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Autorii îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul materialelor publicate. 

Materialele le puteţi trimite pe adresa de e-mail: iulcor@yahoo.com, prof. 

Corina Mihalache 

 

 

 

NU EXISTĂ TAXĂ DE PUBLICARE! 
 

Pentru toţi cei interesaţi să publice în revista „Dialoguri 

didactice”: 

Este o revistă electronică bianuală postată pe pagina web a Liceului Tehnologic 

„Ion Bănescu”, gsibanescu.licee.edu.ro. 

Puteţi trimite materiale ca: 

-articole şi studii de specialitate, proiecte didactice, studii de caz, analize 

SWOT, planuri de îmbunătăţire a activităţii didactice, modele de subiecte 

pentru examene, teste şi interpretări de teste, referate, descriptori de 

performanţă în evaluarea elevilor 

CONDIŢII DE TEHNOREDACTARE: 
-Foaie de lucru A4 

-2-3 pagini 

-Caractere româneşti OBLIGATORIU 

-Times New Roman – corp de literă 12 

-Spaţiere la 1,15 

-Margini egale de 2 cm 

-Titlul: corp de literă 14, Bold, centrat 
-Funcţia, prenumele şi numele autorului, şcoala; – aliniat la dreapta, corp 

de literă 12, Bold, italic; la un rând de titlu 

-Bibliografia la sfârşit: nume, prenume autor; titlul cărţii – italic, fără 
ghilimele; editura, localitatea, anul apariţiei. 
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I. LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

 
 

LIRICA DE MEDITAŢIE FILOZOFICĂ EMINESCIANĂ 
 

Prof. Corina Mihalache 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

 

Românul s-a născut poet, după cum s-a născut filozof. Prin însăşi natura sa, întotdeauna a 
avut o măsură de a privi, de a compara lucrurile, şi-a pus întrebări existenţiale şi a căutat răspunsuri. 
Sursă de inspiraţie şi modalitate de abordare tematică pentru literatură, filozofia poate găsi, la 
rândul ei, un izvor de cercetare în literatură. 
 Artistul anonim al creaţiilor populare a sintetizat concepţii filozofice străvechi în încercarea 
sa de a-şi explica viaţa, moartea, naşterea, evoluţia şi sensul existenţei. Astfel au apărut proverbe ca: 
„Dacă tăceai, filozof rămâneai”, „Minciuna are picioarele scurte”, „Cine are carte, are parte”, „Ce 
ţi-e scris în frunte ţi-e pus”, „Spune-mi cu cine umbli ca să-ţi spun cine eşti” ş.a.m.d. 
 În literatura română veche primele elemente de filozofie pot fi receptate în poemul „Viaţa 
lumii” al lui Miron Costin, poem care abordează tema elegiacă a trecerii timpului şi a soartei 
schimbătoare a omului. Motto-ul poemului sintetizează tema: „Deşertarea deşertăciunilor şi toate 
sunt deşarte”; este tema soartei instabile, alunecoase, fortuna labilis, răspândită în toate literaturile 
lumii. În concepţia lui Miron Costin, timpul ireversibil face ca lumea să fie sortită sfârşitului, morţii 
(„Nu-i nimica să stea în veaci, toate trece lumea,/ toate-s nestătătoare, toate-s nişte spume”), de 

aceea viaţa trebuie să fie trăită în cinste, bine, adevăr, iar soarta va fi după cum şi-o face omul. 

Aceeaşi idee a labilităţii sorţii apare şi la poeţii Văcăreşti şi în literatura paşoptistă, unde 
deşertăciunea vieţii pământeşti duce la refugierea în creaţie, în poezie, la întoarcerea către trecut, 
singurul capabil să aducă omului alinarea. 
 Preluând idei din filozofia idealistă germană, poeţii romantici vor aborda teme ca: 
descoperirea infinitului spaţial şi temporal, căutarea absolutului, a perfecţiunii, nostalgia haosului 
primordial, destinul omului de geniu etc. În literatura noastră romantică Mihai Eminescu scrie 
poezie de natură filozofică referitoare la identitatea oamenilor în faţa morţii („Scrisoarea I”), 
relativitatea timpului şi a spaţiului, necesitatea „în desfăşurarea istoriei”(„Mureşanu”), inutilitatea 
zbaterilor şi frământărilor sufleteşti, ireversibilitatea timpului, extincţia universului, izolarea în 
trecut, viaţa ca vis/ teatru („Epigonii”, „Mortua est”, „Cu mâne zilele-ţi adaugi”, „Mai am un singur 
dor”, „Ce te legeni”, „Rugăciunea unui dac”, „Luceafărul”, „Glossă” etc.).  

În „Scrisoarea I” este surprinsă relaţia geniului, „bătrânul dascăl”, cu timpul şi societatea, 
naşterea, evoluţia şi stingerea universală. Cel predestinat cunoaşterii, deţinerii tuturor tainelor 

universului, cugetătorul, savantul, se întoarce „îndărăt cu mii de veacuri”, la începuturi, în haosul 
primordial pentru a fi martor la naşterea universului, la momentul când „negura eternă se desface în 
fâşii”, la evoluţia lumilor, a macrocosmosului („lumea asta mare”) şi a microcosmosului („o lume 
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mică de se măsură cu cotul”), şi urmăreşte apoi fenomenul extincţiei, „închiderea” soarelui, 
îngheţarea „planeţilor”, stingerea stelelor, moartea timpului şi revenirea în haosul primordial, „în 
noaptea nefiinţii”. Imposibilitatea cunoaşterii propriei vieţi, superficialitatea, răutatea şi meschinăria 
umană vor face ca „bătrânul dascăl” să aibă un destin ironic, nimic să nu poată fi transmis şi totul să 
cadă în uitare, o altă faţă a morţii: Şi pe toţi ce-n astă lume sunt supuşi puterii sorţii/ Deopotrivă-i 

stăpâneşte raza ta şi geniul morţii.  
 Relaţia om-univers, om-societate apare şi în „Glossă”, unde omul superior trebuie să 
distingă între rău şi bine, să facă apel la raţiune, „recea cumpăn-a gândirii”, să rămână indiferent 
faţă de superficialitatea omului comun, detaşat, „privitor ca la teatru”, spectator al jocului cu măşti. 
Sinteză a atitudinilor pesimiste eminesciene, „Glossă” cumulează teme şi motive diverse: destinul 
omului de geniu în antiteză cu cel comun, timpul asemănător unui fluviu neîntrerupt („Ce e val ca 
valul trece”, prezentul etern), raportarea la societatea contemporană şi la posteritate, idealul 
cunoaşterii absolute, fericirea ca stare iluzorie, „vanitas vanitatum”, lumea ca teatru, viaţa ca mare, 

mitul lui Ulise („Cu un cântec de sirenă/ Lumea-ntinde lucii mreje”) etc. Dacă timpul este circular, 
totul este limitat, eternitatea individului nu există, trecutul şi viitorul se întâlnesc în prezent, 
fericirea este doar o aparenţă, atunci calea de a fugi de aparenţe, de a nu fi dezamăgit este izolarea, 
detaşarea de propriile pasiuni, evitarea omului comun, contemplarea fără implicare, nerenunţarea la 
raţiune, la luciditate. Poem filozofic, de cunoaştere, alegoric, „Glossă” surprinde spiritul superior, 
înstrăinat într-o lume superficială şi meschină, spirit care se dedublează într-un dramatic „tu”, 
oscilând între raţional şi iluzoriu, între renunţare şi contemplare dezinteresată şi revoltă faţă de 
aparenţe. 
 „Floare albastră”, o eglogă ca specie literară, este în acelaşi timp o meditaţie asupra 
condiţiei umane efemere, asupra sensului existenţei, asupra fericirii şi cunoaşterii. Tenta filozofică 
este dată de dialogul dintre Ea şi El, dialog care delimitează două sfere de cunoaştere: cunoaşterea 
terestră, împlinirea erotică în cadrul naturii ocrotitoare, calde, feerice, starea de fericire prin trăirea 
clipei prezente; cunoaşterea filozofică, definită de „râuri în soare”, „câmpiile asire”, „întunecata 
mare”, „piramidele-nvechite”, toate simboluri ale infinitului, ale absolutului. Omul de geniu, deşi 
ispitit de fericirea terestră, de armonia şi comuniunea sufletească, de dăruirea totală a fetei, va părăsi 
însă această lume efemeră, fata rămâne doar o iluzie, iubirea ideală fiind imposibilă pe pământ. De 
împlinirea erotică nu are parte decât omul comun, în timp ce geniul se refugiază „în nori şi-n ceruri 

nalte”, neputându-şi împlini aspiraţiile în plan terestru. 
 „Odă (în metru antic)”  este o odă închinată iubirii, dar şi un poem cu un caracter filozofic, 
având ca temă creaţia, timpul, viaţa şi moartea. Incipitul poeziei surprinde o ipostază tragică a eului 
liric, relaţia sa cu moartea: „Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată”. Parcurgând toate ciclurile vieţii,  
naşterea, copilăria, tinereţea cu tot ceea ce implică ea (reveria, meditaţia, suferinţa în iubire ridicată 
la proporţii cosmice, singurătatea), eul începe să conştientizeze apropierea morţii. Supus unui 
adevărat martiraj („Jalnic ard de viu chinuit ca Nessus,/ Ori ca Hercul înveninat de haina-i”), 
„mistuit” de „propriul rug”, poetul are speranţa unei posibile renaşteri, ca pasărea Phoenix, prin 
trecerea în nefiinţă, dar pentru aceasta trebuie mai întâi să-şi regăsească liniştea, echilibrul, 
identitatea: „Ca să pot muri liniştit, pe mine/ Mie redă-mă!” 

 „Revedere”, poezie de inspiraţie folclorică, este o elegie şi o meditaţie filozofică pe tema 
vremelniciei omului şi a eternităţii naturii. Construită sub forma unui dialog între om şi codru, 
poezia evidenţiază raporturile diferite ale omului şi naturii cu timpul. Succesiunea anotimpurilor, 

trecerea ireversibilă a timpului nu afectează natura, codrul fiind „păstrător mitic al permanenţei la 
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care rătăcitorul pierde accesul” (Zoe Dumitrescu-Buşulenga), în schimb omul, supus acţiunii 
vremii, este schimbător, „pe pământ rătăcitor”, având parte de o condiţie trecătoare, de transformare 
în faţa timpului. 
 „Luceafărul”, sinteză a întregii creaţii eminesciene, este un poem lirico-epic şi dramatic, 
filozofic, alegoric, de cunoaştere, cumulând elemente de filozofie idealistă kantiană şi 
schopenhaueriană în abordarea temei geniului, dar şi elemente ale miturilor şi concepţiilor vechilor 
filozofi despre naşterea universului, credinţe şi practici magice din folclorul românesc. Pornind de 
la modelul schopenhauerian al geniului, Eminescu rămâne un pesimist, considerând că geniul „pe 
pământ nici e capabil de a ferici pe cineva, nici capabil de a fi fericit. El nu are moarte, dar n-are 

nici noroc”. Caracterizat de setea de cunoaştere, de aspiraţia spre perfecţiune, de capacitatea de a se 

autodepăşi, de sacrificiu pentru atingerea idealului, Luceafărul- geniul şi titanul- nu-şi va putea 
împlini aspiraţiile în plan terestru, fiind condamnat la însingurare şi nefericire. Dialogul filozofic 
dintre Demiurg şi Hyperion scoate în evidenţă incompatibilitatea dintre lumea comună, călăuzită de 
stele cu noroc, născută spre a muri, şi eternitatea caracteristică fiinţelor superioare: „Noi nu avem 
nici timp, nici loc,/ Şi nu cunoaştem moarte”. 
 Poezia lui Eminescu „este un plâns universal ca o fântână. A încetat să mai fie o dramă 
particulară şi a devenit una etern umană. A încetat să mai fie o spovedanie şi a devenit o ODĂ, una 

din cele mai robuste şi mai riguroase din câte au fost în stare să se nască în, prin şi pentru cuvânt... 
Cele patru stele cardinale care ard pe firmamentul poeziei eminesciene sunt: gândirea, visul, 
cântecul şi plânsul”(Fănuş Băileşteanu).  
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         IPOSTAZE ALE NATURII ÎN POEZIA ROMÂNEASCĂ 
 

Prof. Corina Mihalache 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

 

 

Motto: „Natura este o liră uriaşă la care cântă poetul” (Victor Hugo). 
 

De-a lungul evoluţiei sale istorice omul s-a raportat în permanenţă la natură, cu care a avut 
legături complexe, reflectate indiscutabil în toate ipostazele vieţii sale spirituale. Legătura 
indisolubilă cu natura, în diferitele ei forme de manifestare şi înfăţişări, în întreaga ei diversitate 
geografică şi istorică s-a concretizat în operele artiştilor mistuiţi de patima creaţiei din toate 
timpurile. Natura este templul în care omul vieţuieşte, în care îşi deschide sufletul, în care se roagă, 
iubeşte, meditează şi îşi reîncarcă speranţele. Prin operele lor artiştii se străduiesc să redea naturii 
lumina, căldura, parfumul, dragostea. 

Ca obiect al literaturii, sentimentul naturii evoluează pe trei mari componente: descriptivă 
(reprezentată îndeosebi de pastel ca specie a liricii), meditativă cu latura ei nostalgică, 
fantezistă/fantastică, exprimând libertatea totală în creaţie specifică romanticilor. 

În poezia românească cele mai vechi abordări ale rezonanţei cu natura se regăsesc în folclor, 
în imagini inedite, de o remarcabilă frumuseţe, dar şi în primele manifestări ale poeziei culte (poeţii 
Văcăreşti, Costache Conachi, Vasile Cârlova, Ion Heliade Rădulescu, Dimitrie Bolintineanu etc.). 
La poeţii Văcăreşti şi la primii noştri poeţi moderni natura nu este propriu-zis o temă, ci mai 
degrabă serveşte ca pretext pentru o altă temă, fiind doar cadrul declanşator pentru stări sufleteşti 
nelegate direct de natură. 

Începând cu Vasile Alecsandri natura, sursă de inspiraţie la poeţii paşoptişti, devine o temă 
fundamentală în întreaga poezie românească, primul mare poet român până la Eminescu, „acel rege-

al poeziei, veşnic tânăr şi ferice” impunând în literatura noastră ca specie lirică pastelul.  
„Pastelurile”, scrise în perioada de maturitate, sunt rod al iubirii poetului faţă de neamul românesc, 
faţă de natura pitorească a patriei: „Dacă împrejurările m-au făcut poet, aceasta am s-o mulţumesc 
poporului român din care m-am născut şi care cuprinde în sânul său comoara nesecată de cea mai 
sublimă poezie”, mărturisea poetul. Termenul, preluat din pictură, defineşte o poezie descriptivă, 
dominată de tehnica picturală, în care este exprimată o atitudine detaşată faţă de un aspect din 
natură. „Pastelurile” lui Alecsandri, „poeme sublime” (Bogdan Petriceicu Hasdeu), „cea mai mare 
podoabă a poeziei lui Alecsandri” (Titu Maiorescu), descriu anotimpurile („Sfârşit de toamnă”, 
„Iarna”, „Mezul iernei”, „Oaspeţii primăverii”), fenomene ale naturii („Viscolul”, „Gerul”, 
„Noaptea”, „Dimineaţa”), natura din jurul Mirceştilor („Malul Siretului”, „Concert în luncă”, 
„Serile la Mirceşti”), muncile câmpului („Secerişul”, „Plugurile”, „Sămănătorii”) etc. George 
Călinescu le consideră „un calendar al spaţiului rural şi al muncilor câmpeneşti”. Pastelurile lui 
Alecsandri se caracterizează prin: folosirea corespondenţelor dintre sentiment şi natură, 
obiectivitatea descrierii, stilul impersonal, oralitatea, claritatea, naturaleţea stilului, predominanţa 
imaginilor vizuale, precum şi a epitetului şi comparaţiei, iar din punct de vedere prozodic se 
remarcă dispunerea versurilor în catrene, ritmul trohaic, rima împerecheată. Principala caracteristică 
a pastelurilor lui Alecsandri o constituie ideea de luminozitate a naturii, imaginile strălucitoare, 
predominant albe în poeziile care surprind iarna, policrome în celelalte poezii, alcătuind un univers 
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de lumini şi umbre în combinaţie cu imagini vizuale, auditive şi olfactive, statice sau dinamice care 
surprind tabloul gigantic al fiecărui colţ de natură. 

În poezia lui Eminescu tema naturii se asociază cu cea a iubirii, dobândind noi valenţe 
infuzate cu profunzimile filozofice ale frământatului eu liric romantic. Natura este la Eminescu nu 
doar un cadru pentru consumarea iubirii, pentru meditaţie, vis/reverie, ea este o stare de spirit ce 
reflectă cele mai intense trăiri, senzaţii, emoţii, gânduri ale eului liric. Surprinsă în cele două 
ipostaze ce corespund universului terestru şi astral, natura eminesciană se leagă indisolubil de 
sentimentul iubirii, ilustrat la rândul lui într-o diversitate de forme, de la iubirea-vis, aspiraţie, 
dorinţă, ideal, până la sentimentul tragic al iubirii pierdute, neîmplinite. Elementele naturii infinite, 
într-o veşnică mişcare, într-un freamăt continuu se armonizează şi rezonează puternic cu ritmurile 
psihice ale poetului, ca în „Lacul”, „Dorinţa”, „Floare albastră”, „Sara pe deal”, „O, rămâi...” etc. 
Pastelurile eminesciene, telurice şi cosmice, feerice se disting prin echilibru şi muzicalitate 
lingvistică, prin imagini vizuale şi auditive, cromatice şi olfactive, prin prospeţimea universului 
floral, prin strălucirea şi fluiditatea apelor în lumina lunii, alcătuind un adevărat eden eminescian şi 
specific românesc. Natura eminesciană, totdeauna cadru al manifestărilor umane, nu descrie 
neapărat tablouri, nu conturează peisaje, ci mai degrabă încadrează şi amplifică un sentiment, o 

idee,  o atitudine. „Poet al nopţii miraculoase”, „poet al visului” (Nicolae Manolescu), Eminescu 
devine un remarcabil poet al naturii terestre şi cosmice, calde, intime, ocrotitoare în poeziile în care 
dragostea apare ca aspiraţie, dimpotrivă reci, triste, distante, sărace în elemente când ilustrează 
iubirea neîmpărtăşită („De ce nu-mi vii”, „Melancolie”, „De câte ori, iubito...”, „Pe lângă plopii fără 
soţ” etc.). Copleşit de tristeţe, de singurătate, de sentimentul neîmplinirii, poetul se refugiază în 
natura care-i ascultă dorurile toate, în mijlocul codrului ocrotitor, lângă plânsul apei, acelaşi cu 
plânsul omului, sub troienirea florilor de tei, ca într-un rai creştin care-i asigură izolarea şi liniştea.  

Respectând coordonatele pastelurilor lui Vasile Alecsandri, George Coşbuc surprinde în 
mod obiectiv natura, percepând-o în dimensiunea ei rustică, în spaţiul nealterat al valorilor din 
lumea satului. În toate pastelurile lui predomină imaginile auditive, lumea naturii fiind ilustrată prin 
ciripitul păsărilor, şopotul sau vuietul apelor, bătaia vântului, şoapte, sunete de tot felul. Coşbuc 
face din natură principala purtătoare a optimismului său, dar şi a concepţiei active asupra vieţii, 
natura fiind ilustrată în latura ei idilică. Ca şi Alecsandri, Coşbuc descrie anotimpurile şi sărbătorile 
din lumea satului, reuşind să cuprindă întreaga viaţă a satului ardelenesc în caracterul ei 
monografic, natura fiind deseori personificată, nu doar martor al vieţii ţăranului, ci prieten, 
confident, frate şi părinte. 

Octavian Goga, în schimb, deşi continuă în parte linia coşbuciană, exprimă prin elementele 
naturii ca forţă stihinică, durerile neamului său asuprit, natura însoţind omul de-a lungul istoriei sale 

dureroase, fiind în acelaşi timp martor al dezrădăcinării, al pierderii legăturilor cu lumea satului. 
La Macedonski natura este vindecătoarea suferinţelor, a nevrozelor, eul liric se contopeşte 

cu frumuseţea ei magică, îşi regăseşte puritatea şi liniştea. Fermecătoare, vie, autohtonă, natura lui 
Macedonski apare fie ca un peisaj nocturn jovial, fie exotic, uscat, apăsător. Tema naturii 
macedonskiene se subsumează atât robustului vitalism romantic (ciclul „Nopţilor”), cât şi căutărilor 
simboliste sau parnasiene (ciclul „Rondelurilor”). 

Bacovia, poetul toamnelor dezolante, ploioase, al copacilor desfrunziţi, al iernilor ce 
transformă lumea într-un imens cavou alb, al verilor toride dominate de descompunerea cadavrelor, 

al primăverilor nevrotice, iritante, recreează o  natură neprietenoasă, potrivnică ce sugerează stări 
sufleteşti ale eului liric, captiv într-un univers închis. Culorile, puţine, dar căzând în tuşe groase 
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(negru, alb, gri, roşu, galben, violet) se subordonează unor trăiri interioare profunde: singurătatea, 
monotonia, spleen-ul, tristeţea sfâşietoare, deprimarea, neliniştea continuă, frica, groaza, angoasa, 
vidul interior, pustiul existenţial etc. Sunetele, prelungiri ale naturii, transmit şi ele mesaje brutale 
care apasă pe nervii poetului: ţârâitul ploii monotone interminabile, clipocitul noroiului pe trotuare, 

goarna de la cazarmă, tic-tac-ul ceasului din turnul catedralei. Există în lirica lui Bacovia două 
constante fundamentale: prăbuşirea şi nevroza, marcând deopotrivă dezechilibrul general al 
universului şi ipostaza creatorului înspăimântat, alienat până la exasperare.  

Aspecte complexe ale naturii, în măreţia sa, apar la Ion Pillat care creează un „pastel 
psihologic”, peisajul devenind un pretext pentru meditaţia eului liric asupra efemerităţii fiinţei 
umane în contrast cu statornicia naturii, cu accente din pastelurile lui Alecsandri (refăcând universul 
senin în care a trăit şi s-a format poetul), dar şi din Eminescu (comuniunea om-natură din 
„Revedere”). 

Lucian Blaga, atras de fiorul expresionist, dezvăluie o natură omniprezentă, încărcată de 
misterul inefabil al lumii ce îmbracă forme mitice. În „Moartea lui Pan” bătrânul zeu al naturii, al 
vegetaţiei, al ogoarelor apare neputincios, aproape orb şi trist, presimţindu-şi sfârşitul, pentru că 
omul s-a îndepărtat de natură, apropiindu-se de profetul religiei creştine. În volumele „În marea 
trecere”, „Laudă somnului” natura îşi pierde atributele sacre, inocenţa şi înfăţişarea paradisiacă, 
poetul creând mai degrabă un cadru neprietenos, într-o viziune apocaliptică, de stingere universală, 
de care el însuşi se simte străin, alienat. O împăcare a eului liric cu natura, cu universul are loc în 
volumele „La cumpăna apelor”, „La curţile dorului”, „Nebănuitele trepte” şi „Vară de noiembrie”, 
în care eul liric simte nevoia întoarcerii la lucrurile eterne, la valorile mitice din lumea satului, la 

copilărie, la natură, căci aici, în mijlocul naturii „se vindecă setea de mântuire”. 
Tudor Arghezi, deşi nu este un pastelist, receptează natura ca pe o manifestare a divinului, 

cu ecouri fireşti în măreţia muntelui, dar şi în universul mărunt, „al boabei şi al fărâmei”. Ion 

Barbu surprinde, în prima etapă a creaţiei sale, aspecte glaciale ale naturii, peisaje minerale, 
geologice sau florale stilizate,  recurgând la simboluri obiective (copacul, banchizele, munţii), dar şi 
pasaje descriptive în etapa baladică şi orientală, în care evocă o lume pitorească de inspiraţie 
balcanică sau autohtonă. 

Temele şi motivele specifice, recurente în poezia românească a naturii, deşi prezente şi în 
alte literaturi, devin argumente solide pentru definirea specificului nostru naţional prin importanţa 
lor şi prin semnificaţiile pe care le dezvăluie. Muntele sau dealul se regăsesc în toată poezia 
românească, de la paşoptişti până la poeţii moderni, cu semnificaţia de aspiraţie către divinitate, 

către înălţimi, către sferele superioare. Uneori, aceeaşi simbolistică o poate avea copacul, dar cu 
sensuri care se deplasează către vitalitate şi putere de rezistenţă, către legăturile indestructibile cu 
pământul, cu destinul, cu viaţa (bradul, salcâmul, teiul, stejarul, castanul, gorunul etc.). Pădurea, loc 
al vieţii eterne, ocrotitoare a îndrăgostiţilor ca în poezia romantică, spaţiu luxuriant al eternei 
fericiri, al copilăriei şi al visului, poate fi şi unul dintre semnele permanenţei naturii în contrast cu 
efemeritatea omului sau poate însoţi omul ce-şi plânge jalea şi revolta, ca în poezia lui Goga.  

