţeles. 

În interiorul spaţiului de joc domneşte o ordine proprie şi absolută. El creează 

ordine, este ordine. Într-o lume imperfect, într-o viaţă haotică, jocul reprezintă o 

desăvârşire temporară, limitată. Cea mai mica abatere de la acea ordine strică jocul, îi 

denaturează caracterul şi îi suprimă valoarea. De aici rezultă motivul pentru care 

jocul este situat într-o aşa de mare măsură în sfera esteticului. Factorul esthetic este 

poate identic cu silinţa de a avea o formă ordonată care întrepătrunde jocul în toate 

aspectele ei. Termenii cu care putem desemna elementele jocului se află în mare 

măsură în sfera esteticului. Sunt termeni cu care se încearcă exprimarea efectelor 

frumuseţii: încordare, echilibru, oscilaţie, contrast, variaţie, detaşare, rezolvare. Jocul 

leagă şi dezleagă, captivează, farmecă. El conţine cele două însuşiri, cele mai nobile, 

pe care omul le poate percepe în lucruri şi pe care le poate el însuşi exprima, ritmul 

şi armonia. 

Ordinea şi încordarea, calităţi specifice jocului, conduc la studierea regulilor 

jocului. Orice joc ăşi are regulile lui. Ele determină cee ace va fi valabil în cadrul 

lumii vremelnice pe care el a conturat-o. Regulile jocului sunt absolut obligatorii şi 

incontestabile, pentru că baza pe care ele o determină este imuabilă. De îndată ce 

regulile sunt încălcate, lumea jocului se prăbuşeşte. Jucătorul care se împotriveşte 
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regulilor sau li se sustrage strică jocul. De atitudinea faţă de joc se leagă în modul cel 

mai cinstit noţiunea de „fair-play” = trebuie să joci cinstit. A strica jocul este cu totul 

altceva decât a juca necinstit. 

Comunitatea de joc are o tendinţă generală de a se permanentiza chiar şi după 

ce jocul s-a terminat. Sentimentul ucătorilor de a se afla împreună într-o situaţie de 

excepţie, de a împărtăşi în comun o problem importantă , de a se deosebi în comun de 

ceilalţi oameni şi de a se sustrage în comun normelor obişnuite îşi extinde vraja 

dincolo de durata fiecărui joc în parte. Caracterul jocului de a crea o stare de excepţie 

şi de a diferenţia îmbracă forma cea mai izbitoare în secretul cu care îi place jocului 

să se înconjoare. În interiorul sferei unui joc, legile şi uzanţele unei vieţi obişnuite nu 

sunt valabile. Această suspendare temporară a „vieţii obişnuite” e complet formată 

încă din copilărie, dar la fel de clar poate fi observată şi la jocurile de amploare, 

ancorate în cult, ale popoarelor primitive. 

Comunitatea arhaică se joacă aşa cum se joacă şi copiii I aşa cum se joacă şi 

animalele. Această joacă este plină de elemente specifice jocului: ordine, încordare, 

solemnitate, încântare. Abia într-o fază mai târzie a societăţii acest joc ajunge să fie 

legat de ideea că în el este exprimat ceva: o reprezentare a vieţii. Dacă se iau în 

considerare câteva aspect ale jocului, se poate admite că un copil se joacă în cea mai 

desăvârşită – pe drept cuvânt, sfântă – seriozitate. Dar se joacă şi ştie că se joacă. 

Sportivul joacă şi el cu o seriozitate plină de dăruire şi cu curajul omului exaltat. 

Joacă şi ştie că joacă. Actorul apare în scenă în rolul pe care îl joacă. Dar joacă şi e 

conştient de acest lucru. Fiecare dintre ei trăieşte într-o lume situate în afară şi mai 

presus de cea obişnuită , în mijlocul unei acţiuni care e joc. Caracterul ludic poate fi 

specific celor mai elevate acţiuni. 