Dintre momentele zilei cel mai des invocate sunt dimineaţa devreme şi seara, surprinse în 
acea luptă dintre întuneric şi lumină, dintre accesul la cunoaşterea absolută şi rătăcirea sensurilor în 
ambiguitatea poeziei moderne. Tot astfel, referitor la anotimpuri, se constată o predilecţie pentru 
toamnă în diferitele ei ipostaze, de la moartea vegetaţiei la cerul de plumb bacovian şi ploile 
monotone, obsedante, dar şi la rodnicia şi lumina din poezia lui Arghezi şi Ion Pillat. 
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De-a lungul diferitelor epoci şi curente literare fiecare poet îşi creează lumea operei pornind 
de la observarea atentă a realităţii pe care o transfigurează artistic, trecând-o prin propria imaginaţie, 
sensibilitate şi fantezie creatoare. De aici multitudinea de aspecte ale naturii surprinse în variate 
forme şi imagini, într-un univers terestru sau celest, în diverse momente ale zilei şi în anotimpuri 
diferite, asociindu-se cu alte teme ca iubirea, satul, copilăria, familia, istoria, timpul, moartea. 
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EMIL CIORAN, ÎNTRE DIVINITATE ŞI FILOSOFIE 

 
Prof. Monica Marta Cazacu  

Colegiul Tehnic “Dierna”  Orşova, Mehedinţi 
 

Emil Cioran a fost apreciat ca fiind “cel mai mare nihilist al Occidentului de la Nietzche 

încoace”. Nihilist şi existenţialist, Cioran se ocupă de concepte precum: moartea, angoasa, absurdul, 

infinitul, neantul, haosul, agonia, sinuciderea, nebunia. 

Niciuna dintre primele scrieri ale lui Emil Cioran n-a trecut neobservată, trezind un amplu 

ecou în presa vremii. Mai ales “Pe culmile disperării”, cartea debutului, s-a bucurat de numeroase 

cronici, dar şi aparitiile ulterioare, de la “Schimbarea la faţă a României” la “Amurgul gândurilor”. 
Uneori chiar si simple articole publicate de Cioran în ziare şi reviste generează luări de poziţie şi 
comentarii pe marginea lor. Toate aceste referinţe la Cioran au ceva comun: atitudinea tranşantă, 
pro sau contra, un exclusivism manicheist al receptării, dând expresie unui sentiment de adoraţie 
sau, dimpotrivă, de repudiere, câteodată chiar în acelaşi articol. Aproape fără excepţie, "delirul" 
scrierilor cioraniene întreţine delirul comentatorilor. 

Demonstrat este faptul că Emil Cioran ridică drama lucidităţii omului modern la rangul de 

orgoliu. Nicăieri altundeva decât în orgoliu putem găsi originea acelui “nu” pe care Cioran îl aruncă 
sfidător în faţa lumii şi a lui Dumnezeu. Refuzul speranţei, al consolării şi al oricărei posibilităţi de 
mântuire provine din acest orgoliu al lucidităţii, al acestui infern asumat în chip de martiriu. E 
preferabil, susţine Cioran,  să înduri toate chinurile iadului lucidităţii, decât să suporţi tirania pe care 
o presupune existenţa lui Dumnezeu şi ideea mântuirii, pe care în „Demiurgul cel rău” o numeşte 
“robie a robiilor”. Atâta timp cât omul se lasă prins în mrejele speranţei, el rămâne un sclav al 
iluziilor sale. Lucidul va fi aşadar „un jupuit de viu” care a abandonat orice speranţă la porţile 
infernului său. Cioran vrea să fie disperat, pentru că este prea orgolios pentru a îmbrăţişa mistica 
speranţei; departe de a ascunde atitudinea sa, el şi-o declară deschis, fără echivoc, în cea mai 
tulburătoare dintre cărţile sale, „Lacrimi şi sfinţi”: “… nu vrem s-avem nădejdi, fiindcă suntem prea 
mândri. Şi cu cât avem mai puţine, cu atât suntem mai mândri, încât disperarea şi cu orgoliul cresc 

împreună”.  Proclamase încă din volumul de debut, plin de orgoliul celui hotărât să urce Golgota 
deznădejdii sale: “Sunt singurul om care trăiesc fără speranţă.”  

Tot ce a scris Cioran nu e la urma urmelor decât reluarea obsesivă a „Cărţii lui Iov”. Fie că 
vorbeşte despre istorie, despre moarte, despre timp sau despre muzică, cel căruia îi consacră uneori 
furia, extazul şi hula, alteori scepticismul casant–e Dumnezeu. „Se poate vorbi cinstit de altceva 

decât de Dumnezeu şi de sine?”–iată întrebarea inevitabilă din textul şi subtextul tuturor cărţilor lui. 
Ne întrebăm cine s-ar putea încumeta a elabora idei despre Dumnezeu, suficiente pentru a putea fi 
cuprinse într-o carte? Indiscutabil, numai cel ce gândeşte la Dumnezeu în mod permanent. Această 
antologie consacrată divinităţii propune un drum prin dialogul lui Cioran cu Dumnezeu. „Nu 
dăinuie decât ceea ce a fost conceput în singurătate, cu faţa la Dumnezeu, fie că eşti credincios, fie 

că nu”. De aceea consider irelevantă cercetarea credinţei sau a necredinţei lui Cioran în Dumnezeu. 
Este ştiut că această problemă nu priveşte filosofia. Cu toate acestea, au existat filosofi credincioşi 
şi totuşi nu au scris o carte „Despre Dumnezeu”. Ceea ce contează cel mai mult în filosofie întâlnit 
şi la Emil Cioran este intensitatea interogativă care face imposibil răspunsul, orice răspuns: „Nu ştiu 
cum oamenii pot crede în Dumnezeu, deşi mă gândesc zilnic la El?”. Privind distincţia dintre 

credinţă şi filosofie, Cioran încearcă să clarifice: „Filosoful se gândeşte la Divinitate, credinciosul la 
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Dumnezeu. Unul la esenţă, altul la persoană. Divinitatea este ipostaza abstractă şi impersonală a lui 
Dumnezeu. Credinţa fiind un imediat transcendent, ea îşi extrage vitalitatea din ruina esenţelor. 
Filosofia este doar o aluzie existenţială, precum divinitatea este un aspect indirect al lui 
Dumnezeu.” 

Cel a cărui suferinţă atinge limitele paroxismului nu mai are nevoie de societatea oamenilor. 
El îşi este suficient sieşi, prezenţa celorlalţi devenind pentru el o povară: “Suferinţa are rezerve 
infinite care niciodată nu lasă pe om prea puţin singur, ca el să mai aibă nevoie de alţii”, spune 
Cioran în „Cartea amăgirilor”. Răspândite pe toată întinderea operei sale, reflecţiile sale privind 
nevoia de singurătate şi povara pe care o reprezintă prezenţa celorlalţi i-ar putea aduce acuzaţia de 
mizantropie; el însă respinge tovărăşia oamenilor nu atât pentru că-i detestă, ci pentru că nu resimte 
nici o nevoie a celuilalt, lucru care îl determină să afirme sentenţios în „Lacrimi şi sfinţi”: “N-am 

întâlnit pe nimeni niciodată.” Între el şi restul lumii se interpune o prăpastie care se adânceşte pe 
măsură ce găseşte noi rezerve de suferinţă. Există la Cioran un orgoliu al suferinţei cauzate de 
luciditate care nu-l va părăsi niciodată, orgoliu care îl determină să traseze o linie de demarcaţie 
netă între “cei care dorm şi cei are veghează, două tipuri de fiinţe în veci diferite, ce n-au în comun 
decât aspectul fizic”, cum va constata atât de tranşant în amurgul vieţii sale, în „Mărturisiri şi 
anateme”. “Singur, faţă în faţă cu nopţile şi cuvintele” – iată condiţia lucidului, condamnat la 
singurătate şi veghe perpetuă. “Conştiinţă a conştiinţei”, cum este numită în „Căderea în timp”, 

luciditatea este semnul distinctiv al celor care şi-au pierdut somnul, al celor care veghează; iar a 
veghea înseamnă să fii singur prin excelenţă. Somnul este o comuniune a celor care nu ştiu că sunt 
singuri; veghea este actul prin care îţi asumi singurătatea, prin care te desparţi de ceilalţi. Sau, cu 
cuvintele lui Cioran, “inconştienţa e o patrie; conştiinţa un exil” (Despre neajunsul de a te fi 

născut). 
Exilul înseamnă sfâşiere, ruptură, suferinţă. Neîncetat va vorbi Cioran despre suferinţa 

provocată de “groaza şi chinul lucidităţii”, de “teroarea conştiinţei”, cărora le opune cu infinită 
nostalgie “fericirea de a nu şti nimic”, “paradisul inconştienţei”. Să fi fost luciditatea sa exacerbată 
cea care a determinat insomniile de care suferea în tinereţe (din cauza cărora, după cum mărturiseşte 
în „Despre neajunsul de a te fi născut”, se întâmpla să nu închidă un ochi cu săptămânile), ori 
dimpotrivă, o disfuncţie de natură fiziologică, un “dezechilibru al organelor” manifestat prin 
insomnie cronică să fi dat naştere acestei terori? “Drama de a avea un trup” să fie, aşa cum pare să 
ne-o sugereze, cauza dramei conştiinţei? “ Conştiinţa, la începuturile ei, este conştiinţă a organelor”, 
constată autorul „Căderii în timp”, ca o concluzie la fenomenul de intensificare a conştiinţei sub 
acţiunea suferinţei. Faptul că vede “o mare, o infinită legătură între insomnie şi disperare” pare să 
fie de-asemenea un indiciu că la început a fost veghea. Obsesia insomniei prilejuieşte însă şi 
reflecţii din care răzbate o voinţă iniţială de luciditate, cu care va avea de luptat apoi în permanenţă, 
ca împotriva unui viciu: “Ani şi ani ca să te trezeşti din somnul în care ceilalţi sunt scufundaţi; şi 
apoi ani şi ani ca să scapi de această trezire”, consemnează Cioran în „Despre neajunsul de a te fi 

născut” chinul său pricinuit de o boală marcată de temperaturile conştiinţei (“La temperatura 
normală – spune Cioran în „Lacrimi şi sfinţi” – nu descoperim decât pământul. 36°? Ce poţi face 
decât să-ţi controlezi iluziile?”).  

Ar părea că răspunsul la asemenea întrebări ţine mai degrabă de medicină decât de 
metafizică. Cioran reuşeşte însă performanţa de a reuni aceste elemente, aparent disjuncte, ale 
fiziologiei şi psihismului într-o viziune filosofică pe cât de profundă, pe atât de surprinzătoare. 
Reliefarea legăturii dintre insomnie şi cunoaştere capătă încă de la prima sa carte valenţe 
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metafizice: “Deosebirea dintre iad şi rai nu poate fi decât aceasta: în rai poţi dormi când vrei, în iad 
niciodată. N-a pedepsit Dumnezeu pe om luându-i somnul şi dându-i cunoaşterea?” Ferecat în iadul 
lucidităţii, în infernul eului, Cioran vede în insomnie un blestem aruncat asupra celui care gândeşte. 
A gândi este împotriva firii, şi cel care se încumetă să rămână treaz, complotând astfel împotriva 
unei lumi adâncite în somn, este condamnat la o suferinţă veşnică. Secretul fericirii se găseşte în 
indiviziunea iniţială, în anonimatul universal. Trezirea conştiinţei înseamnă pierderea acestui 
paradis, ruperea echilibrului originar: “luciditatea este o crimă împotriva Paradisului” (Nae Ionescu 

şi drama lucidităţii). Ca orice crimă, şi aceasta va fi pedepsită, “căci nu vezi nepedepsit în 
întuneric” (Tratat de descompunere). Lucidul va trebui să se resemneze cu gândul că conştiinţa nu 
înseamnă nicidecum plenitudine a fiinţei, ci dezechilibru, ruptură, cel trezit la viaţă fiind nevoit să 
constate cu nostalgie că a ieşit pentru totdeauna din “haosul binefăcător de dinaintea rănii 
individuaţiei” (Demiurgul cel rău) şi că a avea un destin înseamnă a suferi. 

Însufleţit deopotrivă de ispita absolutului şi de sentimentul persistent al vacuităţii, Cioran 

putea totuşi să spere că „există momente în care oricât am fi de îndepărtaţi de credinţă, nu 
concepeam decât un singur interlocutor al nostru, pe Dumnezeu. Astfel, dialogul cu divinitatea este 

un fel de „speranţă consolatoare” pentru gânditorul român „...deşi nu sunt credincios, cred poate, în 
Nimic! Singurătatea absolută cere un partener de dialog, iar dacă vorbesc de Dumnezeu, atunci 
numai în măsura în care este un partener de dialog pentru miezul de noapte”. Gânditorul român 
ajunge la conştiinţa lui Dumnezeu graţie unor momente de iluminare care l-au condus la 

cunoaşterea fericirii supreme de care vorbesc misticii. În acest sens mărturiseşte: „În afara acestei 

fericiri la care nu suntem chemaţi decât în mod excepţional şi numai pentru scurt timp, nimic nu 

posedă o adevărată existenţă; trăim în regatul umbrelor. Oricum ar fi, nu te întorci niciodată acelaşi, 

din paradis sau din infern.” Mistica este preocuparea majoră care se desprinde din operele pe care 
gânditorul român le-a scris: „Lacrimi şi sfinţi”, „Despre neajunsul de a te fi născut”, „Despre 
Dumnezeu”.  

Antinomicul gânditor român, în „Caiete”, afirma un lucru care trezeşte uimirea, 

argumentând astfel în favoarea afirmativului Cioran „ceea ce nu se poate traduce în termeni de 
religie nu merită să fie trăit”. Această afirmaţie este lipsită de echivoc. Ea nu aruncă în aer negaţiile 
mult mai răspândite ale lui Cioran, dar e totuşi o afirmaţie tare, împinsă la limită, putând sta sub 
semnătura oricărui mistic veritabil. Este o dovadă că, departe de a fi un simplu nihilist, Cioran este 
înainte de toate o personalitate complexă, iar această complexitate face să subziste în el laturi dintre 
cele mai incongruente.  
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Cioran, E. - Despre Dumnezeu, antologie, selecţia textelor de Aurel Cioran, Bucureşti, Humanitas, 
1997 

Cioran, E. - Lacrimi şi sfinţi, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997 
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POVESTIREA FANTASTICĂ 

 

Prof.  Corina Mihalache  

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia 

 

 Fantasticul este o categorie estetică ce desemnează o zonă a îndoielii, a ezitării între 
explicaţia raţională şi lipsa oricărei explicaţii logice. Se situează între straniu şi miraculos, între 
neobişnuit şi supranatural. Alte categorii apropiate fantasticului sunt fabulosul, miraculosul, 
straniul, supranaturalul. 

 Textul fantastic se caracterizează prin: alternanţa planurilor real/ireal, prezenţa unor 
personaje şi fapte neobişnuite, ambiguitatea textului, finalul deschis. 

 

PROZA LUI VASILE VOICULESCU 

 

 Scriitor tradiţionalist interbelic, Vasile Voiculescu s-a format sub influenţa culturii folclorice 
şi a valorilor tradiţionale din lumea satului. În proza sa el prelucrează superstiţii şi practici magice, 

fiind atras de senzaţional, de mistere, de lucruri şi întâmplări  stranii, de partea tainică a existenţei. 
De aceea, lumea descrisă se constituie ca un univers magic, de basm şi legendă, o lume fabuloasă, 
primitivă, în care omul încearcă să găsească un sens existenţei prin magie. 
 În opera lui fantasticul este de origine populară şi generat de prezenţa unor personaje ireale 
(omul fantastic, omul-peşte, ursul tragic, marele taur al munţilor, marele lup spiritual, ca animale 
totemice). Personajele stranii sunt apropiate de regnul animal: Amin este omul-peşte, lostriţa se 
confundă cu Ileana, fata sălbatică, Solomonarul urs-Berevoi etc. Sunt valorificate teme şi motive ca: 
vânătoarea, pescuitul, iluzia, vrăjile, magia; timpul şi spaţiul sunt arhaice, nedeterminate; atmosfera 

creată este stranie, magică şi vizează legătura dintre om şi elementele naturii; finalurile sunt 
deschise, ca în proza modernă, oferind cititorului posibilitatea de a da singur una sau mai multe 
interpretări. 
 Critica literară împarte proza lui Vasile Voiculescu în două tipuri: proza-anecdotă, în care 
întâmplările autentice sunt generate de situaţii fantastice („Capul de zimbru”, „Proba”, „Farsa”) şi 
proza fantastică („Lostriţa”, „Pescarul Amin”, „Ultimul Berevoi”, „În mijlocul lupilor”,  „Sezon 

mort” etc.). 
 

LOSTRIŢA 

 

 Povestirea face parte din volumul „Iubire magică”, publicat în 1966. Ca atmosferă şi mod 
de expunere, se aseamănă cu basmul, ţinând de fantasticul folcloric. Este însă o povestire fantastică 
ce are la bază mitul Ştimei Apei din mitologia românească, similar mitului Sirenei din mitologia 
greacă (sirenele, femei-peşte, prin cântecul lor vrăjit, provocau naufragiul corăbiilor) sau mitului 
Ondinei din mitologia scandinavă (ondinele, nimfe acvatice, îmbie pescarii, răpindu-i şi ducându-i 

la fund în palatele lor de cleştar). 
 În credinţele străvechi româneşti Ştima Apei este o divinitate a apelor dulci, menită să 
păstreze echilibrul acvatic. Ea poate provoca inundaţii sau secetă şi, pentru a menţine stabilitatea, 
cere sacrificii umane. În funcţie de regiune, este numită şi „Femeia Gârlei” sau „Vâlva Apei”, fiind 
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descrisă ca o femeie înaltă, bine făcută, cu pielea foarte albă şi părul foarte lung. Se spune că uneori 
umblă pe uliţele satului, în nopţile cu lună, momente în care puterea ei nefastă scade. 
 În dicţionarul său de mitologie universală, Victor Kernbach afirmă că modelul pentru mit îl 
constituie un mamifer marin numit dugong, înalt de trei metri când stă în coadă, cu o faţă aproape 
umană şi cu mişcări ale înotătoarelor superioare ca nişte gesturi ale braţelor omeneşti, părând de 
departe o femeie în veşmânt lung. 
 Tema povestirii o constituie pescuitul, ocupaţie ancestrală a omului, ca şi vânătoarea în 
genere sau păstoritul, dar şi iubirea imposibilă dintre două fiinţe care aparţin unor lumi 

incompatibile. Titlul face referire la un peşte specific apelor de munte. 
 Textul se structurează în trei episoade narative, conform tiparului narativ specific 

povestirilor lui Vasile Voiculescu: prologul despre diavol, naraţiunea propriu-zisă şi epilogul despre 
răspândirea întâmplării sub forma basmului. 
 Întâmplarea este plasată într-un timp şi spaţiu nedeterminate, într-o comunitate de pescari 

din apropierea Bistriţei, într-un timp mitic,  neprecizat. Incipitul povestirii induce ideea că diavolul 

se ascunde cel mai bine în ape; astfel, lostriţa devine o reprezentare supranaturală a răului, întrupare 
a unei zeităţi acvatice malefice, care adună în trupul ei şi trăsături ale altor peşti: „cap bucălat de 
somn”, „trupul şui de şalău”, „pielea pestriţată cu bobiţe roşii ruginii ca a păstrăvului”. Totodată, ea 
poate apărea ca o femeie, de departe semănând cu o „domniţă întinsă la soare” pe nisip sau ca o 
luminiţă care atrage pescarii şi plutaşii înecându-i în vâltori. 
 Ispitiţi de lostriţă, mulţi pescari tineri şi-au pierdut viaţa în adâncuri şi astfel se naşte teama 
de animal şi oamenii se retrag. Cel care va rămâne consecvent vânătorii este Aliman, un tânăr 
pescar care nu crede „în ştime prefăcute în lostriţe ori în naiba prefăcut în peşte”. De altfel, el nu 

este un pescar obişnuit, este îndrăzneţ, foarte bun înotător, priceput în meşteşugul pescuitului şi nu 
cedează în faţa animalului, rămânând unicul vânător al lostriţei, căci, iniţial, lostriţa este pentru el o 
fiară care trebuie prinsă. Numele lui ar putea fi anagramă de la cuvântul „animal”, ceea ce 
accentuează legătura puternică dintre om şi peşte. El se află în ipostaza vânătorului care vrea lostriţa 
ca trofeu, deşi simte o slăbiciune pentru frumuseţea ei, „ca un peşte din poveste”, „dar totuşi peşte 
adevărat”. 
 Aliman îşi schimbă atitudinea după ce o prinde o dată în braţe şi atingerea ei îi lasă în carne 
o dezmierdare, „ca un gust de departe al lostriţei”. Eroul pare captiv, vrăjit, iarna se topeşte de dor, 
primăvara revine la viaţă. Tema dragostei se insinuează astfel treptat în aceea a vânătorii. Aliman 
tânjeşte după lostriţă, se îmbolnăveşte de dor. Începe să caute şezătorile unde se spun poveşti despre 
lostriţă, căci ea devine acum o formă feminină fascinantă, cu unduiri ce par ispitele unui trup 

femeiesc. Este prelucrat astfel mitul iubirii imposibile, căci, vrăjit de lostriţă, Aliman se stinge de 
dor, este neliniştit atunci când lostriţa  nu mai apare, trece printr-o stare de buimăceală, de 
somnolenţă ciudată care îl face absent la cele din jur. Visează trupul lostriţei, „cu ispite femeieşti” şi 
nu poate uita „dulcea greutate” care i-a rămas în braţe. 
 Disperat, se adresează unui vraci de dincolo de munte, „mare descântător de peşti, un fel de 
stăpân al apelor”. Implicarea bătrânului vraci dotat cu puteri magice accentuează planul mitic al 
povestirii. Acesta îi dă o lostriţă din lemn (motivul dublului, întrupare a dorinţei erotice a lui 
Aliman) şi îl sfătuieşte să o pună în apă şi să rostească un descântec prin care se leapădă de lumea 
lui Dumnezeu (motivul faustic al pactului cu diavolul). Descântecul poate fi atât un ritual magic 
vânătoresc, cât şi un ritual al chemării dragostei, dar este un element malefic, întrucât bătrânul 
vrăjitor este ajutat de forţele răului. După ce pune păpuşa de lemn în apă şi rosteşte descântecul, 
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apele Bistriţei se revarsă şi aduc cu ele, pe o plută, o fată neobişnuită, sălbatică, fără nume, pe care 
Aliman o salvează, o duce acasă şi îi pune numele  Ileana. Autorul foloseşte tehnica inserării unei 
alte poveşti în povestea propriu-zisă. Astfel, fata, de o frumuseţe stranie, are ochii „reci ca de 
sticlă”, dinţii „ascuţiţi ca la fiare”, hainele se usucă foarte repede pe ea, ca şi când n-ar fi fost udă 
vreodată. Începe o poveste de dragoste puţin obişnuită: Aliman uită cu totul de lostriţă şi vrea să se 
însoare cu Ileana, dar fata râde, căci „nu-i ardea ei de popă”, „nu pentru asta venise ea pe lume”(?). 
În schimb, sătenii cred că fata este o strigoaică ce suge sângele flăcăului, chiar dacă el se simte 
foarte fericit. 

 Povestea de iubire se încheie brusc, odată cu apariţia mamei fetei care, şoptindu-i ceva la 

ureche, induce o stare de transă hipnotică atât ei, cât şi lui Aliman, rămas singur să-şi plângă 
durerea după plecarea lor. Povestea fetei se află şi ea sub semnul fabulosului mitic, căci, plecat în 
căutarea ei, Aliman nu poate găsi locul de unde provine, deşi ajunge departe, până la izvoarele 
Bistriţei Aurii. Un moşneag trecut de suta de ani îţi aminteşte, totuşi, că atunci când era el copil 
Bistriceanca şi fetele ei au fost alungate din sat pentru faptele lor săvârşite cu ajutorul necuratului. 
Timpul pare fabulos, mitic, vrăjitorul care-i dăduse păpuşa din lemn este şi el de negăsit. 
 Aliman se întoarce acasă şi intră într-o stare de somnolenţă, de apatie, stare de care profită o 
fată din sat şi se hotărăşte nunta. În noaptea dinaintea nunţii Aliman visează că se însoară cu lostriţa 
şi este cununat de bătrânul vraci. Pentru prima dată în text cele două imagini, a lostriţei şi a fetei 
iubite, par să se suprapună, visul neobişnuit făcând  şi el parte din planul fabulos. În timpul nunţii 
însă un băiat din sat aduce vestea că a reapărut lostriţa. Aliman se trezeşte parcă dintr-un somn 

adânc, este din nou fascinat de lostriţă, dar de data aceasta redevine vânătorul care vrea să prindă 
lostriţa şi s-o mănânce la nunta lui. Ajuns la malul apei, îl cuprinde un sentiment de bucurie, îi 
strigă lostriţei: „Iată vin!” şi dispare în apele învolburate. 
 Eroul trece, aşadar, prin mai multe ipostaze,  de la vânătorul care-şi doreşte lostriţa ca trofeu, 
la tânărul îndrăgostit, pentru a redeveni în final vânătorul absolut. La rândul ei, lostriţa a fost, 
succesiv: vânat, întruchipare a diavolului, iubită, din nou vânat. Epilogul evidenţiază răspândirea 
sub formă de basm a poveştii lui Aliman pe toate malurile Bistriţei, îmbogăţindu-se şi căpătând noi 
semnificaţii. 
 Lostriţa întruchipează aspiraţiile lui Aliman ca vânător şi ca bărbat, contopite într-o 

reprezentare unică,  după cum observa Elena Zaharia-Filipaş, căci în vânătoare şi în dragoste eroul 

se caută de fapt pe sine, îşi caută propriul său suflet însetat de absolut, de un ideal al vânătorii şi al 
dragostei. Mesajul transmis de operă este acela că goana după absolut, după perfecţiune, după ideal 
rămâne o himeră, o iluzie care-l va pierde pe erou. 
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TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ  

LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

CLASA A XII-A 

-filiera tehnologică- 

-model pentru examenul de bacalaureat- 

 

Prof.  Corina Mihalache  

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 

 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

Citeşte următorul text: 
„ACTUL II, SCENA V 

 

NECUNOSCUTA, PROFESORUL 

 

PROFESORUL: Sunt seri când tot cerul mi se pare pustiu, cu stele reci, moarte, într-un 

univers absurd, în care numai noi, în marea noastră singurătate, ne zbatem pe o planetă de 
provincie, ca într-un târg în care nu curge apă, nu arde lumina şi unde nu opresc trenurile 
rapide... Dar sunt seri când tot cerul foşneşte de viaţă... când  pe ultima stea, dacă asculţi bine, 
auzi cum freamătă păduri şi oceane – fantastice păduri şi fantastice oceane -, seri în care tot cerul 
e plin de semne şi de chemări, ca şi cum de pe o planetă pe alta, de pe o stea pe alta, fiinţe care 
nu s-au văzut niciodată se caută, se presimt, se cheamă... 

NECUNOSCUTA (încet, cu teamă): Şi se găsesc? 

PROFESORUL: Niciodată. […] Pentru că nimeni n-a trecut niciodată de pe o stea pe  alta. 
Pentru că nici o stea nu se abate niciodată din drumul ei. 

NECUNOSCUTA: E păcat. E trist. 

PROFESORUL: E puţin trist. Dar e frumos. Cel puţin ştii că nu eşti singur sub bolta asta 
imensă, că undeva, în altă lume, în altă constelaţie... în Ursa Mare sau pe Steaua Polară, sau pe 
Vega... 

NECUNOSCUTA: Sau pe steaua dumitale fără nume... 
PROFESORUL: Da... Sau pe steaua mea fără nume... Aventura asta ridiculă, care se 

numeşte viaţa noastră, se repetă altfel, de la început, sub acelaşi cer, dar cu alt noroc. Poate că 
acolo tot ce aici e greoi şi apăsător devine uşor, tot ce aici e întunecat şi opac devine luminos şi 
transparent. Tot ce încercăm fără să izbutim nici pe jumătate – gesturile noastre zadarnice, 

visurile noastre căzute -, tot ce am fi vrut să cutezăm şi n-am cutezat, să iubim şi n-am iubit, tot, 

tot se împlineşte, se simplifică, se împarte.” 

(Mihail Sebastian, Steaua fără nume)  

  

 

Redactează răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text: 
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1. Numeşte câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: freamătă şi zadarnice.  

          2 puncte 

2. Explică rolul folosirii liniei de pauză în structura: fantastice păduri şi fantastice oceane. 
          2 puncte 

3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care să conţină substantivul 
noroc.          2 puncte 

4. Precizează tema dialogului dintre Profesor şi Necunoscută.   4 puncte 

5. Identifică, în fragmentul dat, două motive literare.     4 puncte 

6. Selectează două structuri care fac referire la dimensiunea spaţială a desfăşurării acţiunii. 
          4 puncte 

7. Prezintă semnificaţia a două figuri de stil diferite, identificate în prima replică a 
Profesorului.         4 puncte 

8. Ilustrează, cu exemple din text, două trăsături ale genului dramatic.  4 puncte 

9. Comentează, în 60-100 de cuvinte, următoarea secvenţă din textul dat: Dar sunt seri când 
tot cerul foşneşte de viaţă... când  pe ultima stea, dacă asculţi bine, auzi cum freamătă 
păduri şi oceane – fantastice păduri şi fantastice oceane -, seri în care tot cerul e plin de 
semne şi de chemări, ca şi cum de pe o planetă pe alta, de pe o stea pe alta, fiinţe care nu s-

au văzut niciodată se caută, se presimt, se cheamă...   4 puncte 

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

Scrie un text argumentativ de 150-300 de cuvinte despre importanţa alegerii unui ideal în viaţa 
tinerilor. 

 

În elaborarea textului de tip argumentativ trebuie: 

-să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea 
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri;   8 puncte 

-să ai conţinutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă 
de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente 
adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;    16 puncte 

-să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de 

ortografie şi de punctuaţie) şi precizarea privind numărul de cuvinte.  6 puncte 

 

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

Redactează un eseu de 600-900 de cuvinte (2-3 pagini), în care să prezinţi particularităţile de 
concepţie şi de expresie, prin care se manifestă sensibilitatea simbolistă într-un text poetic 

studiat, aparţinând lui George Bacovia. 

 

În elaborarea eseului vei avea în vedere următoarele repere: 
-evidenţierea trăsăturilor care fac posibilă încadrarea textului poetic ales în simbolism; 

-prezentarea temei, reflectată în textul poetic ales, prin referire la două imagini/idei poetice; 
-sublinierea a patru elemente ale textului poetic, semnificative pentru ilustrarea viziunii despre 

lume a poetului (de exemplu: imaginar poetic, titlu, incipit, relaţii de opoziţie şi de simetrie, 
elemente de recurenţă, simbol central, figuri de stil etc.); 
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-susţinerea unei opinii despre modul în care se manifestă sensibilitatea simbolistă în textul ales. 
 

Notă! 
Ordinea integrării reperelor în conţinutul eseului este la alegere. 

Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). 
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi 
de analiză şi de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 

puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; respectarea precizării 
privind numărul de cuvinte – 1 punct). 

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de 
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus. 
 

 

 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 

 

· Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 
· Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se 

acordă fracţiuni de punct. 
· Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului 
total acordat pentru lucrare. 

 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

 

1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor date (de 

exemplu: freamătă – foşnesc; zadarnice – inutile)      2x1p= 2 puncte 

2. explicarea rolului folosirii liniei de pauză în secvenţa indicată (de exemplu: repetiţia, clarificarea 
unei idei)             2 puncte 

3. construirea oricărui enunţ în care se foloseşte corect o locuţiune/expresie cu substantivul indicat 
(de exemplu: a avea noroc, a-l bate norocul etc.)      2 puncte 

4. precizarea temei (de exemplu: universul, lumea cosmică, viaţa, destinul etc.)     4 puncte 

5. câte 2 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cele două motive literare identificate în textul dat 
(de exemplu: cerul, steaua, planeta)        2x2p=4 puncte 

6. câte 2 puncte pentru selectarea fiecărei secvenţe care conturează dimensiunea spațială a 
imaginarului poetic (de exemplu: ne zbatem pe o planetă de provincie, pe steaua mea fără nume)      

           2x2p= 4 puncte 

7. - câte 1 punct pentru identificarea fiecărei figuri de stil diferite din prima replică a Profesorului 
           2x1p= 2 puncte 

– câte 1 punct pentru prezentarea adecvată a semnificaţiei figurilor de stil identificate  
               2x1p= 2 puncte 
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8. – câte 1 punct pentru menţionarea fiecăreia dintre cele două trăsături ale genului dramatic, 
prezente în text (de exemplu: structurarea textului în acte şi scene, didascaliile, dialogul ca mod 
predominant de expunere)         2x1p= 2 puncte 

– câte 1 punct pentru ilustrarea cu exemple din text a fiecărei trăsături menţionate 2x1p= 2 puncte 

9. comentarea secvenţei, prin evidențierea relaţiei dintre ideea centrală şi mijloacele artistice  
     4 puncte 

· comentare nuanțată, prin evidențierea relației dintre ideea centrală și mijloacele artistice 4 p. 
· comentare schematică, prin evidențierea ezitantă a relației dintre ideea centrală și mijloacele 
artistice   2 p. 

· încercare de comentare 1 p. 
 

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

 

− structura discursului de tip argumentativ: 
· formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei 
componente: ipoteza, enunţarea şi dezvoltarea argumentelor, concluzia 4 p. / formulare parţial 
adecvată 2 p.               4 puncte 

· utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de 
opinie, adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative, 
conjuncţii/locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de 
tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi) 4 p. / utilizare parţial adecvată 
2 p.                 4 puncte 

− conţinutul argumentării: 
· formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica propusă         2 puncte 

· câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei 
     2x3p=6 puncte 

· câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre argumentele enunţate 

    2x3p= 6 puncte 

· formularea unei concluzii pertinente          2 puncte 

− respectarea normelor limbii literare şi a limitelor de spaţiu indicate: 
· registrul stilistic adecvat cerinţei            1 punct 

· respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfosintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.; 

3 sau mai multe greşeli – 0 p.)            2 puncte 

· respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 2 p.; 

2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.)          2 puncte 

· respectarea limitelor de spaţiu indicate           1 punct 

 

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

 

Conţinut – 16 puncte 

– câte 1 punct pentru fiecare trăsătură care face posibilă încadrarea textului în sombolism 

               1x4p= 4 puncte 
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(Cele 4 puncte pentru trăsăturile simbolismului se acordă astfel: 
· prezentare nuanţată şi adecvată a  trăsăturilor simboliste   2 p. 

· prezentare schematică sau superficială a trăsăturilor simboliste           1 p.) 
–prezentarea temei prin referire la două imagini/idei poetice         4 puncte 

· prezentarea temei prin referire la două imagini/idei poetice comentate   4 p. 
· prezentarea temei prin referire la o imagine/idee comentată   2 p. 

· simpla numire a unor imagini/idei poetice, fără comentare    1 p. 

− câte 1 punct pentru ilustrarea fiecăruia dintre cele patru elemente de structură şi de compoziţie ale 

textului poetic studiat, semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a poetului  

4x1p= 4 puncte 

− susţinerea opiniei formulate cu argumente adecvate 4 p. / încercare de susţinere a opiniei sau 

schematism 2 p. / simpla formulare a opiniei 1 p.           4 puncte 

 

 

Redactare – 14 puncte 

− organizarea ideilor în scris              3 puncte 

· 3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, 
în care construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică 

· 2 puncte pentru text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia 

paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică 

· 1 punct pentru text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta 

− abilităţi de analiză şi de argumentare            3 puncte 

· 3 puncte pentru relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare, 
formulare de judecăţi de valoare relevante 

· 2 puncte pentru relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente insuficient 
de convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante 

· 1 punct pentru relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism 

− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a 
lexicului, sintaxă adecvată 2 p. / vocabular restrâns, monoton 1 p.)    2 puncte 

− ortografia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.)    2 puncte 

− punctuaţia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.)   2 puncte 

− aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea       1 punct 

− încadrarea în limitele de spaţiu indicate        1 punct 

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de 

cuvinte (două pagini) şi să dezvolte subiectul propus. 
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II. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

 

APLICABILITATEA MATEMATICII ÎN DOMENIUL TEXTIL 

-Cercetare interdisciplinară- 

 

Prof.  Roxana Vasilescu 

                                                                                                                Prof. Rodica Şargu 

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia 

 

1. Motivarea alegerii temei 

Pornind de la ideea că matematica a devenit în zilele noastre un instrument esenţial de lucru 
pentru totalitatea ştiinţelor şi domeniilor tehnice, este firesc ca în centrul preocupărilor actuale ale 
şcolii româneşti să se situeze cultivarea accentuată a gândirii elevilor, prin evidenţierea relaţiilor 

matematice, prin fundamentarea ştiinţifică a conceptelor. 
Alegerea acestei teme este motivată de importanţa calculului matematic şi noţiunilor de 

geometrie în predarea modulelor de specialitate din domeniul textil, în mod doesebit în predarea 
modulelor: „Construcţia tiparelor” şi „Tehnologii de confecţionare”. Pentru a-i învăţa pe elevi să 
construiască tipare, se utilizează „Metoda geometrică”. Aceasta se bazează pe elemente geometrice 
cum ar fi: linia, punctul şi suprafaţa. Activitatea la clasă a arătat că uneori elevii întâmpină greutăţi 
în ceea ce priveşte calculul matematic şi construcţia figurilor geometrice. Am observat că elevii nu 
cunosc formulele de calcul pentru ariile şi volumele figurilor geometrice.  

Alegerea temei a fost determinată şi de întrebarea: „Ce sprijin putem acorda elevilor pentru 
a le uşura înţelegerea noţiunilor privind construcţia tiparelor, calculul suprafeţei şabloanelor, 
elaborarea încadrărilor?”   

2. Ipoteza de lucru şi obiectivele cercetării  
„Cercetarea psihopedagogică” este definită de mai multe funcţii: explicaţia praxiologică, 

predicativă, sistematizarea referenţială, informaţională etc. Cercetarea poate lua forme variate, de la 
simpla observare dirijată la experimentarea de tip formativ şi orice cercetare pedagogică este 
întreprinsă pentru dezvoltarea şi perfecţionarea continuă a procesului de învăţământ. 

În iniţierea cercetării am pornit de la convingerea că există posibilitatea de a sprijini elevii 
prin propunerea unui modul în cadrul curriculumului în decizie locală ( CDL), care să revină asupra 
noţiunilor matematice studiate în clasele gimnaziale. 

Întreaga activitate de documentare, convorbirile, dezbaterile şi clarificările rezultate 
contribuie la definitivarea problematicii cercetării, adică a perspectivei teoretice pe care cercetătorul 
se decide să o adopte pentru tratarea şi aprofundarea problemei abordate. Astfel,  
pe baza informării bibliografice, a schemelor, modelelor explicative, a paradigmelor furnizate de 
lucrările de referinţă, cercetătorul adoptă un cadru teoretic ce corespunde temei respective şi 
explicitează propria problematică, redefineşte cât mai bine obiectul cercetării sale, perspectiva de 
abordare. Practica pedagogică oferă nenumărate posibilităţi de cercetare, deoarece ea presupune 
confruntarea cu o gamă largă de probleme la care trebuie găsite soluţii pentru  a fi rezolvate. 

În cercetarea efectuată s-a elaborat ipoteza că: 
* În predarea modulelor din domeniul textil, elevilor de liceu le sunt necesare cunoştinţe 

studiate la disciplina matematică în ciclul gimnazial, respectiv clasa a X- a liceu.*  

Scopul cercetării: 
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Prezenta lucrare îşi propune să scoată în evidenţă importanţa studierii matematicii, 
aplicabilitatea noţiunilor de geometrie în predarea disciplinelor tehnice, cum ar fi cele din domeniul 
textil. 

Obiectivele cercetării: 
   Examinarea prezenţei noţiunilor de geometrie în documentele şcolare 

   Examinarea performanţelor elevilor 
   Măsuri pentru remedierea deficienţelor 
Corpus 

Cercetarea se bazează  pe un corpus format din: 

   Manualul de matematică, clasa a X-a  

   Programa şcolară la disciplina matematică, clasa a X-a . 

   Programa şcolară CDL, clasa a IX- a , Aria curriculară Tehnologii, domeniul textile 

   Programa şcolară pentru modulul ”Construcţia  tiparelor”, clasa a XII- a  

   10 teste de evaluare ale elevilor  

2.1 Examinarea prezenţei noţiunilor de geometrie în documentele şcolare 

Programele şcolare dovedesc faptul că disciplina matematică are aplicabilitate în predarea 

disciplinelor tehnice din domeniul textil, deoarece noţiuni de geometrie care se regăsesc în 
programa de matematică clasa a X-a sunt necesare pentru parcurgerea conţinuturilor din programele 
modulelor “Construcţia tiparelor”, respectiv “Tehnologii de confecţionare”. 

 Programa şcolară la disciplina matematică, clasa a X-a  

Conţinuturi 

Elemente de geometrie: 

 Figuri geometrice plane şi spaţiale obţinute prin simetrie, translaţie şi rotaţie 

 Reprezentarea unor corpuri geometrice 

 Calcul de arii şi volume 

 

 Programa şcolară pentru modulul ”Construcţia  tiparelor”, clasa a XII- a 

Conţinuturi ale unităţii de învăţare 

 Etape de construire prin metoda geometrică a tiparelor produselor: cămaşă 
bărbătească, cămaşa de zi pentru femei 

 Calculul dimensiunilor de bază  

 

 Programa şcolară pentru modulul “Tehnologii de confecţionare” 

Conţinuturi ale unităţii de învăţare 

 Calculul suprafeţei şablonului 
 Calculul indicilor de utilizare a materialului  
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2.2 Examinarea performanţelor elevilor 

Realizarea produselor de îmbrăcăminte presupune parcurgerea unor etape importante cum ar 
fi: proiectarea produselor de îmbrăcăminte, confecţionarea şi  finisarea produselor. Un produs de 
îmbrăcăminte este alcătuit din detalii componente: faţă, spate, mâneci. Pentru fiecare detaliu se 
construieşte un tipar folosind dimensiunile principale ale corpului. Construcţia tiparelor se 

realizează prin metoda geometrică, parcurgându-se următoarele etape: calculul dimensiunilor de 
bază, trasarea reţelei de bază, trasarea liniilor de contur.  
 

Elementele geometrice utilizate în proiectarea tiparelor  

 
 

 

 

 

 

 

Element geometric fără 
dimensiune: 

 de bază 

 ajutător 

 de contur 

Punctul 

 

Se obţine cu ajutorul liniei 
închise în acelaşi plan 

 

Are 2 dimensiuni: 

 lungimea 

 lăţimea  

Suprafaţa 

 

Linia  

 

Elementul geometric cu o singură dimensiune – lungimea. 

Se obţine prin deplasarea punctului. 
 

 De bază 

             

 Ajutătoare 

       

 
De contur 
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TIPAR CĂMAŞA DE BĂRBAŢI 
 

Calculul suprafeţei şabloanelor produselor de îmbrăcăminte 
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Analiza rezultatelor testului

Pentru croirea industrială a produselor de 
îmbrăcăminte se folosesc şabloane. Acestea sunt copii 

fidele ale tiparelor, la care se adaugă rezervele pentru 
cusături şi tivuri. Suprafaţa şabloanelor diferă ca formă şi 
mărime de la produs la produs şi de la o mărime la alta. 
Calculul suprafeţei şabloanelor are ca scop determinarea 
suprafeţei de material consumat la croirea produselor.  

Pentru calculul suprafeţei şabloanelor se 
utilizează metoda calculului geometric. Această metodă 
se bazează pe împărţirea şabloanelor în figuri geometrice 
cunoscute, iar ariile acestor figuri determinate se 

însumează, obţinându-se aria suprafeţei şablonului 
detaliului respectiv. Pentru exemplificare, şablonul 
spatelui de bluză se împarte în dreptunghiuri, triunghiuri 
şi un trapez. În practica didactică am constatat că foarte 
mulţi elevi întâmpină greutăţi în ceea ce priveşte calculul 
matematic şi în aplicarea la disciplinele tehnice a 
noţiunilor studiate la geometrie. (Test – anexa 1). 

 

 

 

Analiza rezultatelor testului  

 

Nota Nota 

10 

Nota 

9 

Nota 

8 

Nota 

7 

Nota 

6 

Nota 

5 

Nota 

4 

Nota 

3 

Nota 

2 

Număr 
elevi 

- 3 - 1 1 1 1 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 elevi nu cunosc relaţia de calcul pentru aria triunghiului. 
 2 elevi nu cunosc relaţia de calcul pentru aria trapezului. 
 7 elevi au probleme la calculul matematic, de exemplu: 
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4,5+3,5 = 7,10;   0,85:2 = 1,52;   4,05:2 = 2,25;    3×3,9 = 10,7;    4,9×4,3 = 110,7; 
(7,10×0,5) : 2 = 35,5;   4,9×4,3 = 1,1;   0,5 : 2 = 35,5;    5×4,3 = 20,3 

 

 

 

Concluzii: 

 studiul matematicii este foarte important pentru predarea disciplinelor tehnice 

 profesorul de matematică şi cel care predă specialităţile de pe domeniul textil pot colabora 
pentru a îmbunătăţi performanţele elevilor 

 se impune studierea unui modul care să aprofundeze aceste noţiuni. 
 în urma acestui studiu, am propus pentru orele de CDL tema: "Cum calculăm aria 

suprafeţelor plane? 

 

 

 

 

Bibliografie: 

 

Ciontea, Gheorghe - Utilajul şi tehnologia meseriei, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
1993 

Spanţu, Cornelia - Proiectarea produselor textile, Editura Mistral Info Media, Bucureşti, 2007 

Vlad, Monica - Metodologia cercetării didactice, Casa Corpului Didactic, Constanţa, 2010 
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 ANEXA 1 

 

Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” – Mangalia               Nume şi prenume elev............................. 
Prof. Vasilescu Roxana                                                   Clasa……………….. 

 

 

 

TEST DE EVALUARE 

 

 

1. Definiţi şabloanele. 
 

 

 

 

2. Precizaţi în ce stop este necesar calculul suprafeţei şabloanelor. 
 

 

 

3. Denumiţi metoda utilizată pentru calculul suprafeţei şabloanelor: 
 

 

  

4. Calculaţi suprafaţa şablonului de mai jos: 
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STAREA GAZOASĂ 

-Test de evaluare sumativă- 
 

Prof. Mădălina Mirela Grosu 

Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti” București 
 

Disciplina: CHIMIE 

Clasa a IX-a 

 

Numele și prenumele elevului ................................................................................. 
Data susținerii testului ............................................... 
 

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 80 puncte. 
Din oficiu se acordă 20 puncte. 

 Timpul efectiv de lucru este de 45 minute. 

 

PARTEA I                                                                                                                         (40 puncte) 

Scrieţi, pe foaia de test, termenul din paranteză care completează corect fiecare dintre 
următoarele afirmaţii:                    (20 puncte) 

1. ......... moli de oxigen reprezintă o masă de 64 g oxigen. (1 / 2). 

2. Masa unui volum de 56 L hidrogen, mǎsurat în condiţii normale de temperatură şi presiune 
este......g.  (5 / 4). 

3. Volumul ocupat de 710 g de clor, mǎsurat în condiţii normale de temperatură şi presiune, este...... 
L (22,4 / 224). 

4. 2 Kmoli de HCl reprezintă o masă egală cu........Kg (73 / 7,3). 

5. Volumul ocupat în condiţii normale de presiune şi temperatură de 1 moli Cl2 este.......L (22,4 / 

224). 

 

În spaţiul punctat din dreptul fiecăriu enunţ scrieţi litera A, dacă apreciaţi că enunţul este 
adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals.               (20 puncte) 

6. O masă de 7,4 g Ca(OH)2 reprezintǎ 0,1 moli.       ..... 

7. În condiții normale de presiune și temperatură, 0,5 moli de gaz ocupă un volum de 11,2 L. ..... 

8. O masă de 49 g H2SO4 reprezintă 1 mol.        ..... 

9. În condiţii normale de presiune şi temperatură, doi moli de gaz ocupă volumul de 44,8 m3
. ..... 

 

PARTEA II                                                                                                                        (40 puncte) 

1. Calculați cantitatea de amoniac (în grame) conținută într-un balon cu volumul de 30 m
3
, la 

temperatura de 27
0C și presiunea de 16,4 atm.                (20 puncte) 

2. Într-un vas se află 2,84 Kg clor la temperatura de 2730C și presiunea de 6 atm. Calculează 
volumul de clor din vas (în litri).                  (20 puncte) 

Mase atomice: H – 1; N – 14; O – 16; Cl – 35,5; Ca – 40; S – 32.  