S-a afirmat de la început că jocul este prezent înainte de orice cultură. Într-un 

anume sens, el continuă să plutească deasupra oricărei culturi, sau cel puţin 

independent de ea. Omul se joacă în copilărie pentru a se amuza şi pentru a se relaxa, 

mai prejos de nivelul vieţii serioase. El se poate juca şi deasupra acestui nivel: poate 

juca jocuri ale frumuseţii şi ale sfinţeniei.  Prin caracteristicile formale ale jocului, 

faptul că acţiunea se sustrage, spatial, vieţii obişnuite a ocupat primul loc. Un spaţiu 

închis este separate, delimitat de mediul cotidian, fie în mod material, fie mental. În 

interiorul lui are loc jocul, înăuntrul lui sunt valabile regulile jocului. 

Prin „elementul ludic al culturii” nu trebuie să se înţeleagă faptul că printre 

diferitele activităţi ale vieţii culturale jocurile ocupă un loc important, nici că, printr-
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un process evolutiv cultura ar proven din joc, în aşa fel încât ceva, care la origine a 

fost joc, s-a prefăcut mai târziu în ceva care n-a mai fost joc şi poate să ia numele de 

cultură. Cercetările au arătat că de fapt cultura apare în formă de joc, cultura la 

început este jucată. Chiar şi activităţile care sunt orientate direct către satisfacerea 

unor nevoi ale vieţii caută, în societatea arhaică, forma ludică. 

Se înţelege aşadar că relaţia dintre cultură şi joc trebuie căutată mai cu seamă 

în formele superioare ale jocului social, în acţiunea ordonată a unui grup sau a une 

comunităţi. Jocul de unul singur nu devine rodnic decât într-o măsură mai strânsă. 

 

5.2 Tipologia jocurilor 

 

Varietatea foarte mare a jocurilor cât şi optica curentelor şi a scolilor care au 

dezbătut natura ludică a dus la o mare diversitate de clasificări a jocurilor, mai simple 

sau mai complexe, după un criteriu sau după mai multe, având la bază scheme de 

sondaj longitudinal sau transversal. Cu toate acestea, nici până astăzi nu s-a ajuns la o 

clasificare standard, datorită abordărilor deosebite şi mai ales criteriilor diferite 

folosite pentru diferenţierea lor. 

Decart împarte jocurile în: 

- jocuri ereditare; 

- de luptă, de vânătoare, de urmărire; 

- jocuri de imitaţie; 

- jocuri cu arc, cu prăştii; 

- jocuri de imaginaţie - în care se mimează şi se metamorfozează funcţii, 

obiecte. 

Jean Piaget grupează jocurile în trei categorii: 

- jocuri-exerciţiu; 

- jocuri simbolice; 

- jocuri cu reguli.  

Sub o formă sau alta, jocul se regăseşte la copiii tuturor popoarelor, din cele 

mai vechi timpuri. H. Wallon consideră jocul ca o activitate prin care, acţionând 

asupra obiectelor şi fiinţelor din jur, copiii cunosc treptat lumea, îşi satisfac nevoia de 

mişcare şi de înţelegere, au încredere în forţele proprii şi se definesc pe sine ca 

personalitate.  
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E. Claparède  elaborează o clasificare a jocurilor din perspectiva funcţiei lor 

formative. Conform teoriei sale, jocurile se împart în două categorii, după cum ele 

exersează funcţii  generale sau numai unele funcţii speciale. Din prima categorie fac 

parte jocurile senzoriale, mortice şi psihice (intelectuale şi afective). Din a doua 

categorie: jocuri de luptă, vânătoare, sociale, familiale, de imitaţie. Analizând diverse 

categorii de jocuri, Claparede conchide că fiecare dintre aceste jocuri exersează o 

funcţie psihologică sau fiziologică. El apreciază că există jocuri de funcţii generale, 

cu următoarele subcategorii: 

• jocurile senzoriale; în acest cadru a grupat toate jocurile care antrenează 

capacităţile senzoriale; exemple: jocurile cu trâmbiţe, fluiere, zbârnâitori, cutii de 

muzică, caleidoscoape, mâzgăleală cu creioane colorate sau cu alte instrumente de 

colorat, cu degetele cu vopsea etc. Jocurile senzoriale sunt tipice copiilor mici care, 

explorând realitatea, gustă substanţele cele mai diverse, produc sunete cu diferite 

jucării, examinează culorile. 

• jocurilor motrice antrenează îndemânarea, coordonarea mişcărilor, agilitatea. 