 

Matricea de specificaţii: 
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Testul de evaluare sumativă pentru clasa a IX-a evaluează competenţele formate/dezvoltate 

pe parcursul unității de învățare „STAREA GAZOASĂ”, în conformitate cu programa şcolară de 
chimie.  

Competenţele evaluate sunt: 
3.2 Integrarea relaţiilor matematice în rezolvarea de probleme  
4.2 Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei 

 

         Competenţe 

 

 

 

Conţinuturi 

3.2 

 

 

4.2 

Gazul ideal  

Parametrii de stare 

Volum molar 

Ecuaţia de stare a 
gazelor ideale 

x 

 

 

x 

  

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

• Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat pentru test la 10. 
 

PARTEA I                                                                                                                         (40 puncte) 

 

1. 2;   2. 5;   3. 224;   4. 73;   5. 22,4.      

(5 x 4 puncte = 20 puncte) 

 

6. A;   7.A;   8.F;   9. F;                            

(4 x 5 puncte = 20 puncte) 

 

PARTEA II                                                                                                                       (40 puncte) 

1.  

V=30000L; T=300K              (5 puncte) 

pV= RT           (5 puncte) 

 =20000 moli NH3          (5 puncte) 

m=340000 g NH3          (5 puncte) 

TOTAL – 20 puncte 

2.  

m=2840 g Cl2               (5 puncte) 

 =40 moli Cl2          (5 puncte) 

pV= RT           (5 puncte) 

V=298,48 L           (5 puncte) 

TOTAL – 20 puncte 
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PILE DE COMBUSTIE 

 

Prof. Daniela Ecaterina Chiscop  

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu”  Mangalia 

 

 

 Definiţie. Pila de combustie este o celulă galvanică în care energia liberă a unei reacţii 
chimice este transformată în energie electrică. 
 

Principiul de funcţionare. În cazul unei 
pile de combustie clasice, care funcţionează cu 
hidrogen şi oxigen, reacţia care are loc este: 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

Principiul de funcţionare al 
unei astfel de pile de combustie este: 

Structura pilelor de 

combustie. Toate pilele de 

combustie au o structură 
asemănătoare: acestea conţin doi 
electrozi separaţi de un electrolit şi 
care sunt conectaţi într-un circuit 

extern. Anodul este alimentat cu 

combustibili gazoşi, aici având loc 
oxidarea lor directă iar catodul este 
alimentat cu un oxidant (de exemplu 

oxigenul din aer). Electrozii trebuie 

să fie permeabili, aşadar au o 

structură poroasă. Electrolitul trebuie 
să aibă o permeabilitate cât mai 
scăzută. 

  

Tipuri de pile de combustie. După modul de utilizare a combustibilului pilele de combustie se 
împart în: 
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 pile de combustie directe – alimentate cu combustibil de la butelie sau de la un stocator 

(exemplul hidrurilor metalice); 

 pile de combustie indirecte – prevăzute suplimentar cu sistem de reformare catalitică, 
acestea fiind alimentate cu metanol, etanol, gaz metan, benzină, hidrazină, amoniac etc., din care 
rezultă prin reformare H2. 

La rândul lor pilele de combustie directe pot fi: 
 de temperaturi joase (< 200

o
C); 

 de temperaturi medii (200 – 250
o
C); 

 de temperaturi înalte (> 650o
C); 

 pile de combustie biochimice (cu glucoză sau hidraţi de carbon drept combustibili). 
Din punct de vedere al naturii electrolitului deosebim: 

 pile de combustie alcaline ce funcţionează cu electrolit KOH soluţie 30% la temperatura de 

70
oC sau mai înaltă şi dau o tensiune de 0,8 V pe celulă; pile de combustie cu acid fosforic, cu 

tensiunea pe celulă de 0,7 V; din necesitatea de a reduce costul electrocatalizatorului sunt concepute 
să lucreze la temperaturi mai ridicate, de 190 – 205

oC (temperatură posibil de realizat în soluţii 
foarte concentrate, cum sunt soluţiile 98 – 99% H3PO4); pile de combustie de temperaturi înalte; la 
rândul lor acestea pot fi cu carbonaţi topiţi, ce funcţionează la temperaturi de 600 – 650

o
C sau cu 

electrolit solid din dioxid de zirconiu dopat cu oxid de ytriu, ce operează la aproximativ 1000o
C; 

pile de combustie cu electrolit polimer solid, denumite pile cu membrană cu schimb de protoni, 
PEMFC (“proton exchange membrane fuel cell”). 

 

Caracteristicile pilelor de combustie. O caracteristică deosebit de importantă a pilelor de 
combustie o constituie conversia deosebit de eficientă a combustibililor în energie electrică. Dacă 
motoarele nu pot produce energie mecanică peste un anumit randament (20-30% pentru motoarele 

cu combustie internă), sursele electrochimice nu au această limitare. Pilele de combustie au 
randamente teoretice maxime de circa 90%, iar randamentul practic este între 50-65%, deci dublu 

faţă de cel al motoarelor termice sau al termocentralelor. Pilele de combustie prezintă şi avantajul că 
evită poluarea creată de combustia incompletă a hidrocarburilor în motoarele clasice. 

 O altă caracteristică importantă a pilelor de combustie este producerea directă 
electrochimică de noi compuşi chimici, fără folosirea electricităţii din exterior, de exemplu 
electrosinteza apei, apa fiind absolut necesară pentru cosmonauţii dintr-o staţie orbitală. Se poate 
considera că la pila H2/O2 electricitatea rezultă că un subprodus, care poate fi transmis în afară şi 
folosit. Reacţia globală de producere a apei: 

 

2H2 + O2              2H2O  

- are un mecanism electrochimic, conform reacţiilor parţiale: 
la anod: (-) 2H2                 H

+
 + 4e

- 

la catod: în pilele cu electrolit acid: 
 (+) O2 + 4H

+
 + 4e

-  
               2H2O 

 

Utilizări. Principalele utilizări ale pilelor de combustie sunt: 
 pentru aplicaţii spaţiale şi locuri izolate; 
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 pentru aplicaţii staţionare; 
 pentru aplicaţii la tracţiunea electrică. 

 

 

Bibliografie: 

Suport de curs Proiect POSDRU 61839 

Lecţiile digitizate din platforma AeL create în cadrul Proiectului 
 http://www.scritube.com/files/chimie/267_poze/image020.gif 

 http://www.revista-informare.ro/showart.php?id=98&rev=4 

 

 

 

 

PÂRGHII ÎN ORGANISMUL UMAN 

-Studiu de specialitate- 

 

 

Prof. Angelica Prențu  
Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

 

 

          O pârghie este o bară rigidă care se poate roti în jurul unui punct fix, numit punct de sprijin. 

Clasificarea pârghiilor se face în funcţie de poziţiile celor trei puncte de aplicaţie F, R şi S :  
 

 

 
 

 
 

 

Acțiunea pârghiilor se bazează echilibrul momentelor celor două forţe: activă şi rezistentă pasivă. 

 



Dialoguri Didactice – Nr. 2, decembrie 2014 

 

 

 

37 

 

- pârghia de gradul I are punctul de sprijin situat între punctele de aplicaţie ale celor două forţe 

- pârghia de gradul II are punctul de sprijin situat la un capăt, iar la celălalt capăt se află punctul de 
aplicaţie al forţei active 

- pârghia de gradul III are punctul de sprijin situat la un capăt, iar la celălalt capăt se află punctul de 
aplicaţie al forţei rezistente 

Pârghiile de gradul I sunt pârghii de echilibru, deoarece realizează echilibrul static. Forţa 
rezistentă este reprezentată de greutatea corpului sau a segmentului care se deplasează, iar forţa 
activă este reprezentată de inserţia pe segmentul osos a muşchiului care realizează mişcarea. 
Identificarea pârghiilor de gradul I în organismul uman: 

 trunchiul se află în echilibru pe picioare ca o pârghie de gradul I; 
 capul în echilibru pe coloana vertebrală. Punctul de sprijin este vertebra atlas, rezistenţa este 

reprezentată de greutatea capului, care tinde să cadă înainte, iar forţa activă este dezvoltată 
de muşchii cefei, care opresc căderea capului înainte; 

 antebraţul în extensie se comportă ca o pârghie de gradul I; când se face îndoirea şi 
extinderea braţelor în poziţia „stând pe mâini”, antebraţul acţionează ca o pârghie de gradul 
I, muşchii extensori preiau rolul de agonişti atât în mişcarea de extensie, cât şi în cea de 

flexie, îndoirea braţelor în această poziţie o face greutatea şi o gradează muşchii extensori 
(triceps), iar extensia coatelor este realizată de muşchii extensori; în situaţia în care piciorul 
este fixat pe sol (la mers, alergare, momentul bătăii în săritură, cădere de la înălţime), 
segmentul gambei este tot o pârghie de ordinul I cu punctul de sprijin la mijloc.  
 

 

 
 
 

Pârghiile de gradul II sunt pârghii de forţă, deoarece au rolul de a multiplica forţa. Aceste 
pârghii au, de obicei, formă de pană. 
Identificarea pârghiilor de gradul II în organismul uman: 
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 incisivii 

 caninii 

 piciorul având ca rezistenţă greutatea corpului transmisă prin tibie; greutatea corpului este 
aplicată la nivelul articulaţiei tibio-tarsiene, astfel încât forţa o vor da muşchii inseraţi prin 
tendonul lui Ahile pe calcaneu; punctul de sprijin, când stăm pe vârful picioarelor, se află la 
extremitatea metatarsienelor în contact cu solul; 

 segmentul membrului superior în timpul executării flotărilor. 

 
 

Pârghiile de gradul III sunt pârghii de deplasare, ele utilizând o forţă mare pentru a învinge o 
forţă mică, în schimb deplasează mult punctul de aplicaţie a forţei rezistente.  Acest tip de pârghii 
este cel mai frecvent întâlnit în corpul uman. La acest tip de pârghii punctul de aplicaţie al forţei 
active – locul de inserare a muşchiului – se află întru punctul de sprijin – articulaţia – şi punctul de 
aplicaţie a forţei rezistente. 
Identificarea pârghiilor de gradul III în organismul uman: 

 antebraţul în flexie funcţionează ca o pârghie de gradul al III-lea când muşchii flexori se 
contractă pentru a-l ridica; bicepsul se contractă producând o forţă care are punctul de 
aplicaţie pe antebraţ. În acest caz, braţul forţei active este de aproximativ 8 ori mai mic decât 
braţul forţei rezistente, rezultă că forţa activă trebuie să fie de 8 ori mai mare decât forţa 
rezistentă; 

 coastele, în timpul respiraţiei, la inspiraţie şi expiraţie. Articulaţia costo – vertebrală 
reprezintă punctul de sprijin, zonele de inserţie a muşchiului pe corpul coastei reprezintă 
punctul de aplicaţie al forţei active iar partea anterioară a coastelor reprezintă rezistenţa; 

 gamba acţionează ca o pârghie de gradul III, la fotbal, în cazul unui voleu, piciorul nu este 

fixat pe sol, deci punctul de aplicaţie al forţei active se află la mijloc iar rezistenţa este 
reprezentată de un ansamblu de forţe (greutatea mingii, greutatea piciorului etc.). Spre 
exemplu, însumând greutatea piciorului, greutatea gambei, greutatea obiectului lovit 

(mingii), forţa de contracţie a extensorilor gambei pe coapsă, precum şi valorile acceleraţiei 
rezultate din pendularea gambei spre înainte, rezultă că o minge de fotbal poate fi lovită cu o 
forţă de aproximativ 2 kN chiar de un individ neantrenat; mâna, atunci când prinde obiectele 
ca o pensă. 
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Trebuie să reţinem faptul că, în organismul uman, aceeaşi pârghie poate să-şi schimbe gradul în 
raport cu poziţia în care acţionează segmentele: antebraţul, în mişcarea de flexie, se comportă ca o 
pârghie de gradul III, iar în poziţia stând pe mâini, ca o pârghie de gradul I. 

 

 

 

Bibliografie: 

 

Hereţiu, D.; Miuţă, C. - Elemente de biomecanică ale aparatului locomotor, Editura Universităţii 
"Aurel Vlaicu" Arad, 2007    
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III. OM ŞI SOCIETATE 
 

PRESIUNEA GRUPULUI ÎN PERIOADA ADOLESCENŢEI 

-Proiect  al  activităţii  de  consiliere- 

 
Prof. psih. Alina Gabriela Băiaşu, C.J.R.A.E. Constanţa – 

 Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia 

 

 

Grupul ţintă: elevi ai clasei a IX-a  

Obiectul: Consiliere și orientare 

Subiectul activităţii: “Presiunea grupului în perioada adolescenţei” (studiu de caz) 
Tipul activitătii: formare de priceperi şi deprinderi 
 

Obiectivele cadru: 

 formarea unor atitudini favorabile faţă de sine şi faţă de alţii (colegi, prieteni, părinţi), a unor 
deprinderi de comunicare şi de ajutor interpersonal; 

 creşterea toleranţei la frustrare şi educarea capacităţii de autocontrol in concordanţă cu 
semnificaţia situaţiilor, cu cerinţele lor permissive şi restrictive; 

 

Obiectivele de referinţă: 
 dezvoltarea unor forme cât mai corecte de comportament şi de comunicare, pe baza 

cunoaşterii de sine şi a anticipării comportamentului propriu; 
 identificarea a ceea ce este autentic şi copiat/preluat de la grupul de prieteni/colegi în 

modul personal de a fi şi de a se comporta al adolescentului; 
 

Obiectivele operaţionale: 
 să explice semnificaţia conceptului de “libertate” în viziunea lor de adolescenţi; 
 să argumenteze importanţa integrării într-un grup, specificând trebuinţele de bază satisfăcute 

în cadrul grupului; 
 să analizeze comportamentele de risc pe care le-ar putea adopta pentru a fi acceptaţi în unele 

grupuri. 

 

Metode şi mijloace: 
 explicaţia; 
 studiul de caz; 

 problematizarea; 

 exerciţiul individual/frontal; 
 fişe, creioane. 

 

Material didactic: 

Mariana Dragomir, “Managementul activităţilor didactice. Eficientă şi calitate”, Editura Eurodidact, 
Cluj-Napoca, 2003.   
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Momentele  activităţii 
 

I. Moment organizatoric 

- se pregătesc materialele; 
- elevii sunt aşezaţi câte patru la masă; 
 

II. Anuntarea temei activităţii (studiu de caz) 

    Pentru ca elevii să conştientizeze cât de dramatică prin consecinţele ei poate să fie la această 
vârstă “presiunea grupului”, la vârsta adolescenţei, li se va prezenta un caz. (ANEXĂ) 
 

III. Realizarea obiectivelor propuse (analiza cazului) 

      După prezentarea cazului, fiecare grup va lucra la rezolvarea următoarelor sarcini: 
 Cum credeţi că va continua povestea lui Dan? 

 Cum apreciaţi comportamentul său? Ce calităţi şi ce slăbiciuni are? 

 Cum ai fi procedat în locul lui? 

 A cui este vina că se ajunge în această situatie? 

 Ai fost vreodată pus în situaţia lui sau a colegilor lui? 

 

Înverşunarea cu care adolescentul caută să devină “independent” de părinţi, de tot ce înseamnă 
comanda adultului, este însoţită, aparent paradoxal, de un efort nu mai puţin susţinut pentru a fi 
acceptat de cei de vârsta lui, pentru a fi ca ei şi a face ce spun ei. Asistăm la o mutare a centrului de 
gravitaţie din jurul părinţilor în jurul prietenilor. 

În aceste condiţii, este necesar să se insiste asupra modului cum înţeleg elevii libertatea de care 
se bucură la vârsta adolescenţei (ca dezvoltare şi împlinire personală, şi nu ca adoptare a oricărui tip 
de comportament pentru a fi la “modă”, pentru a fi acceptat într-un grup).   

Elevii trebuie să comunice asertiv; pentru exersarea comportamentului asertiv aceştia vor fi puşi în 
următoarele situaţii ipotetice: 
 

 “Unii colegi te ironizează pentru că eşti prea ascultător cu părinţii. Ce le răspunzi”?  
 “Eşti la o petrecere şi prietenii te îndeamnă să bei cât mai mult pentru a demonstra cât de 

dur/ă eşti. Ce faci”? 

 “Colegii tăi se pregătesc să facă o farsă urâtă “tocilarului” clasei. Ce faci”? 

 

IV. Aprecierea activităţii 
      Elevii îşi vor aprecia activitatea, acordându-şi câte o notă pentru implicarea în activitate; aceasta 

va fi comparată cu cea acordată de conducătorul activitătii; de asemenea, vor aprecia activitatea prin 
acordarea unui calificativ ca: neinteresantă, puţin interesantă, moderat interesantă, foarte 
interesantă.       
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ANEXĂ 

 

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 

Citeşte cu atenţie următorul caz şi răspunde la întrebările care urmează: 
 

  Dan este elev în clasa a IX-a. Deşi a fost mereu un elev conştiincios, pentru că a avut unele 
probleme de sănătate în ultimii 2 ani, a rămas în urmă cu învăţatura, astfel încât a luat o notă mică la 
examenul de capacitate şi a intrat la un profil mai slab. Ajuns în clasa a X-a, munceşte din răsputeri 
pentru a avea rezultate bune care să reflecte un nivel real al posibilitatilor sale intelectuale.  
 Treptat, a observat cum colegii săi îl ocolesc, îi spun pe ascuns “Tocilarul” şi nu-l invită la 
ieşirile lor în oraş. Suferă foarte mult din această cauză, astfel încât se hotărăşte să nu mai înveţe 
pentru a fi ca toţi ceilalţi, mai ales că şi prietenul său (care îi este şi coleg de bancă) îl lăsa de multe 
ori singur pentru a ieşi cu ceilalţi. 
 

Cum vezi continuarea poveştii lui Dan? 

Cum apreciezi comportamentul său? Ce calităti şi ce slăbiciuni are? 

Cum ai fi procedat în locul lui? 

A cui este vina că se ajunge în această situaţie? 

Ai fost vreodată în situaţia lui sau a colegilor lui?   
     

 

 

COMPORTAMENTUL DEVIANT LA ADOLESCENŢI 

 
Prof. psih. Alina Gabriela Băiaşu, C.J.R.A.E. Constanţa – 

 Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia 

 

  

La vârsta pubertăţii şi adolescenţei, comportamentul deviant are accente specifice datorate 

particularităţilor de vârstă; astfel, căutarea propriei identităţi, lupta pentru satisfacerea nevoii de 

libertate materială şi spirituală, care devine cu atât mai acută cu cât părinţii, adulţii, în general, sunt 
văzuţi ca reale obstacole sau ipostaze învechite care trebuie neapărat şi cu orice mijloace depăşite, 
schimbate, creează multiple prilejuri de manifestare a unui comportament deviant. 

La aceasta se adaugă faptul că puberii, ca şi adolescenţii sunt confuzi, nu ştiu exact ce se 
cere de la ei şi nici nu şi-au definit clar valorile, interesele personale care să le jaloneze 
comportamentul şi activitatea.  

Tocmai de aceea trebuie acordată o atenţie deosebită cultivării la adolescenţi a unui 
comportament adecvat şi descurajării formelor de manifestare a comportamentului deviant, care, 
dacă nu este controlat, poate degenera în comportament delincvent. 

Agresivitatea la adolescenţi prezintă câteva aspecte specifice ca: 

- adolescentul îşi manifestă furia cel mai adesea faţă de o persoană şi mai puţin faţă de un lucru; 
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- situaţiile care provoacă cel mai des agresivitate sunt: persoanele considerate destructive (părinţi 
duri), nedreptăţile sesizate (adolescentul este un luptător pentru dreptate), stările de foame sau de 

oboseală; 
- adolescentul trece de la agresivitatea fizică la cea verbală, care e predominantă și uneori foarte 

subtilă; 
- apare chiar situaţia în care adolescentul este furios pe sine, fie din lipsa de toleranţă faţă de sine, 
fie pentru că începe să-şi dea seama că dacă ceva merge prost, poate fi şi din vina lui.  

Există, aşadar, o agresivitate antisocială care provoacă distrugeri, jigniri, răniri etc. şi o 
agresivitate prosocială care impune interesele şi valorile umane şi sociale. Astfel, tendinţa 

adolescenţilor de a se implica în situaţii dificile pentru a-şi măsura forţele, de a apăra cu orice preţ 
binele şi dreptatea, entuziasmul în urmarirea unor scopuri nobile sunt dublate de tendinţa de 
opozabilitate la normele şi cerinţele impuse de adulţi, de multiplele conflicte cu părinţii, şcoala, 
anturajul, de tendinţe de grandomanie, teribilism etc. Toate acestea sunt reacţii de apărare ale 

adolescenţilor în raport cu adoptarea noilor lor roluri şi responsabilitaţi sociale şi nu trebuie 

interpretate ca simptome ale unei alterări a personalitaţii. 
 Devianţa şcolară - un fenomen „normal”? 

  Afirmaţia şocantă conform căreia devianţa este starea normală a societăţii a fost formulată şi 
argumentată pentru prima dată de sociologul francez E. Durkheim. Argumentul lui Durkheim era că 

nici o putere nu poate să impună conformarea totală a tuturor membrilor societăţii la nomele şi 
valorile pe care le promovează şi, astfel, devianţa devine un indicator al normalităţii în orice 
societate. 

 Dacă acceptăm devianţa şcolară ca pe un fenomen normal, atunci putem lua în considerare 
următoarele funcţii şi semnificaţii ale sale: 

 reprezintă un mijloc de explorare a limitelor şi a libertăţii; elevii pun frecvent la încercare 
profesorii pentru a vedea până unde pot merge acţiunile lor fără ca adultul să riposteze; 

 reprezintă un mijloc de exprimare a dificultăţilor emoţionale determinate de relaţiile 
interpersonale din şcoală sau din afara şcolii; unii elevi recurg la conduite deviante pentru a 
riposta în conflictele cu părinţii; 

 indică, între anumite limite, atitudinea faţă de şcoală a părinţilor; există şi cazuri, în care 
părinţii încurajează elevii să încalce normele/valorile şcolare; 

 semnalează o serie de disfuncţii sau deficienţe în activitatea şcolii: calitatea slabă a predării, 
climatul excesiv de autoritar sau de permisiv, lipsa de implicare şi indiferenţa profesorilor 
faţă de evoluţia comportamentală a elevilor, normele şcolare anacronice, lipsa de pertinenţă 
a conţinuturilor în raport cu trebuinţele de învăţare ale elevilor etc.; 

 poate indica apartenenţa elevilor la o “subcultură delincventă”, din şcoală sau din afara ei. 
  Pentru profesioniştii educaţiei, descifrarea semnificaţiilor devianţei şcolare reprezintă un 
demers obligatoriu, în sensul că nu vor putea interveni eficient în scopul combaterii ei dacă nu vor 
înţelege mai întâi ce înseamnă o conduită particulară de devianţă şcolară. 
   

Consecinţele aderării la un comportament agresiv/violent sunt: 

 - relaţii tensionate, conflictuale; 
- pierderea încrederii celorlalţi; 
- izolarea; 

- pierderea afecţiunii celorlalţi; 
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- dezvoltareaunorobiceiurişi a unortrăsături de caracterreprobabile care cugreu se vor mai 
puteaschimba; 

- acumularea unor “goluri” în informaţia și educaţia primită. 
  

Ştiaţi că: 
- absenţele frecvente de la şcoală; 
- atitudinea indiferentă faţă de învăţătură; 
- atitudinea rebelă faţă de autorităţile şcolare şi reprezentanţii ordinii publice; 

- reacţiile disproporţionate şi violente faţă de colegi; 
- utilizarea frecventă şi precoce a unui limbaj obscen şi violent; 
- minciunile şi furturile frecvente chiar înainte de vârsta de 9 ani; 
- “consumul” de literatură pornografică; 

- vizionarea frecventă a filmelor cu un conţinut necorespunzător din punct de vedere educativ… 

 Reprezintă indicatori cu valoare constatativă şi, mai ales, predictivă ai comportamentului 

delincvent? 

  

Cum putem preveni şi controla cazurile de violenţă din şcoală? 

- Conştientizând efectele negative ale violenţei ; 
- Organizând întâlniri şi discuţii cu autorităţi din politie; 

- Implicând elevii în proiecte care vizează reducerea violenţei şcolare; 
- Dezvoltând programe de formare a cadrelor didactice în domeniile: managementul clasei, 

dezvoltarea abilităţilor de comunicare, rezolvarea de conflicte etc.; 
- Organizând unele activităţi cu părinţii pe tema prevenirii violenţei şcolare. 
 