Exemple de astfel de jocuri sunt: jocul cu mingea, cu elasticul, cu coarda, gimnastică, 

aruncatul cu  praştia, etc. Jocurile motrice sunt specifice tot vârstei mici, ajungând la 

coordonarea mişcărilor, dezvoltarea forţei, a promptitudinii şi chiar a vorbirii 

(apreciază Claparede). 

• jocurile psihice sunt, la rândul lor de două feluri: intelectuale, care solicită o 

activitate intelectuală  complexă, antrenează strategii ale gândirii cu grade diferite de 

complexitate; ex: loto, domino, şah, asociaţii verbale, jocuri ghicitoare, enigme etc. 

Alte criterii de clasificare: 

- după rolului formativ al jocului; 

- după caracterul de complexitate; 

- după numărul partenerilor; 

- după natura activităţilor antrenate. 

Clasificări după alţi autori: 

K. Gross identifică următoarele categorii de jocuri:  

• jocuri de experimentare; 

• jocuri de funcţii generale; 

• jocuri senzoriale; 

• jocuri motorii; 

• jocuri intelectuale; 
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• jocuri afective; 

• jocuri de voinţă. 

Charlotte Bühler clasifică jocurile astfel: 

 jocurile funcţionale (senzorio-motorii); 

 jocurile de ficţiune şi iluzie; 

 jocurile receptive (de consum- contemplare, participare pasivă, cum 

sunt cele cu elemente din poveşti); 

 jocurile de construcţii; 

 jocurile collective. 

 

5.3 Exemple de jocuri ce se pot juca la orice vârstă 

 

ALINIEREA ÎN ORDINEA ZILEI DE NAŞTERE 

Fără să vorbiţi, aliniaţi-vă în funcţie de ziua şi luna voastră de naştere. 

Grupul este lăsat să se descurce singur şi pentru ordinea de aliniere să 

folosească comunicarea nonverbală. 

 

NUME CELEBRE 

Facilitatorul scrie un nume celebru (un star, un personaj istoric, un personaj de 

desene animate etc.) pe o etichetă şi lipeşte pe spatele fiecăruia fără să le spună. 

Participanţii se mişcă şi pun întrebări de tipul „da” şi  „nu” până ghicesc cine sunt ei. 

 

DIN FERICIRE / DIN NEFERICIRE 

Acest joc poate fi jucat pe perechi sau în cerc. Primul jucător începe povestirea 

cu: „din fericire când m-am trezit azi dimineaţă era frumos...”. Al doilea continuă 

„din nefericire, liniştea gândurilor mi-a fost tulburată de...”. Al treilea continuă „din 

fericire...” şi tot aşa procedează şi restul grupului. 

 

POVESTIREA REALIZATĂ ÎN GRUP 

Mai mulţi oameni se aşează în cerc şi compun pe rând o povestioară din câte o 

frază sau un paragraf scurt care se încheie cu „apoi” sau  „dar”, acesta fiind semnalul 

pentru următorul participant care trebuie să continue. Nimeni nu poate şti dinainte 

modul în care va evolua povestea, dar participanţii pot introduce cuvinte cum ar fi 

„deodată”,  „imediat”, „surprinzător” ş.a.m.d. pentru a schimba firul povestirii. 
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JOCUL NUMELUI 

Prenumele însoţit de un adjectiv care să înceapă cu prima literă din pronume. 

Ex. Cristina cea curioasă pentru că îi place să cunoască multe lucruri. 

 

LINIA VIEŢII 

Luaţi o foaie de hârtie şi desenaţi linia vieţii voastre. Poate fi dreaptă, 

ascendentă sau descendentă. 

Marcaţi cu X locul în care vă aflaţi acum.  

Marcaţi evenimentele importante din viaţa voastră. Începeţi cu primele 

întâmplări. 

Lăsaţi mai mult spaţiu pentru a putea adăuga pe parcurs. 

 

Simboluri: 

 experienţe pozitive, întâmplări favorabile  „٨”. 

 experienţe negative, dificile  „*” 

 am învăţat ceva din ce mi s-a întâmplat „!” 

 cât de stresant a fost: S – puţin, SS- destul, SSS- foarte stresant. 

 dacă am riscat „R”. 

 dacă a fost alegerea mea „A”. 

 dacă a fost singura alternativă pe care am avut-o „x”.  

 

CAREUL 

Acest lucru facilitează comunicarea dintre participanţi. Pentru acest scop, 

participanţii trebuie să caute trei colegi care să aibă caracteristricile înscrise în fiecare 

cadran. 

 

Merge des pe munte 

în excursie 

Îi place îngheţata Îi place culoarea 

roz 

Joacă fotbal 

Este pasionat de 

informatică 

Are mulţi prieteni Citeşte literatură 

SF 

Nu fumează 

Pictează în timpul 

liber 

Face mult sport Şi-ar dori să 

piloteze un avion 

Îi place să să 

mânce pizza 

Colecţioează 

obiecte  

vechi 

Ascultă muzică 

retro 

Are ochii verzi

  

Este imbrăcat cu 

ceva albastru 
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BINGO 

Scopul: 

- cunoaştere grupului din care elevul face parte 

- interacţiune 

Materiale necesare: instrument de scris, fişă de joc – coală A4 

Cum procedăm: fiecare elev primeşte o fişă de joc, o coală A4, pe care se află 

25 de rubrici (sau mai multe, rămâne la alegerea propunătorului). Elevii trebuie să se 

plimbe prin clasă şi să găsească printre colegi pe aceia care pot să îi completeze câte 

o rubrică din tabel, în aşa fel încât să realizeze linie (pe verticală sau orizontală). 

Când un jucător are completată o linie de pe foaie, atunci strigă „Linie!”. Jocul se reia 

până când un elev realizează „Bingo!” şi are toate rubricile completate cu nume ale 

colegilor.  

 

CĂRŢI DE VIZITĂ 

Scopul: 

- cunoştere şi autocunoaştere 

- prezentare 

- autocaracterizare 

- formulare de întrebări şi răspunsuri 

Materiale necesare: instrument de scris, cărţi de vizită 

Cum procedăm: - fiecare elev va primi o carte de vizită cu următoarele rubrici: 

Nume şi prenume, Vârstă, Localitatea de origine, Pasiuni. Elevii vor completa 

individual cărţile de vizită cu datele personale, după care profesorul strânge fiecare 

carte de vizită şi le redistribuie elevilor, de data aceasta fiecare elev primind cartea de 

vizită a unui coleg şi nu cartea sa de vizită. Apoi, pe rând, elevii vor prezenta cărţile 

de vizită în faţa clasei. (ex: Maria Poptean, colega mea, are 14 ani, este din localitatea 

Valea Drăganului şi îi place să cânte la vioară şi să facă înot). 

 

JOCURI LOGICE 

1. La concursul de cel mai bun bucătar preparator de dulceaţă, patru candidaţi 

norocoşi au fost finaliştii pentru a face cel mai gustos gem de căpşuni. Vârstele celor 

4 erau de: 14, 17, 20 şi 22. S-a întâmplat că cel care a fost ultimul în clasament era şi 

cel mai în vârstă, în vreme ce Stuart e cu 3 ani mai în vârstă decât cel care a fost pe 
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locul 2. James nu e nici cel mai bătrân, şici cel mai tânăr, iar Kev s-a clasat înaintea 

celui de 17 ani, dar nu a fost câştigătorul. John de asemenea nu a fost norocos de data 

asta şi nici el nu a fost învingătorul.  

Puteţi spune cine a câştigat, pe ce loc s-a clasat fiecare şi ce vârste are 

fiecare? 

 

2. La seara locală de jocuri, 4 băieţi s-au întrecut în competiţii de Scrabble şi 

şah. Liam l-a învins pe Mark la şah, James a fost pe locul 3 şi cel de 16 ani a câştigat. 

Liam a fost al doilea la Scrabble, cel de 15 ani a câştigat, James l-a învins pe cel de 

18 ani, iar cel de 19 ani a terminat pe locul trei. Kevin  e mai mic cu 3 ani decât  

Mark. Cel care a fost pe ultimul loc la şah a fost pe locul 3 la Scrabble şi numai unul 

dintre ei a fost pe aceeaşi poziţie la ambele jocuri.  

Puteţi determina vârsta şi poziţia ocupată de cei 4 la cele 2 competiţii? 

 

3. După ce o operă importantă de artă a fost furată dintr-un muzeu, şase 

suspecţi au fost interogaţi. Redăm mai jos un rezumat al mărturiilor lor. Poliţia ştie 

deja că măcar 4 dintre ei au minţit, iar mărturiile a doi dintre ei sunt adevărate. Din 

informaţiile de mai jos, puteţi deduce cine e hoţul? 