Formele de manifestare a devianţei şcolare 

 Copiatul - formă specifică de înşelăciune, prin care un elev prezintă drept rezultatul 
propriului efort de învăţare o serie de cunoştinţe pe care nu le-a asimilat, împrumutându-le ad hoc 

de la diverse forme; elevul încalcă cea mai importantă normă din Regulamentul şcolar, care 
stipulează datoria elevilor de a-şi însuşi cunoştinţele; 

Fuga de la şcoală şi absenteismul şcolar 

În timp ce fuga de la şcoală este interpretată ca o problemă emoţională, absenteismul şcolar 
este definit ca o problemă socială, fiind explicat mai mult prin caracteristicile socioculturale ale 

mediului de provenienţă şi apărând mult mai frecvent în mediul urban şi în familiile sărace. 
Şcoala cu un nivel redus de absenteism se caracterizează prin următoarele trăsături: 
- absenţa incidentelor violente şi a cazurilor de indisciplină gravă; 
- profesorii sunt modele de conduită şi de ataşament faţă de valorile şcolii: sunt punctuali, 

motivaţi intrinsec, se implică în rezolvarea cazurilor de absenteism; 

- Profesorii folosesc frecvent rugămintea personală în comunicarea cu elevii, interacţionează cu 
întreaga clasă; 

- Profesorii folosesc pe scară largă “mesajele-eu”; 
- Şcoala menţine neschimbată componenţa clasei şi a echipei didactice timp de mai mulţi ani 

şcolari.  
 Abandonul şcolar - elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru 

absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri. 
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 Vandalismul şcolar – activitate ce apare ca rezultat al unei descărcări a agresivităţii sau ca o 
răzbunare dirijată împotriva bunurilor materiale. 

Elevii care comit intenţionat acte vandale au ca numitor comun un nivel scăzut al 

autocontrolului, o stimă de sine slabă şi o toleranţă redusă la frustare.  

  

 Violenţa în şcoală 

 Principalii factori care întreţin violenţa în şcoală sunt: 
 ignoranţa autorităţilor şcolare; 
 sentimentul de neputinţă sau teama profesorilor de repercusiunile intervenţiilor lor; 
 inconsistenţa controlului şi a disciplinei; 

 prevenţia este uneori greşită; uneori strategiile de prevenţie/intervenţie adoptate de şcoală 
transformă şcoala într-un mediu specific justiţiei, în care toată lumea devine obsedată de 
violenţă, şi nu de educaţie. 

 

 Fenomenul violenţei şcolare include: 

- violenţa verbală şi psihologică (poreclire, tachinare, ironizare, imitare în scop denigrator, 
ameninţare, hărţuire); 
 - violenţa fizică (bruscare, împingere, lovire, rănire); 
 - comportament care intră sub incidenţa legii (viol, consum/comercializare de droguri, furt); 

 - ofensă adusă statutului/autorităţii cadrului didactic (limbaj, atitudine sau conduită ireverenţioasă 
faţă de cadrul didactic). 
 

 Variabilele cauzale ale violenței şcolare 

 1. Familia 

Copiii neglijaţi şi maltrataţi fizic, emoţional şi sexual manifestă cele mai grave probleme de 
adaptare şcolară: ei au cele mai slabe rezultate şcolare, fiind descrişi de profesorii lor ca neatenţi, 
incapabili să înţeleagă ce au de făcut, anxioşi şi cu stimă de sine scăzută. Aceste aspecte determină 
şi problemele specifice de relaţionare: comportamente de izolare, agresivitate, copiii nu ştiu să 
colaboreze cu ceilalţi în realizarea sarcinilor şcolare. Deficitul de empatie, absenţa emoţiilor 
pozitive şi a simţului umorului explică poziţia precară a copiilor neglijaţi în clasa de elevi. 

Modul în care părinţii valorizează educaţia şcolară şi atitudinea părinţilor faţăde şcoală 

determină gradul de mobilizare a resurselor familiale (timp, energie, bani) în scopul întreţinerii unei 
relaţii continue cu şcoala.  
  Nu lipsa de timp este principalul obstacol ce împiedică părinţii să cultive relaţia cu 
şcoala, ci atitudinea lor faţă de copil şi față de şcoală. 
  

2. Şcoala 

  Şcoala prezintă o constelaţie de variabile care pot acţiona ca factori declanşatori ai devianţei 
şcolare.  

În cadrul şcolii, elevul întâlneşte pentru prima oară  un sistem precis de reguli şi norme, ordonate 
uneori într-un mod birocratic de către profesor. Stabilirea unei relaţii de colaborare cu profesorul 

este un pas decisiv către reuşita socializării elevului în şcoală, iar acest aspect se traduce, din 
punctul de vedere al elevului, prin nivelul de satisfacţie pe care îl oferă calitatea actului de predare, 

nivelul de succes şcolar, iar din punctul de vedere al profesorului, prin respectarea valorilor 
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şcolare. “Există unii profesori dificili, după expresia lui M. Debesse, la care întâlnirea cu copiii se 
face în mod defectuos. Există profesori surmenaţi, clase prea populate pentru a căpăta o structură 
precisă, pentru ca disciplina să se nuanţeze şi pentru ca atenţia fiecărui copil să fie reală. Atunci 
copilul se retrage în el însuşi sau devine “împrăştiat” sau îşi caută satisfacţiile într-o bandă de copii 
cu care se joacă, deseori duşmănoşi, perverşi”. 
 

 3. Grupul informal 

  Adolescenţa este o vârstă de graniţă între copilărie şi maturitate şi tocmai din această cauză 
apar conflicte în relaţia cu adulţii determinate de neconcordanţa între ceea ce vrea şi ce crede 
adolescentul că poate să facă şi ceea ce îi este îngăduit de către adult.  

În dorinţa lor de a se distanţa de părinţi şi de a deveni independenţi, dar neavând suportul şi 
resorturile sociale necesare compensării acestei distanţări, adolescenţii cad în extrema negativă; 
familia nu mai este pentru ei un reper, mulţi adolescenţi au tendinţa de a respinge autoritatea 

parentală şi, în condiţiile în care şcoala îi deprivează de statut, singura variantă care le mai rămâne 
este înrolarea în subcultura delincventă. Singura zonă în care adolescentul poate să-şi făurească 
propria identitate socială pozitivă este cea din planul valorilor instituite de grupul de prieteni, 

indiferent dacă acesta intră sau nu în conflict cu valorile adulţilor. 
Principalele atitudini împărtăşite de membrii subculturii delincvente şi care determină 

implicarea tinerilor în acte deviante sunt: 

- dacă nu ai singur grijă de tine, nimeni nu va avea ; 

- trebuie să câştigi respectul celorlalţi prin forţă şi agresiune (dacă doresc status, putere, 
recunoaştere socială, singura cale de a le obţine este violenţa); 

- ce se va întâmpla mâine nu are importanţă; doar ceea ce se întâmplă chiar acum contează – 

convingere care încurajează tinerii să nu se gândească la consecinţe şi să nu îşi propună 
scopuri pe termen lung; 

- cel mai slab va fi întotdeauna exploatat în orice mod posibil – eschivarea, comportamentul 

de calmare a adversarului, evitarea problemei sunt interpretate ca semne de slăbiciune de cei 
care posedă un singur limbaj – cel al violenţei; 

- ai nevoie de un grup pentru protecţie şi suport emoţional – nu contează ceea ce se întâmplă 
în familie sau la şcoală atâta timp cât ai tovarăşi care-ţi oferă o identitate; 

- sistemul a fost nedrept cu mine – „nu am fost tratat corect, echitabil în şcoală”; 
- în viaţă, bunurile materiale sunt totul (ca simbol al puterii, cantitatea de bunuri materiale 

semnalează ideea că cel mai important este ceea ce ai, nu ceea ce eşti). 

  4. Personalitatea elevului 

  Literatura de specialitate evidenţiază existenţa a trei categorii de copii cu cerinţe educative 

speciale care se remarcă prin dificultăţi de adaptare şcolară şi probleme de comportament: 

 copiii hiperexcitabili: agresivi, colerici; reactivitatea generală se caracterizează prin: 

iritabilitate, impulsivitate, imaturitate afectivă, dificultăţi de autocontrol şi autoreglaj, 

intoleranţă la frustrare ; atitudinea adulţilor faţă de ei este frecvent cea de respingere afectivă 
şi de limitare a libertăţii, prin sancţiuni foarte severe. 

 copiii instabili: activi, curioşi, cu posibilităţi intelectuale reale, dar instabili în plan voliţional 
şi acţional; incapabili de concentare, se plictisesc repede, sunt superficiali şi nedisciplinaţi – 

« elevi care pot, dar nu vor » ; 
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 copiii astenici: timizi, izolaţi, neîncrezători în forţele proprii, au randament slab la şcoală 

deoarece obosesc repede, învaţă mai încet, rămân frecvent în urma colegilor în privinţa 

achiziţiilor şcolare; eşecul şcolar îi situează în categoria indiferenţilor şi izolaţilor, ceea ce le 
accentuează imaginea de sine defavorabilă şi scăderea stimei de sine. 

Literatura de specialitate menționează o serie de atribute ale elevului cu comportament 

violent, cum sunt: nivel scăzut de încredere în sine; nevoia de dominație și control; forța fizică; 
valorizarea agresivității în rezolvarea conflictelor; mecanisme specifice de a face față provocărilor; 
empatie scăzută; impact social ridicat, dar neacceptat; abilitare socială. 

În analiza trăsăturilor de personalitate și a influențelor acestora asupra comportamentului 
copiilor și tinerilor, cele mai frecvente variabile luate în considerare sunt tendințele temperamentale 
și structurile de personalitate. Conceptul central care definește orice individ violent, indiferent de 
vârstă, este impulsivitatea.  

Așa numita criză a adolescenței se referă, pe de o parte, la negarea de către adolescent a 
identității sale de copil – de care se desparte cu dificultate - și, pe de altă parte, la revendicarea unei 
noi identități care să-l includă în lumea adulților. Această tranziție, considerată de adulți ca fiind 
uneori violentă complică relațiile între părinți și copii și, la nivel general, între adulți și copii. Este 

lesne de înțeles că nevoia de putere și prestigiu corelează puternic cu refuzul anonimatului și cu 
dorința de a se diferenția de colegi prin autoafirmare agresivă.  

Pentru elevii violenți, distanța între furie și comportament violent este foarte scurtă și rapidă. 
Capacitatea lor de a considera medierea ca alternativă în gestionarea conflictelor este mult mai 
redusă sau chiar respinsă, ei căutând să creeze situații conflictuale pentru a putea reacționa violent. 
Așteptarea sau amânarea este frustrantă. Ei sunt percepuți ca indisciplinați, scandalagii, cu nevoie 
acută de singularizare, conflictuali, inadaptați la școală și la regulile ei. Sunt copii-problemă, elevii 
dificili de care se plâng toți profesorii. În sistemul de reprezentări despre sine, încrederea în propria 
persoană și valorizarea pozitivă a eu-lui sunt elemente constitutive semnificative.  

Proiecția elevilor violenți în viitor, modul în care ei își concep viața, resursele lor de 
optimism, bucuria de a trăi, ca și gândirea pozitivă sunt semnificativ diferite față de cele ale elevilor 
non-violenți. Toate acestea le generează un sentiment de solitudine și, până la urmă, de neincludere 
în grupul-clasă. Ei sunt mai suspicioși în relațiile cu colegii și, adesea, cu prietenii. La elevii 
violenți, în comparație cu cei non-violenți, este prezentă o stare de resemnare și chiar pesimism – 

probabil consecutivă percepției dificultății lor de a-și construi o imagine de sine coerentă și în acord 
cu norma socială – ei afirmând că acceptă lucrurile care nu se pot schimba. Atâta vreme cât nu au 
încredere în propria lor persoană, pare firesc ca ei să considere că nu pot să-și schimbe viața, pentru 
că acest lucru s-ar putea întâmpla doar dacă ar dispune de alte strategii de coping. 

Dacă educaţia şcolară are un caracter preponderent formativ, atunci natura experienţelor 
şcolare va configura un cadru în care fiecare elev se va simţi valorizat, pentru că, independent de 
inteligenţa şcolară, limbaj sau stilul cognitiv, fiecare elev are un potenţial ce poate fi actualizat şi 
dezvoltat, astfel încât să determine performanţa într-un anumit domeniu. 

 

Bibliografie selectivă: 
Ferreol, G.; Neculau, A. - Violenţa. Aspecte psihosociale, Editura Polirom, Iaşi, 2003 

Neamţu, C. - Devianţa şcolară, Editura Polirom, Iaşi, 2003 

Șchiopu, U.; Verza, E. - Psihologia vârstelor, Editura Didactică şi Pedagogică, București, 1995 
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IV. TEHNOLOGII 

 

FUNCȚIONAREA REŢELELOR GLOBALE (WAN)  
- Instrumente de evaluare sumativă- 

 

Profesor Iulian Cioroianu 

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia 

 

EXERCIŢIU 

Competenţe: Descrierea rolului echipamentelor de reţea globală 

Obiectivele evaluării: 
- să identifice corect echipamentele de interconectare și respectiv mediu de comunicare la o rețea 
globală WAN 

-  să asocieze corect echipamentele de rețea globală cu rolul corespunzător fiecăreia 

-  să cunoască rolul corespunzător fiecărui tip de echipament de rețea globală WAN 

Prezentarea subiectului: 

Acest subiect va fi utilizat ca o componentă a unei evaluări sumative a modulului. 
Tipul subiectului: Probă scrisă 

Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: 
Subiectul poate fi susţinut într-o sală de clasă sau în laboratorul de informatică, fără materiale 
ajutătoare sau sprijinul profesorului. Fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele subiectului şi va 

rezolva individual subiectul.  

Timp de lucru: 30 minute 

Tipul exercițiului: item cu alegere multiplă 

Enunț: Pentru fiecare item scrieți pe foaie litera corespunzătoare răspunsului corect. 
1. O reţea de tip WAN este reprezentată prin: 

a. o rețea în care calculatoarele, conectate între ele, sunt plasate în interiorul aceleiaşi clădiri 
sau campus universitar 

b. reţea cu o arie de răspândire geografică de mărimea unui stat sau continent 
c. reţea extinsă la nivelul unui oraş 

2. Legătura fizică dintre componentele unei reţele de calculatoare se realizează: 
a. dacă sistemul de operare este complet instalat pe fiecare calculator 
b. prin mediile de comunicare şi respectiv prin echipamentele de interconectare specifice acelui 

tip de rețea 

c. prin medii cablate sau fără fir specifice tipului de rețea 

3. Calculatoarele dintr-o reţea pot fi de acelaşi tip: 
a. în cazul reţelelor omogene 

b. în cazul reţelelor eterogene 

c. dacă avem rețele complexe 

4. Pentru funcţionarea reţelelor globale WAN avem în primul rând nevoie de echipamente de 
interconectare ca:  

a. Punţi, punţi transparente, rutere, broutere sau porți 
b. Calculatoare personale, modemuri și porți 
c. Doar calculatoare personale dotate cu placă de rețea fiecare și un sistem de operare de rețea 
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d. Nici una dintre variantele de mai sus. 

Instrucţiuni pentru elevi:  
Orice eventual răspuns greşit se încercuieşte şi se taie cu un X şi se înlocuieşte cu răspunsul 
considerat corect.  

Criteriile de evaluare şi notare:  

Se acordă 10 puncte, din care 2 puncte din oficiu.  
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. 

Barem: Pentru fiecare item scrieți pe foaie litera corespunzătoare răspunsului corect 
1. O reţea de tip WAN este reprezentată prin: 

a. o rețea în care calculatoarele, conectate între ele, sunt plasate în interiorul aceleiaşi clădiri 
sau campus universitar 

b. reţea cu o arie de răspândire geografică de mărimea unui stat sau continent 
c. reţea extinsă la nivelul unui oraş 

Răspuns corect: b. 
2. Legătura fizică dintre componentele unei reţele de calculatoare se realizează: 

a. dacă sistemul de operare este complet instalat pe fiecare calculator 

b. prin mediile de comunicare şi respectiv prin echipamentele de interconectare specifice acelui 
tip de rețea 

c. prin medii cablate sau fără fir specifice tipului de rețea 

Răspuns corect: b. 
3. Calculatoarele dintr-o reţea pot fi de acelaşi tip: 

a. în cazul reţelelor omogene 

b. în cazul reţelelor eterogene 

c. daca avem rețele complexe 

Răspuns corect: a. 
4. Pentru funcţionarea reţelelor globale WAN avem în primul rând nevoie de echipamente de 

interconectare ca:  

a. Punţi, punți transparente, rutere, broutere și/sau porți 
b. Calculatoare personale, modemuri și porți 
c. Doar calculatoare personale dotate cu placă de rețea fiecare și un sistem de operare de rețea 

d. Nici una dintre variantele de mai sus. 

Răspuns corect: a. 
Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării: 
În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii despre modul de conectare 
la o rețea de calculatoare, în special, globală sau se vor elabora solicitări individuale pentru elevii cu 
performanțe necorespunzătoare. Dacă este cazul, se vor reevalua cu același test sau cu unul 
asemănător. 
 

Bibliografie: 

Norton, Peter; Keams, Dave - Reţele de calculatoare, Editura Teora, Bucureşti, 2000 

McClure, Stuart; Scambray, Joel; Kurtz, George - Securitatea reţelelor, Editura Xepra, Bucureşti, 
2003 

Miloşescu, Mariana - Informatică / Tehnologii asistate de calculator – Manual pentru clasa a XII-

a, Editura Teora, Bucureşti, 2002 
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TEST INIȚIAL 

-M II: Studiul materialelor- 

 
Prof. Virginica Barabaş 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

 

 

 

Nume şi prenume: ..................................      Clasa: a IX-a ........   

        Data: .................. 

 

 

 

1. Încercuiţi răspunsul corect:                                                    15 puncte 

1.1. Aliaj fier – carbon este: 

a. fierul 

b. carbonul 

c. oţelul 
1.2. Carbonul are simbolul chimic: 

a. Cr 

b. C 

c. Ca 

1.3. Materialele sunt substanțe: 
a. simpe sau compuse 

b. simple 

c. compuse 

 

2. Completaţi spaţiile libere:                                                       20 puncte 

2.1. Materialele brute sunt materialele ....................……….…………………………….... 

2.2. Sudabilitatea este proprietatea materialelor metalice .......……………………………. 

 

3. Citiţi cu atenţie enunţurile. Dacă sunt adevărate, încercuiţi litera A, dacă sunt false, 

încercuiţi litera F:                      15 puncte                                                                       

A   F    3.1. Fuzibilitatea este proprietatea materialelor metalice de a nu se topi. 

A   F    3.2. Elasticitatea este proprietatea materialelor metalice de a-şi schimba forma sub 
acţiunea unor forţe exterioare şi de a reveni la forma iniţială după ce acestea nu mai 
acţionează. 

 

4. Enumeraţi 4 proprietăţi fizice ale unui material metalic.    20 puncte               

 

5. Faceţi asocierile corecte între coloana A şi coloana B:         10 puncte 
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COLOANA A COLOANA B 

1. Al 

2. Na 

3. Ag 

4. Cu 

a. aur 

b. cupru 

c. aluminiu 

d. sodiu 

e. argint 

 

 

NOTĂ: Se acordă 20 puncte din oficiu  
Timp de lucru: 45 min 

 

 

BAREM DE CORECTARE 

 

   

Nr. 

item 

Subdiviziuni ale itemilor/răspuns corect item 
deschis şi semideschis 

Punctaj acordat 

1. 1.1 răspuns corect c                                  5 p                                                

1.2 răspuns corect b                                  5 p                                                     
1.3 răspuns corect a                                  5 p     
1.4                                                    

15 p 

2. 2.1. care se folosesc sub forma în care se găsesc în 
natură.                                                     10 p                                    
2.2. de a se putea suda în condiţii bune şi fără 
defecte.                                                   10 p 

 

20 p 

3. 3.1.Falsă                                                 7,5 p                                          
3.2.Adevarătă                                         7,5 p 

                                   

15 p 

4. Culoare 

Luciu metalic 

Densitate 

Conductiblitate termică, electrică 

Magnetism 

Dilatare termică 

Fuzibilitate 

Pentru un răspuns corect din cele de mai sus se 
acordă  5p                                                            

20 p 

5. 1- c 

2- d 

3- e 

4- b 

Pentru fiecare asociere corectă se acordă                           
2,5p 

10 p 

 Punctaj acordat din oficiu 20 p 

 Total 100 p 
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MATRICEA DE SPECIFICAȚII 
 Evaluarea inițială pentru modulul Studiul materialelor are drept scop cunoașterea 
potențialului de învățare al elevului la începutul programului de instruire, la intrarea în învățământul 
tehnic, domeniul MECANIC.  

Obiectul evaluării inițiale îl constituie acele competențe formate anterior și care reprezintă 
premise pentru dezvoltarea competențelor specifice domeniului mecanic. Competențele formate 
anterior, formal sau informal, vor ajuta profesorul în realizarea programului de învățare centrată pe 
elev astfel încât la finalul parcurgerii modulului, fiecare elev să-și fi dezvoltat integral competențele 
prevăzute în cuprinsul acestora. 

Matricea de specificații realizează corespondența dintre competențele corespunzătoare 
nivelurilor taxonomice și unități de învățare/concepte-cheie/conținuturi/teme: 

 

                                 

              COMPETENȚE 

 

 

CONȚINUTURI 

1. Stabileşte 
legătura între 
materialele tehnice, 

structura şi 
proprietăţile lor 
 

2. Recunoaşte 
materialele metalice 

feroase şi neferoase 
în funcţie de modul 
de elaborare, 

simbolizare 

 

3. Cunoașterea 
proprietăților 
materialelor 

metalice 

 

Definirea și clasificarea 

materialelor 

x x  

Proprietățile și încercările 
metalelor și aliajelor 

x  x 

Aliaje fier-carbon x x  

 

 Testul de evaluare inițială cuprinde itemi obiectivi și semiobiectivi pentru care se acordă  80 
de puncte. 

 

GRAFICUL REZULTATELOR TESTELOR INIŢIALE 

CLASELE a IX-a ..., ..., ..., ... 

 

Nr. 

crt. 

 

Note 

a IX-a ... a IX-a ... a IX-a ... a IX-a ... 

22 elevi 27 elevi 25 elevi 17 elevi 

SM SM SM SM 

1 între 2,00- 2,99 - - 2 2 

2 între 3,00- 3,99 1 1 4 1 

3 între 4,00- 4,99 5 5 8 5 

4 între 5,00- 5,99 9 12 9 7 

5 între 6,00- 6,99 7 6 2 1 

6 între 7,00- 7,99 - - - 1 

7 între 8,00- 8,99 - 3 - - 

8 între 9,00- 10 - - - - 

 

Media clasei: .......... 
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ELASTICITATEA, PLASTICITATEA ŞI REZISTENŢA MECANICĂ 

-Proiect didactic- 

 

Prof. Virginica Barabaş 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

 

 

Clasa: a IX-a C 

Disciplina: M II – Studiul materialelor 

Unitatea de învăţare: Proprietăţile materialelor tehnice 

Lecţia: Proprietăţile mecanice ale metalelor şi aliajelor: Elasticitatea, plasticitatea şi rezistenţa 
mecanică 

Tipul lectiei: Lecţie mixtă (lecţie de predare - învăţare) 
Durata lectiei: 50 min 

Locul de desfăşurare: Sala de clasă 

 

Conţinutul activităţilor de învățare: 
 

Cod Arii de conţinut Sub-arii de conţinut 
C 1 Elasticitatea şi plasticitatea Definiţia elesticităţii 

Definiţia plasticităţii 
Influenţe practice ale elasticităţii şi 
plasticităţii 

C 2 Rezistenţa mecanică Definiţia rezistenţei mecanice 

Solicitări mecanice 

 

Competenţa specifică: Stabileşte legătura între materialele tehnice, structura şi proprietăţile lor.  
Competențe derivate: 
CD 1. Definește plasticitatea.  
CD 2. Definește corect elasticitatea. 
CD 3. Enumeră influenţele practice ale elasticităţii şi plasticităţii.  
CD 4. Definește rezistenţa mecanică.  
CD 5. Descrie tipurile de solicitări mecanice.  

 

 Diagrama competențe derivate – conţinut 
 

Competențe derivate/ 
Conținut 

C 1 C 2 

CD 1 x  

CD 2 x  

CD 3 x  

CD 4  x 

CD 5  x 
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Metode şi procedee de instruire: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul 
Mijloace  de învăţământ de uz general:  manualul, tabla, caietele de notiţe 

Evaluare: observarea curentă, evaluare orală, evaluare scrisă. 
 

 

Temă:  
 

Întrebări:  
1. În ce constă diferenţa între proprietatea de elasticitate şi plasticitate? 

2. Care este importanţa rezistenţei mecanice în practică? 

3. Cum acţionează forţele la o bară solicitată la întindere? 

 

Barem de evaluare - notare 

 

Subiectul 1 3 puncte 

Subiectul 2 3 puncte 

Subiectul 3 3 puncte 

Din oficiu 1 punct 

Total 10 puncte 

 

Răspunsuri: 
1. O bară deformată elastic după îndepărtarea forţei revine la forma şi poziţia iniţială, în 

timp ce una deformată plastic nu mai revine la forma şi poziţia iniţială; 
2. Cunoaşterea rezistenţei este de mare importantă în industria constructoare de maşini. 

Tinând cont de această proprietate, se pot determina dimensiunile organelor de maşini 
executate din diferite materiale. 

3. La o bară solicitată la întindere forţele acţionează pe direcţia axei de simetrie şi trag de 
bară.  

 

Fişă de lucru: 
1. Elasticitatea este o proprietate: 

a) fizică;  
b) mecanică;  
c) tehnologică.  

2. O bară deformată plastic:  
a) revine la poziția inițială;  
b) nu revine la poziția inițială. 

3. La o bară solicitată la întindere forța acționează:  
a) perpendicular pe bară;  
b) sub un unghi de 45 

o față de axa de simetrie;  
c) pe direcția axei de simetrie. 

 

Barem de corectare: 1- b; 2- b; 3- c   
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RELAŢII  INTERPERSONALE ÎN ŞCOALĂ 

 

Prof. Roxana Violeta Vasilescu  

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia 

 

 

Motto: “Există o pregătire a artei prin ştiinţă; o pregătire a inteligenţei şi inimii, care preced 
practica educativă.”  (Herbart) 
 

Relaţiile interpersonale au constituit dintotdeauna mediul optim de dezvoltare a oricărei 
fiinţe umane. Nu putem să ne dezvoltăm ca oameni în afara relaţiilor cu alţi semeni de-ai noştri.  

Relaţiile interpersonale sunt o specie a relaţiilor interumane, adică a acelor legături 
energetice, substanţiale şi informaţionale care se stabilesc între oameni. Ceea ce le individualizează 
în raport cu genul proxim, constituind diferenţa lor specifică, constă în caracterul lor direct, 
nemijlocit, participarea afectivă a celor care interacţionează şi derularea în cadrul unei activităţi 
comune ( viaţa de familie, şcoala, locul de muncă). 

Dacă ar fi să le definim relaţiile interpersonale sunt un gen specific al relaţiilor interumane 
caracterizate prin legături vii, nemijlocite, care reflectă cel mai adesea în forme predominant 
afectiv-emoţionale, aspectele particulare ale vieţii sociale. 

Există o varietate de relaţii interpersonale, aspect determinat de complexitatea vieţii sociale 
şi participarea oamenilor la acestea. Omul este  o fiinţă socială şi în sensul că “are nevoie de celălalt 
om”. 

Multe necesităţi individuale sînt satisfăcute în relaţiile dintre persoane: suport psihologic, 
dragoste, stimă, reducere a incertitudinii şi anxietăţii, afiliere, securitate, statut, prestigiu.Dinamica 

acestor necesităţi orientează şi reglează relaţiile dintre persoane. Sînt relaţii constituite în primul 
rînd pentru satisfacerea necesităţilor de sociabilitate: relaţiile de prietenie, „distracţia" în comun, 
relaţiile de dragoste. Şi în relaţiile sociale (relaţiile de muncă, politice) componenta interpersonală 
este puternică. Logica relaţiilor interpersonale se poate suprapune sau interfera cu logica relaţiei 
sociale, distorsionînd-o pe aceasta sau facilitînd-o.  

Relaţiile interpersonale s-au dovedit a fi importante atît din punctul de vedere al individului 
uman (psihologic), cît şi al funcţionării societăţii (sociologic). Psihologic: normalitatea psihologică 
şi dezvoltarea umană nu reprezintă o stare strict individuală, ci se realizează în contextul relaţiilor 
interpersonale. Acestea pot fi un mediu patogen (inhibiţii, dependenţă, manipulare, exploatare şi 
utilizare a celuilalt, agresivitate, neîncredere, ostilitate şi concurenţă, într-un cuvînt alienare 
interpersonală) sau dimpotrivă un mediu prielnic pentru manifestarea sănătoasă a personalităţii 
umane, pentru dezvoltarea umană (suport psihologic, stimulare, deschidere, sinceritate, feedback 
pozitiv).  

Un mediu interpersonal pozitiv, bazat pe acceptare reciprocă, stimă, sinceritate, feedback 

pozitiv reprezintă o condiţie esenţială a dezvoltării personale. Pentru aceasta este necesar, pe de o 
parte, să se promoveze un nou tip de relaţii interpersonale, bazate pe noi valori, iar pe de altă parte o 
organizare socială care să elimine ostilitatea şi dominarea. 
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Pentru funcţionarea optimă a relaţiilor interpersonale este necesară prezenţa concomitentă a 
caracteristicilor definitorii: 

 Relaţiile interpersonale sunt sociale pentru că depind de situaţiile sociale în care 
trăiesc indivizii şi psihologice pentru că partenerii implicaţi sunt oameni. 

 Relaţiile interpersonale au un caracter moral, etic pentru că individul poate 
urmări realizarea binelui sau a răului. 

 Relaţiile interpersonale au un caracter formativ al relaţiilor interumane deoarece 

prin interacţiune şi comparare cu alţii indivizii se cunosc pe sine şi astfel îşi 
împlinesc personalitatea ( se perfecţionează prin alţii, prin învăţarea şi imitarea 
modelelor de comportament interpersonal ). 

Cele trei caracteristici sunt obligatorii, doar ponderea lor poate fi diferită în funcţie de natura şi 
specificul relaţiei. 

Actul educativ este un domeniu ce ţine de sfera relaţiilor interpersonale. Şcolile de calitate 
sunt definite prin eficienţa cadrelor didactice şi rezultatele elevilor, în contextul existenţei unor 
relaţii interpersonale puternice. În acest sens, relaţiile, profesor-elev, părinte-elev, elev-elev, sunt 

esenţiale pentru asigurarea unui climat şcolar pozitiv.  
Managementul relaţiilor interpersonale profesor-elev are ca obiect aptitudinile manageriale 

în domeniul relaţiilor interpersonale pe care profesorul/conducătorul de grup le exercită în raport cu 
elevii percepuţi ca grup. 

Pentru a facilita rezolvarea problemelor disciplinare, profesorul se poate implica în situaţia 
elevului, poate să-şi exprime preocuparea pentru elev în calitate de persoană, construind astfel o 
relaţie cu elevul. În felul acesta, profesorul poate să-şi ajute elevii să reflecteze asupra propriilor 
dorinţe şi planuri, încercând  totodată să înţeleagă opţiunile acestora. În cazul în care elevul a făcut 
o alegere  iresponsabilă, profesorul îl poate întreba: „Ce doreşti de fapt?” „Ce îţi trebuie?” „Cum ai 
vrea să fie la şcoală?” 

Profesorul trebuie să aibă capacitatea de a stăpâni comportamentul elevului la un moment 
dat, fără să-i reamintească greşelile trecute. Profesorul trebuie să încurajeze onestitatea şi îi poate 
ajuta pe elevi să facă o alegere şi să fie responsabili în raport cu propria opţiune.  

Profesorul trebuie să ajute elevul să emită singur o judecată de valoare asupra propriului 

comportament: să ofere reguli comportamentale explicite şi repetate consecvent; să-i ajute pe elevi 

să înţeleagă implicaţiile sociale pe termen lung ale comportamentului lor, fără să impună un sistem 
de valori unic. Exemple: „Fapta ta încalcă regulile?” „Eşti mulţumit de ceea ce ai făcut?” „I-ai 

ajutat pe ceilalţi în vreun fel cu fapta ta?”  

Profesorul trebuie să obţină angajamentul elevului că va urma planul de schimbare a 
comportamentului: „Ai vreun plan potrivit?” „Vezi situaţia în perspectivă?”. Odată ce angajamentul 
a fost obţinut, elevul trebuie să-l pună în practică imediat. Profesorul poate verifica periodic 
eficienţa acestuia, dar nu trebuie să se erijeze în judecător. 

Toate problemele care privesc clasa ca grup sau elevul ca individ sunt subiecte potrivite 

pentru discuţii menite să rezolve problemele existente, nu să învinovăţească sau să pedepsească. 
În opinia specialiştilor în domeniul educaţiei, managementul  clasei are ca scop încurajarea 

controlului comportamental la elevi, prin promovarea rezultatelor şi comportamentelor şcolare 
pozitive. De aceea, rezultatele şcolare, eficienţa didactică a profesorului şi comportamentul elevilor 
şi a profesorilor relaţionează direct cu managementul clasei şi al şcolii.  
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Având în vedere aceste date, se poate afirma că managementul conţinuturilor  "nu se referă 
la deprinderile de a preda o disciplină specifică, ci mai degrabă la acele deprinderi aplicabile tuturor 
disciplinelor şi activităţilor".  

Managementul eficient al problemelor disciplinare se referă şi la controlul profesorului 
asupra consecinţelor demersului didactic. Componentele unui plan de management al problemelor 
disciplinare sunt: recompensarea comportamentului responsabil, corectarea comportamentului 

iresponsabil şi inadecvat, ignorarea, controlul consecvent , mustrări verbale uşoare, întârzierea, 
aşezarea preferenţială în bănci, timp câştigat, timp pierdut, anunţarea părinţilor/supraveghetorilor, 
contracte scrise, stabilirea comportamentelor adecvate în afara clasei şi măsuri de recompensare. 

Toate aceste exemple pot fi identificate în exemplele de predare eficientă.  
Managementul relaţiilor interpersonale se focalizează asupra clasei ca microsistem social. 

Rolurile şi expectaţiile profesorilor şi elevilor contruiesc un mediu de învăţare.  
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DIN ŞCOALA DE AZI - OAMENII DE MÂINE 
 

Prof. Monica Marta Cazacu –  

Colegiul Tehnic „Dierna”  Orşova, jud. Mehedinţi 
 

 „Există un singur mod de a înţelege bine oamenii, anume de-a nu ne grăbi să-i judecăm, ci 

de-a trăi în preajma lor, de a-i lăsa să se explice, să se dezvăluie zi de zi şi să se zugrăvească ei 
înşişi în noi” (Ch. A. Saint-Beuve). 

Dascălul, cu puterea divină de a modela suflete, de a da speranţe, de a întrezări cărări, este 
născut sub semnul răbdării, având sarcina de a lumina minţi, cu atât mai mult, în plin modernism. 
Trăim într-o etapă a degradării „corolei de minuni a lumii”, o lume a tehnologiilor din ce în ce mai 
sofisticată. Elevilor le sunt pe plac, tot mai mult, resursele moderne, tabla să fie înlocuită de laptop 
şi retroproiector, creta cu stick-ul, învăţarea şi predarea să se facă prin joc şi alte metode moderne. 

Ne aflăm la răscrucea dintre epoci, considerăm că noi, dacălii, nu ne facem înţeleşi de elevi 

şi generaţia tânără consideră că nu este înţeleasă de profesori şi de părinţi. 
Având în vedere că trăim în era schimbărilor radicale, în care educaţia copiilor este tot mai 

controversată, iar tot mai mulţi părinţi sunt nevoiţi să ia drumul străinătăţii, ca urmare, mediul 

familial nemaifiind ceea ce ar fi trebuit să fie, elevii noştri sunt în continuă căutare a unui model. Ne 
întrebăm: care ar putea fi acesta? Poate profesorul, pe care-l vede mult mai des. 

Cine alege meseria de dascăl trebuie să înveţe să ierte, să emane dragoste în jurul lui, să fie 
înzestrat cu răbdare, să aibă puterea de a nu-şi pierde speranţa că în fiecare zi va fi măcar un copil 
care îi va mulţumi pentru învăţăturile împărtăşite. Ca să dispersăm controversele iscate între dacăli 
şi elevi, între generaţii, ce şi-au pus tot mai mult amprenta, va trebui să ne acceptăm aşa cum 
suntem, să ne respectăm şi să reuşim să facem o adevărată echipă. 

Impulsul de mare preţ trebuie să vină din partea dascălului, formatorul de personalităţi, 
gândind la metode de predare dintre cele mai atractive. Cum elevii îndrăgesc activităţile 
extraşcolare, voi prezenta succint importanţa educaţiei nonformale în dezvoltarea comunicării, 
proces fără de care societatea nu ar exista. 

Prin comunicare indivizii îşi împărtăşesc cunoştinţele, interesele, atitudinile, simţămintele,  
ideile. Prin comunicare spunem celor din jur cine suntem, ce vrem, pentru ce dorim un anumit lucru 

şi care sunt scopurile şi mijloacele pe care le vom folosi pentru a le atinge. A comunica înseamnă a 
supravieţui şi a învăţa şi pe alţii să supravieţuiască, fiind primul semn dat de viaţă. În şcoală elevii 
nu trebuie doar să răspundă la întrebări, ci să şi înveţe să iniţieze o conversaţie, să-şi exprime 
punctele de vedere, să se implice în rezolvarea de probleme, să-şi argumenteze ideile şi atitudinile, 
să exerseze convenţiile unei comunicări civilizate, să interiorizeze valoarea comunicării. De aceea, 
activitatea educativă trebuie să cuprindă o varietate de comunicare orală şi scrisă. Noul curriculum 

echilibrează cele două forme ale comunicării. Elevii învaţă cel mai bine când sunt implicaţi în 
grupuri mici de conversaţie şi în sarcini de conversaţie conţinute în contexte naturale şi autentice. 

Caracteristicile educaţiei nonformale (extraşcolare) pot fi: este organizată în şcoală în afara 
orelor de curs, dar poate fi organizată şi în alte locaţii; are deschidere spre mediu răspunzând mai 
bine trebuinţelor culturale; este destinată unui scop pedagogic de a atenua carenţele şi contradicţiile 
educaţiei prin programe flexibile ce pot răspunde preocupărilor speciale ale educabililor. 

Dintre activităţile extraşcolare desfăşurate cu scopul de a dezvolta mai cu seamă latura 
comunicativă, amintesc: parteneriatele educaţionale interdisciplinare cu şcoli gimnaziale din 
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localitatea Orşova şi din zonă pe variate teme: „Mihai Eminescu-Luceafărul poeziei româneşti”, 
„Expoziţie-concurs de creaţie literară şi plastică de Paşte”, „Calendarul scriitorilor”, „Cerc de 
lectură (creaţii ale elevilor inspirate din opere literare)”, Festival de teatru – „Un actor tânăr pe...o 
scenă mare” şi altele. Toate aceste proiecte educative au avut un real impact educaţional datorită 
participării elevilor de vârste diferite, dezvoltându-se competiţia creatoare, dar şi colaborarea între 
ei, provenind atât de la şcolile din mediul urban, cât şi de la şcolile din mediul rural. Profesorii 
îndrumători au consolidat o colaborare mult mai strânsă cu elevii participanţi la concursuri, 
încurajându-i şi susţinându-i în activităţi. De asemenea, în cadrul proiectului educaţional 
„Expoziţie-concurs de creaţie literară şi plastică de Paşte” toţi participanţii, cadre didactice şi elevi, 
participă la acţiuni de voluntariat în vederea întrajutorării de copii şi familii nevoiaşe. Serbările 
şcolare dedicate diverselor evenimente se dovedesc a fi de un real folos în dezvoltarea comunicării 
între factorii educaţiei. Activităţile extraşcolare urmăresc îmbunătăţirea şi consolidarea colaborării 
cu părinţii elevilor, implicându-i deseori în mod direct, de asemenea, implică comunitatea locală.  

Excursia este o altă activitate educativă nonformală în urma căreia elevii transmit impresii 
prin diferite forme ale comunicării. După efectuarea acesteia, elevii sunt stimulaţi, apoi motivaţi ca 
printr-un text liber, care costituie în viziunea lui Tamagnini “exprimarea liberă a copilului” să-şi dea 
frâu liber exprimării. Rezultatele sunt extraordinare dacă se ţine seama de nişte reguli care privesc: 
motivaţia elevului (textul va apărea în revista şcolii sau va fi adăugat mapei de compuneri “Jurnalul 
clasei”); stabilirea unui climat de încredere; deprinderea de a asculta şi pe celălalt; să nu laşi elevul 
să se închidă în propriul limbaj; ajutorul profesorului să fie discret, încât elevul să aibă senzaţia că 
sunt gândurile şi ideile lui.   

Cu siguranţă, „elevii de azi, oamenii de mâine” îşi vor pune adânc amprenta asupra acestei 
societăţi, atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic. Pentru toate acestea, noi, dascălii, ne-am 

luat angajamentul în a-i forma pe elevi, în a-i pregăti pe aceştia pentru viaţă, pentru realitate, 
sădindu-le în suflet speranţa, bucuria, satisfacţia, credinţa. 
  

„Omul îşi poate lua cunoştinţe de la alt om, focul se aprinde cu alt foc, iar sufletul omului 
se modelează datorită sufletului altui om” (Tagore). 
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INTERDISCIPLINARITATEA – FACTOR DE CREŞTERE A CALITĂŢII 
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI  TEHNIC 

 

 

Prof. Virginica Barabaş 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

 

 Motto: “Cel mai puternic argument pentru interdisciplinaritate este chiar faptul că viaţa 

nu este  împărţită pe discipline” (J. Moffett). 

 

Societatea în care trăim şi în care vor trăi copiii pe care îi pregătim are nevoie de oameni care 
să gândească interdisciplinar, care să treacă cu uşurinţă de la un domeniu la altul şi care să-şi 
îndeplinească cu succes rolurile sociale pentru care sunt pregătiţi. 

Tehnica zilei de mâine va lăsa oamenilor deplina posibilitate să-şi afirme funcţiile care 
necesită judecată, discernământ, îndemânare, imaginaţie, iniţiativă, sensibilitate în relaţiile cu alţi 
semeni. De aceea, şcoala de toate gradele şi profilurile parcurge în prezent un proces de profunde 
transformări ale căror orientări şi tendinţe au drept scop de a realiza o mai bună  racordare a 
învăţământului la cerinţele vieţii şi la dinamica dezvoltării societăţii umane actuale.   

Un învăţământ interdisciplinar poate să-i ajute pe copii să dobândească o privire de ansamblu 
asupra vieţii şi universului, să asimileze mai temeinic valorile fundamentale şi să distingă mai uşor 
scopurile de mijloace. Conexiunile interdisciplinare nu sunt univoce, în sensul că fluxul de 
informaţii, are o singură direcţie spre o anumită activitate, comunicarea se desfăşoară în ambele 
direcţii, de la un tip de activitate la altul şi invers.  

Modernizarea procesului de învăţământ constă în diversificarea variatelor tipuri de lecţii, 
ţinând seama de particularităţile psiho-intelectuale ale elevilor, adaptând la acestea deprinderile. O 
bună integrare socio-profesională a absolvenţilor este posibilă prin implicarea şcolii în rezolvarea 
problemelor pe care le impune dezvoltarea socială, determinând astfel noi preocupări şi modificări 
în structura sistemului de învăţământ, o adaptare continuă la cerinţele actuale. În acest context 
viitorii absolvenţi trebuie să facă dovada  unei competenţe profesionale de un înalt nivel  şi cu un 
grad ridicat de mobilitate, iar profesorii trebuie să se perfecţioneze continuu, să-şi îmbunătăţească 
pregătirea lor ştiinţifică, dar şi pregătirea metodico-didactică, pentru ca întreaga lor activitate  să se 
integreze perfect în procesul de învăţare din şcoală.  

O caracteristică esenţială a procesului de predare-învăţare este interdisciplinaritatea.     
Interdisciplinaritatea reprezintă o abordare globală, complexă a unui fenomen, abordare care 

implică transferuri de cunoştinţe, concepte, metode de abordare astfel încât ceea ce rezultă să poată 
fi contextualizat şi aplicabil în situaţii de viaţă reală. Practic, interdisciplinaritatea apare ca 

necesitate a depăşirii limitelor creatoare de cunoaştere, care a pus graniţe artificiale între diferite 
domenii ale ei.  Un conţinut şcolar structurat în chip interdisciplinar este mai adecvat realităţii şi 
asigură o percepere unitară şi coerentă fenomenelor. Astfel avantajele interdisciplinarităţii sunt:  

• permite elevului să acumuleze informaţii despre obiecte, procese, fenomene care vor fi 
aprofundate în anii următori ai şcolarităţii;  

•  clarifică mai bine o temă făcând apel la mai multe discipline;  
•  creează ocazii de a corela limbajele disciplinelor şcolare;  
•  permite aplicarea cunoştinţelor în diferite domenii;  
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•  constituie o abordare economică din punct de vedere al raportului dintre cantitatea de 
cunoştinţe şi volumul de învăţare.  

Promovarea interdisciplinarităţii constituie un element definitoriu al progresului cunoaşterii. 
În lucrarea „Programe de învăţământ şi educaţie permanentă” L. D. Hainault aprecia că: „Se acordă 
mai multă importanţă omului care merge decât drumului pe care îl urmează. Astăzi disciplinele sunt 
invadate de un gigantism care le înbuşă, le abate de la rolul lor simplificator şi le închide în impasul 
hiperspecializării. Inconvenientele tot mai evidente ale compartimentării, necesitatea din ce în ce 
mai manifestă a unor perspective globale şi contestarea unui devotament faţă de obiect care face ca 

omul să fie uitat, au dus treptat la conceperea şi la promovarea aceea ce s-a numit 

interdisciplinaritate.”  
Problema interdisciplinarităţii a preocupat filosofii şi pedagogii încă din cele mai vechi 

timpuri: sofiştii greci, Plinius, Comenius şi Leibnitz, iar la noi Spiru Haret, Iosif Gabrea, G. 

Găvănescu şi, dintre numeroşii pedagogi ai perioadei contemporane amintim pe G. Văideanu. 
Prin interdisiciplinaritate se creează:  
•  acoperirea rupturilor dintre discipline;  

• sinergia câmpurilor disciplinare, atât la nivelul cercetării ştiintifice, cât şi la nivelul 
curriculumului;  

• construirea, prin educaţie, a unor structuri mentale dinamice, flexibile capabile să sprijine 
deciziile cele mai potrivite;  

• rezolvarea de probleme poate fi considerată cea mai importantă forţă motrice a integrării, 
datorită relevanţei sale practice.         

Formarea viziunii interdisciplinare asupra lumii şi în acelaşi timp formarea elevilor pentru a fi 
apţi să realizeze abordări de acest fel, necesită apelul la modalităţi de lucru care prilejuiesc 

exersarea principalelor procese ale gândirii, fără de care nu este posibilă cunoaşterea multiplelor şi 
variatelor interdependenţe dintre fenomenele lumii reale.    

Interdisciplinaritatea asigură formarea sistematică şi progresivă a unei culturi comunicative 

necesară elevului în învăţare, pentru interrelaţionarea cu semenii, pentru parcurgerea cu succes a 

treptelor următoare în învăţare, pentru învăţarea permanentă. În condiţiile actuale, în care profesorii 
trebuie să creeze programe, realizând C.D.L., C.D.S., interdisciplinaritatea în cadrul unei arii 
curriculare poate constitui un punct de plecare. Având în vedere cele arătate mai sus, 
interdisciplinaritatea constituie un principiu ce trebuie aplicat, o modalitate de gândire şi acţiune, 
ce decurge din evoluţia ştiinţei şi a vieţii economico-sociale. 