 

 

Alan zice: 

   N-a fost  Brian 

   N-a fost  Dave 

   N-a fost  Eddie 

 

 

Brian zice: 

   N-a fost  Alan 

   N-a fost  Charlie 

   N-a fost  Eddie 

Charlie zice: 

   N-a fost  Brian 

   N-a fost  Freddie 

   N-a fost  Eddie 

Dave zice: 

   N-a fost  Alan 

   N-a fost  Freddie 

   N-a fost  Charlie 

Eddie zice: 

   N-a fost  Charlie 

   N-a fost  Dave 

   N-a fost  Freddie 

Freddie zice: 

   N-a fost  Charlie 
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4. Moş Crăciun lasă totdeauna la latitudinea spiriduşilor săi ordinea în care să 

fie înhămaţi renii la sanie. Anul acesta, pentru călătoria sa prin Europa, spiriduşii săi 

lucrează în aşa fel încât cei 9 reni să formeze o singură linie dreaptă.  

Comet în urma lui Rudolph, Prancer şi Cupid. Blitzen în urma lui Cupid şi în 

faţa lui Donder, Vixen şi Dancer. Cupid în faţa lui Comet, Blitzen şi Vixen. Donder 

în urma lui Vixen, Dasher şi Prancer. Rudolph în urma lui Prancer şi în faţa lui 

Donder, Dancer şi Dasher. Vixen în faţa lui Dancer şi Comet. Dancer în urma lui 

Donder, Rudolph şi Blitzen. Prancer în faţa lui Cupid, Donder şi Blitzen. Dasher în 

urma lui Prancer şi în faţa lui Vixen, Dancer şi Blitzen. Donder în urma lui Comet şi 

Cupid. Cupid în faţa lui Rudolph şi Dancer. Vixen în urma lui Rudolph, Prancer şi 

Dasher.  

Îi puteţi ajuta şi voi pe spiriduşi să ordoneze renii? 

 

5. Maratonul anual tocmai a avut loc. Juriul a renunţat să mai încerce să 

desemneze câştigătorul, deoarece devenise prea complicat. Folosind următoarele 

notiţe primite de la spectatori, puteţi stabili cine şi unde s-a situat? 

Terry s-a situat după Larry şi Brian, dar înaintea lui Michael. Paul s-a situat 

înaintea lui David şi Larry. Simon a terminat după Paul şi înaintea lui John şi Harry. 

Kenny a terminat după Paul, Michael şi Terry. Larry a terminat după Brian şi David, 

dar înaintea lui John şi Michael. Michael a terminat după Simon şi Brian. Brian a 

terminat înaintea lui John, Michael şi Paul. David a terminat înaintea lui Kenny şi 

Terry, dar după Simon. John a terminat înaintea lui Kenny, Terry şi Michael, dar 

după Paul şi David. Harry a terminat înaintea lui Michael dar după Larry, John şi 

Terry.  

 

6. Eşti într-o cameră întunecoasă, cu o lumânare, o sobă şi o lampă de gaz. Ai 

doar un chibrit, aşadar, ce aprinzi prima dată? 

 

7. Poţi numi 3 zile ale săptămânii care încep cu litera M? 

 

8. Care dintre cele 5 forme de culoare neagră sunt identice cu forma de culoare 

roşie? Pot fi mai multe posibilităţi?  
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SOLUŢII 

 

1. Răspuns:  

Loc Nume         Vârstă 

1 James  20 

2 Kev  14 

3 Stuart  17 

4 John  22 

2. Răspuns: 

Nume Ani Scrabble Chess 

James  15       1       3 

Kevin  16       4       1 

Liam  18       2       2 

Mark  19       3       4 

 

3. Răspuns: Charlie 

4. Răspuns: Prancer, Cupid, Rudolph, Dasher, Blitzen, Vixen, Comet, Donder, 

Dancer. 

5. Răspuns: Brian, Paul, Simon, David, Larry, John, Terry, Harry, Michael, Kenny 

6. Răspuns: chibritul 

7. Răspuns: marţi, miercuri, mâine 

8. Răspuns: C şi E. 
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