„Elevul viitorului va fi un explorator” – spune Marshall McLuhan. Pentru aceasta el trebuie să 
fie conştientizat de importanţa învăţării prin cercetare, prin descoperire, de importanţa realizării 

conexiunilor între diferitele discipline.         
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PRIORITATEA  ŞCOLII MODERNE - TRATAREA DIFERENŢIATĂ A 
ELEVILOR 

 

Prof.  Denisa Rebeca Rădulescu 

 Liceul Teoretic Amărăştii de Jos, jud. Dolj 

 

                  Procesul de învăţământ reprezintă principalul subsistem al sistemului de învăţământ, a 
cărui definiţie generică poate fi: activitatea instructiv-educativă complexă, desfăşurată în mod 
organizat şi sistemic de elevi şi profesori în şcoală, prin care elevii dobândesc un sistem de 
cunoştinţe, priceperi, deprinderi, capacităţi, competenţe, achiziţii intelectuale şi motrice, prin care 
îşi formează concepţia despre lume, convingerile morale, trăsăturile de caracter, precum şi 
aptitudinile de cunoaştere, cercetare şi creaţie. 
                  Modernizarea învăţământului vizează toate componentele procesului de învăţământ 
începând cu conţinutul şi continuând cu metodele, mijloacele şi formele de organizare. Totodată 
modernizarea, ca acţiune permanentă presupune continuitatea elementelor structurale pozitive 
statornicite şi dovedite ca viabile atât pe linia conţinutului, cât şi a metodelor, mijloacelor şi 
formelor de organizare ale învăţământului. 
                  Învăţământul modern pune accentul pe latura formativă a învăţării, preocupându-se de 

identificarea unor modalităţi eficiente de organizare şi îndrumare a activităţii elevilor. În locul unui 
învăţământ verbalist şi pasiv, bazat pe transmiterea şi receptarea unor cunoştinţe elaborate se 
promovează ideea de efort personal, adică de a-l pune pe elev în contact direct cu sursa de 

informare, îndemnându-l la căutări, explorări, cercetări care să-l conducă la redescoperirea 
adevărului pe cât posibil prin forţe proprii. Învăţarea devine astfel o experienţă esenţialmente 
personală. Învăţământul modern aduce în centrul atenţiei elevul, cu particularităţile, trebuinţele şi 
interesele sale. O asemenea abordare aduce schimbări de fond în predarea disciplinelor şcolare. 
Profesorul devine organizatorul unor experienţe de învăţare relevante, creând un mediu educaţional 
care încurajează motivaţia intrinsecă, angajarea elevilor şi interacţiunea pozitivă. A preda nu 
înseamnă să procedezi în aşa fel încât anumite conţinuturi să se întipărească în memoria unui elev 
pasiv, dar receptiv, ci, mai ales, să-l înveţi pe acesta să participe activ la procesul didactic. 

Profesorul stimulează, organizează, îndrumă experienţele de învăţare ale elevilor, încurajaţi să aibă 
iniţiative şi curaj de a acţiona. Se realizează trecerea de la învăţarea perceptivă, relativ pasivă, la 
învăţarea activă, al cărei randament este considerabil mai mare. 

                   Necesitatea tratării diferenţiate a elevilor decurge din cerinţele obiective ale societăţii 
moderne de a asigura cadrul favorabil dezvoltării multilaterale a personalităţii umane în scopul 
afirmării depline a aptitudinilor şi talentului fiecăruia, a valorificării maxime a capacităţilor sale de 
muncă şi creaţie. Este o problemă esenţială atât pentru societate pentru că abordarea ei corectă poate 
duce la sporirea productivităţii muncii, cât şi pentru individ, deoarece îl ajută pe acesta să se 
realizeze la nivelul capacităţilor sale reale şi să-si atingă aspiraţiile sale sociale. 
                   Complexitatea procesului de tratare diferenţiată a elevilor face necesară cunoaşterea cât 
mai exactă a tuturor elementelor componente. Alegerea celor mai eficiente metode de lucru, a 

mijloacelor necesare, adică stabilirea întregului program de lucru, dobândeşte o motivaţie ştiinţifică 
a acestei activităţi. 
                   Învăţământul modern caută să adopte structuri, conţinuturi şi forme de organizare care 
să faciliteze o dezvoltare intelectuală mai rapidă, să-l pună pe elev în situaţia de a se dezvolta şi de 
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a-şi valorifica pe deplin posibilităţile şi aptitudinile. Se urmăreşte, începând cu ciclul primar, 

ameliorarea rezultatelor şcolare prin valorificarea la maximum a potenţialului fiecărei vârste. Printre 
modalităţile de adaptare a învăţământului la particularităţile individuale ale elevilor se înscrie şi 
activitatea diferenţiată cu elevii. 
                  Prin diferenţierea activităţii se înţelege cunoaşterea şi folosirea particularităţilor 
individuale cu scopul de a-l ajuta pe elev să se dezvolte la nivelul la care îi permit posibilităţile sale 
prin eforturi progresive. 

                 Diferenţierea instruirii începe cu programele şcolare, sarcini subordonate unui obiectiv 
pedagogic care indică precis criteriile de reuşită sau nivelul performanţelor de atins. Toţi elevii 
trebuie să atingă sau să depăşească acest standard al performanţelor şcolare. Astfel, grupului cu 

ritmul cel mai lent, trebuie să-i formulăm sarcini de învăţare la nivelul performanţelor acceptabile. 
Celorlalte grupuri li se va cere un nivel crescut de performanţă. Trebuie să se urmărească deci 
găsirea mijloacelor potrivite pentru ca toţi elevii să-şi formeze capacităţile cerute de programele 
şcolare. 
               Lecţia constituie forma principală de organizare a activităţii instructiv-educative în 
cadrul căreia se realizează obiectivele educaţionale. În activitatea din clasă elevii obţin un anumit 
randament, aici se manifestă dificultăţile de învăţare, rămânerea în urmă la învăţătură, deci aici este 

locul cel mai important pentru individualizarea învăţământului. 
                  Lecţia structurată în concepţia individualizării învăţământului presupune o profundă şi 
completă analiză a conţinutului ei şi o clasificare a sarcinilor ce vor fi adresate elevilor. 
                  Pentru elevii cu un nivel scăzut la învăţătură, eventual cu un ritm mai lent de activitate 
intelectuală, cu posibilităţi limitate, ne orientăm spre sarcini de nivel reproductiv şi de recunoaştere 
pentru a-i ajuta să realizeze obiectivele programei la nivel de limită. Acestea pot viza: însuşirea 
algoritmilor simpli de calcul mintal şi în scris, să rezolve probleme la nivelul clasei respective, să-şi 
formeze deprinderile de citire, de scriere, precum şi spiritul de observaţie. Sarcinile de acest gen se 
formulează în termeni ca: “aflaţi”,”subliniaţi cuvintele care…”,”daţi exemple de…” etc. 

                  Participarea activă a elevilor la propria lor formare este stânjenită în învăţământul frontal 
de îndrumarea pas cu pas a cadrelor didactice. De aceea, acest mod de organizare a procesului 

didactic trebuie să fie îmbinat permanent şi cu moduri de organizare specifice activităţii 
diferenţiate: învăţământ pe grupe şi învăţământ individual. 
                 În scopul obţinerii unor rezultate bune, un rol deosebit îl are alegerea adecvată şi la timp 
potrivit a modurilor de organizare a procesului de învăţământ. Eterogenitatea ridicată a nivelului de 
pregătire pentru şcoală a copiilor presupune intensificarea activităţii diferenţiate încă din clasa I. În 
funcţie de obiectivele specifice urmărite, elevii trebuie antrenaţi în cele trei forme de activitate: 
frontală, pe grupe şi individuală. 
                 În întreaga activitate cu clasa, trebuie să se urmărească să se găsească mijloacele cele mai 
potrivite ca toţi copiii să-şi formeze capacităţile corespunzătoare, căci “a instrui”, “a educa” nu 
înseamnă “a selecţiona”, ci dimpotrivă, a ne strădui ca toţi să reuşească. 
                 Fiecare copil este unic în felul lui, are modul propriu de gândire şi ar fi păcat ca prin 
acţiunea noastră să uniformizăm aceste individualităţi. Prin urmare, tratarea diferenţiată trebuie să 
capete o accepţiune mai generoasă, ea devenind o calitate a managementului educaţional, o abilitate 
a învăţătorului în dezvoltarea personalităţii fiecărui copil. 

            Prin urmare, tratarea diferenţiată a elevilor este o prioritate a şcolii moderne, deoarece 

fiecare copil are personalitatea lui şi modul propriu de formare şi percepere a informaţiilor, iar 
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datoria noastră, ca profesor, este de a lucra diferenţiat cu fiecare elev pentru a ne încadra în normele 
moderne ale învăţământului şi petru a-i oferi elevului educaţia necesară formării ca om.  
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Motto: “Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi    
armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome creative” 

                                                                                                                          Legea Învăţământului 
 

Soluția tuturor problemelor grave cu care se confruntă societatea contemporană este căutată în 
educație și școală.  

Educația este percepută în prezent ca o funcție vitală a societății contemporane, deoarece 

prin educație societatea își perpetuează existența, transmițând din generație în generație tot ceea ce 
umanitatea a învățat despre ea însăşi și despre realitate. De la şcoala contemporană societatea 
aşteaptă astăzi totul: să transmită tinerilor o cunoaștere acumulată de-a lungul secolelor, să-i ajute 

să se adapteze la o realitate în continuă transformare și să-i pregătească pentru un viitor larg 
imprevizibil. Considerată un factor-cheie în dezvoltarea societății, educația asigură forța de muncă 

calificată pentru toate sectoarele de activitate, ea favorizează progresul, stimulând curiozitatea 

intelectuală, capacitatea de adaptare, creativitatea şi inovația, constituind unul dintre cele mai 

puternice instrumente de care dispunem pentru a modela viitorul. (vezi Delors, 1993).  

Trăim într-o epocă în care resursele umane (inteligenţa, creativitatea, adaptabilitatea) au 

trecut pe prim plan, devenind resursele cheie ale unei dezvoltări care integrează diferitele sale 
dimensiuni – pacea, economia, mediul înconjurător, justiţia socială şi democraţia (UNESCO, 
Strategie a moyen terme 1996-2001, citat de Stanciu, 1999). 

  Diferitele procese asociate globalizării au accentuat mişcarea în spaţiul internaţional. Pentru 
migraţie sunt importante nu numai distanţa geografică şi distanţa tehnică,  ci şi distanţa socială.  
Migraţia este în relaţie cu situaţia de viaţă individual-familială, experienţa de migraţiune, valenţele 
contextului comunitar-regional şi capitalul disponibil.  
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Fenomenul migraţiei a stârnit multe controverse nu numai în cercurile politice, ci şi în 
straturile societăţii, adică la nivel interpersonal, divizând fizic şi emoţional prieteni, familii şi 
comunităţi. Efectele negative ale emigrării se observă şi asupra familiilor care, de multe ori, se 
destramă, se micşorează rata natalităţii, se încurajează viaţa libertină reducând numărul căsătoriilor 

şi creşterea vârstei de întemeiere a familiilor.  
  Parţial, succesul şcolar este influenţat de resursele familiei copilului (financiare, 
educaţionale, timp liber, atenţie şi ajutor acordat copilului pentru munca şcolară, sprijin afectiv, 
supraveghere). Plecarea unui părinte sau a amândurora în străinătate pentru o perioadă mai lungă de 
timp poate determina apariţia unor probleme în performanţa şcolară, în măsura în care funcţiile 
îndeplinite de părinţi nu sunt preluate de altcineva.  

În unele cazuri, este posibil ca efectele negative ale plecării unui părinte în străinătate să 
poată fi diminuate de efectele pozitive ale plecării cum ar fi: creşterea nivelului de trai, posibilitatea 
mai ridicată pentru copil de a călători în afara ţării şi contactul cu o altă cultură.  

Se cunoaşte prea puţin faptul că emigrarea presupune în multe instanţe circumstanţe mai 
puţin plăcute. Emigrarea este însoţită de un supra-optimism care percepe doar elementele pozitive 

ale unei astfel de decizii.  

În cadrul unităților de învățământ în care eu predau, m-am  confruntat de multe ori cu elevii 

ai căror părinți au părăsit România, părinți care au plecat cu acte în regulă să presteze în străinătate 
servicii pe care nu le-ar fi prestat niciodată în țară, sau cărora li s-a promis un anumit standard al 

muncii şi s-au întâlnit cu un altul, inferior celui promis. Efectele plecării părinților nu s-au lăsat 
așteptate, de cele mai multe ori fiind de natură negativă. În societatea democratică a 
contemporaneităţii noastre, fenomenul migraţiei cunoaşte valenţe necunoscute în vreuna din 
societăţile anterioare. Tocmai liberul arbitru şi dreptul la auto-determinare, atât de mult exploatate 

de societate în secolul XX, a ridicat posibilitatea interpretării migraţiei şi ca posibilitate ultimă de 

sancţionare a guvernării falimentare a unei naţiuni. Desfiinţarea frontierelor ca şi obstacole în calea 
liberei circulaţii a cetăţenilor Europei Apusene a fost posibilă numai în condiţiile stabilităţii 
economice din ţările semnatare şi a oportunităţilor egale de muncă şi viaţă. Emigraţia românilor în 
străinătate, la muncă, are efecte mai grave decât le-ar fi putut prevedea autorităţile. Primele victime 

ale fenomenului sunt copiii, a căror fragilitate emoţională îi expune la riscuri mari. Doi din trei copii 

care au părinţii plecaţi la muncă în străinătate resimt acut lipsa dragostei acestora. Copiii respectivi, 
spun psihologii şi sociologii, dezvoltă personalităţi dizarmonice şi, în consecinţă, este posibil ca, 
odată ajunşi la maturitate, să formeze o generaţie de adulţi cu probleme de integrare socială 

(Alexandru Hudiţeanu). 
Plecarea părinților în străinătate are atât efecte pe termen scurt, cât și efecte pe termen lung:  

Dintre efectele pe termen scurt, putem enumera:  

 pericolul este mai mare la copiii mici, a căror personalitate se formează de la început 
dizarmonic  

 mulţi dintre ei au tulburări de somn, devin agresivi, nu au încredere în ei - din cauza lipsei 

modelului parental 

 copiii din ciclul primar încep să frecventeze grupuri stradale pentru că nu mai pot comunica 

bine cu ceilalţi membri ai familiei, încep să fie agresivi şi labili emoţional 
 elevii de gimnaziu, din cauză că rămân nesupravegheaţi de părintele de care obişnuiau să 

asculte, pot deveni agresivi verbal şi fizic, din cauza frustrărilor, a anxietăţii şi marginalizării 
care încep să se manifeste  
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Dintre efectele pe termen lung:  

 această generaţie de copii lipsiţi de iubirea părinţilor şi de armonia familială poate deveni 

una de adulţi-problemă 

 psihologii nu exclud posibilitatea ca unii să ajungă infractori 
 refuzul lor de a accepta că au probleme, durerea cauzată de lipsa părinţilor îi transformă, la 

maturitate, într-o generaţie de adulţi neintegraţi social 
 copilul care creşte fără părinţi sau numai cu unul dintre ei va deveni un adult care nu 

înţelege sensul căsătoriei, nu va avea încredere în instituţia căsătoriei  

Ca punte de legătură între individ şi societate, între spaţiul privat şi cel public, familia este 
un punct de întâlnire între diverse tensiuni şi tendinţe ale societăţii. Schimbările exterioare sunt 

interiorizate de familie în procesul adaptării, dar familia nu suportă pasiv această adaptare. între 
adaptarea familiei şi adaptarea individuală există paralelisme şi intersecţii (Elisabeta Stanciulescu). 

Specificul şi istoricul fiecărei familii îşi va pune deci amprenta asupra modului în care va reacţiona 
în faţa schimbărilor. 

Deci, plecarea părinţilor să lucreze în străinătate lăsându-şi copiii acasă să frecventeze 
cursurile şcolare determină o scădere a performanţelor şcolare a acestora cel puţin pe perioada cât ei 
sunt plecaţi.  

În ceea ce privește județul Dolj, mii de elevi din unităţile de învăţământ abandonează anual 
şcoala. Îngrijorător este faptul că, de la an la an, numărul celor care renunţă la educaţie creşte, deşi 
există mediatori şcolari şi diverse programe pentru evitarea abandonului. 
           Conform studiului realizat de Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică (CJAP) Dolj, 
în anul şcolar trecut, dintre cei 50.216 elevi care studiază în cele 128 de unităţi şcolare din judeţ, 
1.199 de copii din ciclul primar, gimnazial, liceal şi profesional au abandonat forma de învăţământ 
frecventată. Vorbind în procente, numărul acestora nu este foarte mare, însă îngrijorător este faptul 
că s-a înregistrat o creştere de de cca. 2 procente  faţă de anii şcolari precedenți. 

S-au înregistrat însă şi cauze medicale sau cauze psihopedagogice. (sursa: CJAP) 

           În ceea ce privește soluțiile, există instituţii şi organisme, atât în ţară cât şi în străinătate, 
abilitate să se ocupe de fenomenul migraţiilor, dar acestea nu au în vedere cauzele care duc la 
emigrarea persoanelor. Strategia Europeană privind ocuparea forţei de muncă are ca scop o mai 
bună integrare a imigranţilor pe piaţa muncii şi de a reduce diferenţa somajului dintre cetăţenii 
statelor membre ale Uniunii Europene şi cei din terţe ţări şi insistă pe luarea de măsuri pentru 
transformarea muncii nedeclarate în angajare legală (Ioan Mihăilescu). 

 În România sunt inspectorate şcolare şi organizaţii neguvernamentale care se ocupă de 
prevenirea şi combaterea traficului de persoane, de micşorarea efectelor emigraţiei asupra elevilor, 

de prevenirea abandonului şcolar şi a delincvenţei printre elevii cu părinţi plecaţi. Dar fenomenul 
migraţiilor contemporane, şi în special emigraţia românească presupune cauze şi consecinţe 
multiple şi diverse. De aceea măsurile şi posibilităţile de prevenire şi combatere a fenomenelor 
negative pe care le generează sunt numeroase, în funcţie de fiecare caz în parte. Cea mai bună 
soluţie se află în fiecare dintre noi implicat în acest eveniment.  
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Necesitatea regândirii şcolii, a educaţiei formale, alături de cea nonformală şi informală, în 
variatele lor forme de articulare este una din provocările deja lansate în societatea contemporană. 
Ca subsistem al macrosistemului de educaţie, sistemul şcolar, prin oferta sa educativă, contribuie la 
structurarea traiectelor de (auto)formare şi (auto)dezvoltare a personalităţii individului, pregătindu-l 

pentru a fi un beneficiar pretenţios al educaţiei permanente. 
Şcoala postmodernistă trebuie să ştie cum să motiveze pe elev să înveţe şi cum să faciliteze 

procesul învăţării, organizând şi dezvoltând strategii de lucru interactive, punând accentul pe 
utilitatea cunoştinţelor şi pe necesitatea însuşirii lor pentru a se descurca în viaţă. Agenţii 
educaţionali trebuie să fie interesaţi de ceea ce-şi doresc elevii să înveţe şi de ceea ce pot să facă cu 
aceste cunoştinţe. Rolul profesorului este nu de a îndopa elevii cu diverse cunoştinţe, ci de a le arăta 
ce au de făcut cu acestea. 
 S-a ajuns la concluzia că lecţiile bazate pe învăţarea prin cooperare au câteva caracteristici 
generale. Printre acestea menţionăm: 

 interdependenţa pozitivă; 
 răspunderea individuală; 
 caracterul eterogen al membrilor şi grupurilor; 
 conducerea în comun; 
 predarea directă a deprinderilor sociale; 
 rolul de observator al profesorului care, însă, poate interveni când e nevoie; 

 munca în grup eficientă. 
Creată de Cowan în 1980, metoda cubului presupune analiza unui concept, a unei noţiuni 

sau a unei teme prin proiectarea ei pe cele şase faţade ale unui cub, fiecare dintre ele presupunând o 

abordare distinctă a subiectului respectiv. Intenţia acestei metode este de a evidenţia, prin aceste 
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şase faţade ale cubului, cât mai multe tipuri de operaţii mentale, corespunzătoare următoarelor 
categorii de cunoştinţe implicate în demersul de învăţare: 

- Faţada 1 se referă la / stimulează cunoştinţele empirice, raportate la capacităţile de 

identificare, denumire, descriere şi memorizare; 

- Faţadele 2 şi 3 se referă la / antrenează cunoştinţele intelectuale, implicând operaţiile de 
înţelegere, cele de comparare, de ordonare, de clasificare şi relaţionare; 

- Faţada 4 stimulează cunoştinţele raţionale, presupunând abilităţi analitice şi sintetice, 
raţionamente inductive şi deductive; 

- Faţadele 5 şi 6 antrenează cunoştinţele decizionale, valorizând capacitatea de a emite 
judecăţi de valoare asupra subiectului propus, de a lua decizii, de a construi argumente. 

Concret, în cele şase faţade ale cubului elevii trebuie să răspundă la următoarele instrucţiuni: 
1. Descriere – cum arată? 

2. Aplică – semnificaţii, surse de inspiraţie 

3. Analizează - structură 

4. Compară – cu ce seamănă şi prin ce se diferenţiază? 

5. Asociază – la ce te face să te gândeşti ? 

6. Argumentează – pro sau contra 

 

Etape necesare pentru aplicarea metodei : 

 

-Realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele: descrie, compară, analizează, 
asociază, aplică, argumentează; 

- Anunţarea subiectului pus în discuţie; 

- Împărţirea clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând tema din perspectiva cerinţei de 

pe una din feţele cubului. 

 Există mai multe modalităţi de stabilire a celor şase grupuri. Modul de distribuire a 

perspectivei este decis de profesor, în funcţie de timpul pe care îl are la dispoziţie, de cât de 

bine cunoaşte colectivul de elevi. Distribuirea perspectivelor se poate face aleator; fiecare grupă 

rostogoleşte cubul şi primeşte ca sarcină de lucru perspectiva care pică cu faţa în sus. Chiar 

profesorul poate atribui fiecărui grup o perspectivă; 
- Redactarea finală şi împărtăşirea ei celorlalte grupe; 

- Afişarea formei finale pe tablă sau pe foi de flipchart în clasă. 
  

 Analiza Swot a metodei cubului 

  

Puncte tari: 

- solicită gândirea elevului; 

- acoperă neajunsurile învăţării individualizate; 

- oferă elevilor posibilitatea de a-şi dezvolta competenţele necesare unor abordări complexe, 

deoarece presupune abordarea unei teme din mai multe perspective; 

- dezvoltă abilităţi de comunicare; 

- nu limitează exprimarea părerilor sau a punctelor de vedere individuale; 

- lărgeşte viziunea asupra temei 
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Puncte slabe: 

- are eficienţă scăzută în grupurile mari; 

- se poate stabili mai greu contribuţia fiecărui elev la rezolvarea sarcinii de lucru;  

Oportunităţi: 
- stimulează creativitatea elevilor; 

- favorizează colaborarea elevilor în găsirea răspunsurilor; 
- stimulează dialogul între membrii grupului;  

Ameninţări: 
- unii elevi muncesc şi pentru alţii; 
- unii elevi pot domina grupul; 

- productivitatea unor elevi mai timizi poate scădea atunci când sunt puşi în situaţia de a colabora cu 

alţii; 
Ţinând cont de avantajul major al metodei cubului – în timpul folosirii ei, elevii pot dobândi 

atât componente cognitive propriu-zise (informaţiile noi legate de subiectul, tema abordată), cât şi 
componente metacognitive (capacitatea de a învăţa prin această metodă orice alt conţinut cognitiv), 

- mai ales pedagogii formaţi în spiritul programului de stimulare a gândirii critice recomandă 

utilizarea ei cât mai frecventă în practica şcolară. Ei accentuează în special flexibilitatea metodei, în 

funcţie de gradul de receptivitate al elevilor sau de nivelul lor de vârstă, profesorul putând opta 

pentru 3 - 4  faţade ale cubului.  
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DROGURILE – MOTIV DE RENUNŢARE LA VIAŢĂ? 

 
Prof. psih. Alina Gabriela Băiaşu, C.J.R.A.E. Constanţa – 

 Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia 

 

                                                          

Motto: “Nu trebuie să faci ca fericirea ta să depindă de alţii!” 

                                                              (Cl. Bernard) 

 

 Drogul reprezintă încă pentru mulţi dintre noi numai un subiect de discuţie („li se întâmplă 
altora”) sau chiar un subiect tabu. Studiile realizate, dar şi simpla observaţie ne demonstrează însă 
că este vorba de mult mai mult decât realitatea altora, ele fiind mai prezente decât ne-am dori în 
viaţa noastră. Nu ne putem feri de droguri dacă pretindem că nu există, dacă nu le recunoaştem în 
jurul nostru pentru că acest lucru ne-ar îngrozi sau pur şi simplu pentru că nu vrem să ştim de ele.  
 Drogurile sunt într-adevăr cel mai groaznic coşmar pe care singuri ni-l construim. Efectele 

lor sunt dezastruoase pe toate planurile vieţii (personal, familial, social, profesional), astfel încât ar 
trebui ca simpla vedere a unui consumator, aşa cum apare ea în reclamele T.V. sau în ziare să ne 
lecuiască de orice gând de a lua droguri. De ce totuşi există tentaţia drogurilor? De ce considerăm 
că noi nu putem ajunge ca cei din aceste reclame? Pentru că reducem drogurile numai la efectele 

lor fizice şi psihice vizibile şi brutale. Unii dintre noi zâmbim când ni se spune că alcoolul, tutunul, 
chiar marijuana sunt droguri şi, prin urmare, periculoase (cei pe care-i cunoaştem şi ştim că folosesc 
aceste substanţe -  poate chiar noi suntem în această situaţie -  nu au acea imagine de „mort viu” pe 
care-o vedem în ziare). Periculozitatea lor constă tocmai în faptul că nu le vedem periculoase şi nu 
ne mai apărăm de ele. Uităm că mai întâi apare dependenţa psihică – odată ce ai experimentat 

senzaţia „de plutire”, „de extaz”, vei dori s-o repeţi iar şi iar, la nesfârşit, devenind sclavul unei 
plăceri. Iluzia este că ne putem opri oricând (cel puţin aşa susţinem şi chiar credem), că ne putem 
controla, dar, culmea, nici nu ne trece prin minte să ne oprim să nu mai fumăm, de exemplu. Cum 
tot ceea ce se întâmplă - rău sau bun – trebuie sa aibă un început, la fel, folosirea drogurilor „tari” 
nu se face dintr-o dată, ci începe cu drogurile „de pasaj” care, treptat, nu ne mai produc aceleaşi 
senzaţii de la început şi deci avem nevoie de ele în cantităţi din ce în ce mai mari, până când nu ne 
mai sunt suficiente şi avem nevoie de altceva mai puternic.   
 Sondajele efectuate în rândul tinerilor au demonstrat nu numai că acest flagel a pătruns în 
viaţa copiilor noştri, dar şi că vârsta la care se începe consumul lor este în scădere.  
 Cum se explică această realitate? De ce consumă tinerii noştri droguri?                                                                                                

Prima condiţie favorizantă este reprezentată de disponibilitatea drogurilor, posibilitatea de a 

face  rost de ele. 

Personalitatea vulnerabilă a celui care intră în contact cu drogurile este un alt motiv care 
duce la folosirea lor; vârsta pubertăţii şi a adolescenţei reprezintă un teren propice pentru încercarea 
drogurilor, iar acest lucru se datorează specificului de tensiuni, revolte, căutări înfrigurate care 
colorează toată aceasta perioadă. Concret, motivele pentru care tinerii consumă droguri sunt: 

-    nevoia pe care o resimt de a avea o viaţa palpitantă, de a experimenta senzaţii noi, chiar frizând 
pericolul; cu cât adulţii subliniază mai mult pericolul pe care-l reprezintă drogurile, cu atât sunt 
mai tentaţi să „cocheteze” cu ele;  

- mai există apoi curiozitatea înnăscută a omului, dar exacerbată la vârsta copilăriei – curiozitatea 

este cea care stimulează omul să exploreze posibilul, necunoscutul, chiar absurdul, este 
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capacitatea care ne-a permis să evoluăm şi să ne diferenţiem de animale, numai că, de data 
aceasta curiozitatea se asociază cu tendinţa adolescentului de a încerca tot ceea ce reprezintă 
„fructul oprit”, dar şi cu o reală naivitate ce rezultă din lipsa informaţiilor pertinente despre 
pericolul real pe care-l reprezintă drogurile (adesea consumul lor este justificat prin lipsa 

pericolelor şi imposibilitatea dependenţei pentru că dependenţa psihică de care vorbeam anterior 
este neştiută sau ignorată); 

- o imagine de sine scăzută, o părere nu tocmai bună despre propria persoană, sentimentul 

inutilităţii personale îl poate împinge pe tânăr să ia droguri; în momentul în care experienţe 
nenumărate îi demonstrează că nu este bun să facă nimic „perfect” (şi să nu uitam că el are o 
nevoie acută să fie permanent apreciat, să fie în prim plan), îşi pierde treptat interesul pentru 
orice activitate care nu-i aduce aprecierea celorlalţi, ci dimpotrivă îi produce numai dezamăgiri; 
în acest context, ideea drogului care „te face mai puternic” îşi poate face treptat loc, mai ales 
dacă sentimentul de inutilitate este atât de mare încât ajunge să considere că nu mai are nimic de 
pierdut, chiar dacă ar conştientiza că o ia pe un drum al pierzaniei;     

- situaţiile delicate cu care se confruntă, problemele familiale, şcolare etc. Existente sunt tot 
atâtea motive și ocazii de refugiu în senzaţiile „de plutire”, „de extaz” oferite de droguri; nu este 
vorba numai de realele drame pe care le pot traversa tinerii (familii dezbinate, divorţ, violență, 
abuzuri etc.), ci și de probleme care nouă, adulţilor, ne pot părea neînsemnate sau, oricum, 
nejustificând decizia de a renunţa la viaţă. Să nu uităm ce intensă şi activă este viaţa afectivă a 
copiilor noştri, ca şi tendinţa lor de a exagera, de a trăi totul la cote maxime, după dictonul 
„totul sau nimic”. 
Presiunea socială este un alt motiv al consumului de droguri, nu este vorba atât de  o presiune 

externă, cât de o presiune pe care tânărul şi-o autoimpune pentru a simţi că face parte dintr-un grup, 

că este acceptat ca membru al acestuia, această presiune socială poate apărea pe fondul: 
  - teribilismului manifestat în faţa colegilor şi prietenilor, tendinţei de a face totul pentru a 
ieşi în evidenţă, pentru a câştiga o poziţie respectată în cadrul grupurilor din care face parte; 

- existenţei unor atitudini şi comportamente „la modă” în rândul tinerilor ori ceea ce este la 
modă (chiar dacă nu este plăcut) trebuie respectat pentru a nu deveni „anacronic” sau ţinta ironiilor 
colegilor; 

- frecventării unui anumit cerc de prieteni, a anumitor locuri care promovează prejudecăţi şi 
atitudini de genul: „viaţa este distracţie”, „numai cei slabi nu au curajul să fumeze” etc.; 

- influenţei mass-mediei – pe de-o parte, prin prezentarea situaţiilor şi a scenelor de violenţă, 
de consum de droguri, prin promovarea anumitor genuri de muzică, dans etc., toate acestea, în timp, 
obişnuiesc tinerii cu ideea acceptării acestor fenomene ca pe ceva normal, în ton cu “vremurile”; pe 
de altă parte, tinerii îşi aleg idoli dintre staruri cu un stil de viaţă obscur şi, bineînţeles, fac totul ca 
să-i imite, să fie ca ei.   

- încurajării ideii că societatea românească trece prin tranziţie, deci este normal ca un sistem 

de valori solide să lipsească, să fie nevoie să importăm pseudomodele din Occident. 
 

În atenția adulţilor: 
  

 nu trebuie să speriem tinerii cu informaţii docte despre cât de periculoase sunt drogurile (fie 
ele legale sau ilegale), atâta timp cât ei au în jur suficiente exemple care arată ca lucrurile nu 
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stau chiar aşa – cunosc persoane care folosesc droguri şi nu sunt încă depistate de părinţi şi 
cunoscuţi; 

 în loc să spunem tinerilor ce le este interzis să facă, le putem spune ce pot face ca să fie 
apreciaţi şi respectaţi; 

 în loc să insistăm pe efectele nocive ale drogurilor (atâta timp cât ei văd că părinţii lor sau ai 
altora continuă să fumeze sau că unii prieteni consumă marijuana fără a se manifesta vizibil 
negativ), le putem spune ce pot câştiga dacă nu le folosesc: o bună condiţie fizică, o sănătate 
bună, un aspect plăcut, îngrijit, o memorie bună, prieteni deosebiţi, respect, aprecierea 

celorlalţi etc.; 
 cum cea mai bună metodă de combatere a unui fenomen nedorit este înlăturarea cauzelor, 

trebuie să avem grijă ca tinerii noştri: 
 să ştie că sunt iubiţi – să li se repete constant şi să li se dovedească acest lucru; 
 să ştie că sunt apreciaţi pentru ceea ce sunt ei, pentru ceea ce fac ei bine (să li se 

arate ceea ce fac bine);  

 să fie încurajaţi să gândească liber, să aibă opinii personale, astfel încât să poată lua 
singuri decizii atunci când nu suntem cu ei, să nu mai poată fi atât de influenţaţi; 

 să fie încurajaţi să discute despre prietenii lor, fără a fi criticaţi atunci când ceva nu ne 
convine (astfel nu va mai exista o dată viitoare în care să vă vorbească despre ei); 

 în loc să le limităm libertatea pentru a-i avea tot timpul sub observaţie şi pentru a nu le da 
ocazia să „calce strâmb”, putem să le încurajăm libertatea după care tânjesc atât de mult, 
părinţii rămân, bineînţeles, importante surse de valori, informaţii și sprijin, rolul lor fiind de 
a-i învăţa pe tineri să-şi ia viaţa în mâini cu responsabilitate. 
 

În atenția tinerilor:    
 

 Vrei să fii stăpân pe tine? – înarmează-te cu informaţii; informaţia este putere, lipsa ei este 
slăbiciune; orice decizie vei avea de luat, o vei putea lua ştiind toate datele problemei; poţi 
chiar refuza, atunci când ceva nu-ţi convine;   

 Vrei să te distrezi? – alege ce vrei: marea sau muntele, prietenii sau liniştea camerei tale în 
care să te delectezi cu o carte sau cu o muzică bună; 

 Vrei să arăţi bine? – petrece mult timp în aer liber, fă sport, mănâncă sănătos, dormi, râzi; 
 Vrei să fii apreciat şi respectat? – poţi arăta celorlalţi că se poate avea încredere în tine, că 

ai întotdeauna o opinie în legătură cu ceea se discută (nu trebuie să fie identică cu a 
celorlalţi), că eşti la curent cu tot ce este nou în materie de sport, muzică, cărţi etc.; 

 Vrei să fii liber? – nu permite la nimeni şi la nimic să pună stăpânire pe mintea şi pe corpul 
tău; nu laşi părinţii să te dădăcească, dar te laşi controlat de prieteni cu replici de genul: „eşti 
slab dacă...’;  

 Vrei să fii iubit? – iubeşte-te mai întâi tu însuţi; dacă te iubeşti, te vei preţui şi respecta, nu 
vei lăsa nici o persoană (nicidecum o substanţă) să atenteze la fericirea ta şi  cu atât mai 
puţin la viaţa ta; 

 Vrei să ai prieteni? – fii ceea ce eşti, poartă-te firesc, natural, nu-ţi schimba convingerile şi 
felul de a fi pentru a fi pe placul altora, ceilalţi vor învăţa  să te respecte şi să te admire 
pentru acest lucru; 



Dialoguri Didactice – Nr. 2, decembrie 2014 

 

 

 

73 

 

 Vrei să-ţi rezolvi singur problemele care te macină? – înfruntă-le pentru că ele nu vor 

dispărea dacă le ocoleşti sau ignori, apelează la ajutorul părinţilor sau al prietenilor sau al 
unei persoane pe care te poţi baza, fiecare problemă rezolvată te face mai puternic şi-ţi va 
arăta prietenii adevăraţi; 

 Vrei să renunţi la fumat? – anunţă prietenilor hotărârea ta, evită locurile în care se 
fumează, acordă-ţi câte o mică recompensă pentru ziua, săptămâna, luna, anul în care ai 
reuşit să te abţii;     

 NU POŢI SPUNE CĂ ESTE O SIMPLĂ TEORIE PÂNĂ CÂND NU ÎNCERCI S-O 

APLICI !!! 

 

 

 

 

NU PUTEM SĂ NU COMUNICĂM 

 
Prof. Virginica Barabaş 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

 

 Termenul de «comunicare» este legat de existenţa noastră ca oameni, mai apoi ca societate, 
fiindcă fiinţele umane şi comunicarea sunt interdependente. Ca fiinţe ce interacţionăm şi relaţionăm 
în cea mai mare parte, sau chiar în întregime prin actul comunicări, fără comunicare şi limbaj 
existenţa noastră pe pământ ar fi inutilă.  
 Comunicarea este un ansamblu de acţiuni care au în comun transmiterea de informaţii sub 
formă de mesaje, ştiri, semne sau gesturi simbolice, texte scrise ş.a. între două persoane, numite 
interlocutori, sau mai formal, emiţător şi receptor. Comunicarea este un proces dinamic, aflat într-o 

permanentă transformare.  
 Societatea există datorită comunicării, ea înseamnă comunitate şi este văzută ca un proces 
care implică participare din partea membrilor unei societăţi. Din punct de vedere cronologic, 

comunicarea este primul instrument spiritual al omului în procesul socializării sale.  

 Comunicarea umană se ocupă de sensul informaţiei verbale, prezentată în formă orală sau 
scrisă şi de cel al informaţiei non verbale, reprezentată de paralimbaj, mişcările corpului şi folosirea 
spaţiului. Comunicarea poate fi verbală şi non verbală. La rândul său comunicarea verbală poate fi 
orală şi scrisă.  
 Şcoala de la Palo Alto (un mic oraş situat la sud de San Francisco), fondată de doi 

cercetători, Gregory Bateson şi Paul Watzlawizk, are o influenţă deosebită asupra analizei şi 
explicării procesului comunicării. Poziţia teoretică a şcolii de la Palo Alto se caracterizează prin 
considerarea comunicării ca fenomen social integrat, încercând să construiască o punte de legătură 
între aspectele relaţionale şi cele organizaţionale, între mecanismele care reglează raporturile 
interindividuale şi cele care reglează raporturile sociale.  

 Adoptând o strategie de tip sistemic, reprezentanţii Şcolii de la Palo Alto au avansat şi 
dezvoltat următoarele principii generale:   

 - orice comunicare este un fenomen interacţional;     

- orice comportament social are o valoare comunicativă; 
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 - orice mesaj comportă două niveluri de semnificaţie, unul informativ  şi al doilea relaţional, 
care leagă pe interlocutori; primul nivel ţine de componenta cognitivă, cel de-al doilea de cea 

afectivă; 
 - cele mai multe forme de patologie mintală provin din perturbări şi disfuncţii de 
comunicare.  

 Pe baza acestor principii, ei au elaborat mai departe aşa - numitele axiome pe care le-au pus 

la baza tuturor analizelor teoretice şi intervenţiilor practice. 
 “Nu putem să nu comunicăm” (Comunicarea este inevitabilă, imposibilitatea de a nu 
comunica) - această axiomă are sens numai în condiţiile în care înglobăm în sfera comunicării şi 
transmiterea neintenţionată de informaţie, ce se realizează prin intermediul indiciilor. Dacă 
acceptăm că orice comportament are o anumită valoare comunicativă, că nu doar mimica şi 
gesturile, ci şi absenţa lor este elocventă, vom putea accepta uşor prima axiomă.  

“Este imposibil să nu comunici” (P. Watzlawick) - avem în faţă un enunţ cât se poate de 

clar, de „transparent”. În mod evident, chiar dacă nu comunicăm direct o face înfăţişarea noastră, 
hainele pe care le purtăm, felul în care păşim, ascultăm, privim, ne mişcăm muşchii feţei, conducem 
maşina, închidem uşa după noi etc. totul vorbeşte despre noi, atunci când noi nu o facem. Fie că 
refuzăm, fie că nu avem disponibilitate, fie că…am făcut un pariu cu propria persoană: „nu transmit 
absolut nimic timp de o săptămânână, dar nimic”. Exclus! Prezenţa umană VIE transmite continuu 
informaţii despre ea, indiferent dacă o face sau nu conştient, voit.   
 Nevoia de comunicare este internă şi profundă. Orice comportament este purtător de mesaj. 
Mimica, gestica, tăcerea, retragerea transmit mesaje cu semnificaţii. Uneori, vorbirea poate ascunde 

adevărata stare şi realitate interioară sau psihică a interlocutorilor. 

 Departe de a fi un fenomen linear, omogen și mecanic, comunicarea se prezintă ca un proces 
dinamic, în cursul căruia unele strategii se înlocuiesc cu altele, conducându-i pe interlocutori la 

„deplasarea” unuia spre celălalt. Chiar și atunci când comunicarea pare unidirecțională, de la 
profesor la elev - de pildă -ea nu este univocă întrucât, simultan cu fluxul informațional principal va 
lua naștere un flux adiacent, important prin funcționalitate și consecințe, cel al feed-back-urilor care 

reglează comunicarea. Această retroacțiune este atât de importantă încât, uneori, dacă nu se ține 

cont de ea, întregul releu informațional se poate bloca. Dacă profesorul nu decriptează la timp 
reacțiile elevilor săi și nu-și reglează la timp conduita comunicațională, întreaga activitate 
educațională poate fi compromisă. Orice comunicare realizează un circuit închis, iar, ca să se 
deschidă, comunicarea trebuie să fie bilaterală. De altfel, expresia „comunicare unilaterală” este un 

nonsens. Actul informativ poate fi unilateral, dar comunicarea - niciodată. Profesorul nu 

informează, ci comunică. Informațiile sale variază ca amplitudine și profunzime în funcție de 
informațiile primite de la elevi. Profesorul este un rezonator, ca și elevul, de altfel.  

 Așadar, comunicarea didactică înglobează și acele fluxuri informțtionale, intenționate sau 

nu, verbale ori nonverbale, profilând un univers de discurs pluri-direcțional, multicanal și 

polisemantic. 

 ”Dacă vom admite că, într-o interacţiune, orice comportament are valoarea unui mesaj, cu 
alte cuvinte, că este o comunicare, urmează de aici că nu se poate să nu se comunice, indiferent 
dacă se vrea sau nu. Activitate sau inactivitate, vorbire sau tăcere, orice are valoare de mesaj. 

Asemenea comportamente influenţează altele, iar acestea, la rândul lor, nu pot să nu reacţioneze la 
comunicări şi prin însuşi acest fapt să comunice.” (Watzlawick, Une logique de la communication).  
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COMPORTAMENTUL DEVIANT ŞI COMPORTAMENTUL DELINCVENT 

-Scenariu pentru ora de dirigenţie- 

 
Prof. psih. Alina Gabriela Băiaşu, C.J.R.A.E. Constanţa – 

 Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia 

 

 

Clasa: a IX-a / a X-a / a XI-a 

Obiectul: Consiliere și orientare  
Subiectul activităţii: Comportamentul deviant şi comportamentul delincvent 
Componenta: Educaţia pentru securitate personală 

Subcomponenta: Educaţia pentru prevenirea delincvenţei juvenile 

Tipul activităţii: formare de priceperi şi deprinderi 
 

Obiective cadru:  

 Cunoaşterea şi prevenirea fenomenului de devianţă şi delincvenţă; 
 Identificarea situaţiilor de risc şi a formelor de agresivitate pentru evitarea şi sancţionarea 

lor; 

Obiective de referinţă: 
 Educarea spiritului critic manifestat în activităţile de analiză a comportamentului propriu şi 

al celorlalţi; 
 Formarea deprinderilor de prevenire şi intervenţie în cazuri de devianţă şi delincvenţă; 

Obiective operaţionale: 

 să definească termenii „devianţă” şi „delincvenţă”; 
 să analizeze comportamentele propuse după indicatorii daţi; 
 să prezinte paletele de manifestări şi comportamente  ale celor două fenomene analizate; 
 să construiască – prin desen, rimă, pantomimă - antireclame la comportamentele deviante şi 

delincvente; 

 să aprecieze activitatea desfăşurată şi impactul pe care îl pot avea lucrările lor asupra 

celorlalţi; 
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Strategii de realizare: 

 instructajul, explicaţia; 
 conversaţia 

 studiul de caz 

 exerciţii în grup: pantomimă / piesă de teatru / rimă / desen                 
Resurse:  articole din ziare, reviste, dicţionar, hârtie de scris, creioane. 
 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

I. Organizarea clasei: 

 se vor grupa băncile pentru ca elevii să lucreze pe grupe de câte 4 elevi; 
 se pregătesc materialele necesare; 

II. Anunţarea temei activităţii: 
 tema a fost anunţată în ora anterioară, când elevii au primit sarcina de a căuta şi identifica în 

presa scrisă (ziare, reviste etc) articole care prezintă comportamente deviante şi delincvente; 
III. Realizarea obiectivelor propuse: 

 sunt definiţi termenii „devianţă”, „delincvenţă”, „normă morală”, „lege penală”; 
 fiecare grup va primi câte un articol din ziar, revistă etc., având sarcina de a recunoaşte tipul 

de comportament (deviant sau delincvent), norma/legea încălcată, cauzele care l-au 

determinat, urmările acestei încălcări şi modalităţile prin care s-ar fi putut evita un asemenea 

comportament; 

 rezultatele acestor analize vor fi prezentate în faţa clasei, vor fi aduse completări şi se va 
alcătui o listă cu tipurile de comportamente devinante, respectiv delincvente, cunoscute; 

IV. Sistematizarea cunoştinţelor şi deprinderilor: 

 tot pe grupe, elevii vor trebui să construiască o antireclamă la un comportament (deviant sau 
delincvent), la alegere; forma în care va fi redată poate fi: 

- pantomimă/piesă de teatru; 
- desen; 

- rimă; 
    La final, fiecare grup va prezenta antireclama construită; 
V. Feed-back: 

 se aduc completări dacă este nevoie; 
 se poate vota lucrarea cea mai reuşită, după criteriul puterii de convingere pe care o are. 
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   PLAN REMEDIAL PERSONALIZAT PENTRU ELEVII CU CES 

-model- 
 

Prof. Corina Mihalache 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

 

 
Clasa a XII-a  

Disciplina: Limba şi literatura română 

Anul şcolar .... - Semestrul I 

1 oră pe săptămână, în afara programului de şcoală 

 

1. Conţinuturi din domeniul literaturii 
 

Nr. 

crt. 

Unitatea de 

învăţare 

Competenţe 
specifice 

Conţinuturi Nr. 

de 

ore 

Săptă-

mâna 

Evaluare/Observaţii 

 

1. 

 

Simbolismul 

european şi 
românesc 

 

Identificarea 

trăsăturilor 
generale şi 

particulare ale 

simbolismului 

  

Cunoaşterea 

elementelor 

de structură şi 
de conţinut ale 

operei 

bacoviene 

 

 

 

-Definiţia şi 
trăsăturile 
simbolismului-

teme şi motive 
specifice, 

particularităţi 
ale textelor lui 

G. Bacovia; 

-Universul 

liric bacovian; 

- „Plumb” – 

artă poetică; 
 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

S 1 

 

 

S 2 

 

 

S 3-4 

 

S 5-6 

 

Evaluare formativă, 
orală: 

- Asemănări şi 
deosebiri între 

trăsăturile 

simbolismului 

european şi românesc 

 

2. 

 

Modernismul 

 

Identificarea 

elementelor 

moderniste, 

precum şi a  
particularităţilor 
de structură şi 
compoziţie ale 
textelor lirice 

studiate; 

 

 

-Lucian Blaga-

„Eu nu 
strivesc corola 

de minuni a 

lumii”; 
-Tudor 

Arghezi – 

„Testament”; 
- Ion Barbu – 

„Riga Crypto 
şi lapona 
Enigel” 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

S 7 

 

 

 

S 8 

 

 

 

S 9- 10 

 

Evaluare formativă 
orală; 

-descrierea viziunii 

autorilor despre lume 

şi viaţă (pe baza unei 

scheme întocmite de 
profesor) 
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2. Conţinuturi din domeniul limbă şi comunicare 
 

Nr. 

crt. 

Unitatea de 

învăţare 

Competenţe 
specifice 

Conţinuturi Nr. de 

ore 

Săptă-

mâna 

Evaluare/Observaţii 

 

1. 

 

Limbă şi 
comunicare 

 

Recunoaşterea 
în context a 
sensurilor 

cuvintelor şi 
formularea de 

enunţuri în 
care cuvintele 

să fie folosite 

cu ambele 

sensuri; 

 

 

Cunoaşterea 
structurii 

textului 

argumentativ; 

 

Recunoaşterea 
în context a 
cuvintelor 

care fac parte 

din acelaşi 
câmp 

semantic 

 

-Sensul 

denotativ, 

sensul 

conotativ al 

cuvintelor; 

 

-Textul 

argumentativ 

– structuri şi 
tehnici 

argumentative;  

 

-Câmpuri 
semantice, 

relaţii 
semantice. 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

S 11 

 

S 12 

 

 

 

S 16 

 

S 17 

 

 

 

S 18 

 

Evaluare formativă 
orală- exerciţii 

 

2. 

 

Recapitulare 

în vederea 
susţinerii 
lucrării 
scrise 

semestriale 

 

  

-Conţinuturi 
de literatură: 
-Conţinuturi 
de limbă şi 
comunicare; 

 

 

1 

 

1 

 

S 13 

 

S 14 

 

Evaluare sumativă 
orală; recapitulare 
pe baza schemelor 

realizate de 

profesor 

 

3. 

 

Lucrarea 

scrisă 
semestrială 

  

- Susţinerea 
lucrării scrise 
semestriale 

 

1 

 

S 15 

 

Evaluare sumativă 
scrisă; 

Subiectul a fost 

individual, 

conceput astfel 

încât să nu necesite 
un efort prea mare 

din partea elevului. 

Au predominat 

itemi de evaluare 

de  tip grilă 
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 Raport asupra evoluţiei elevului în urma aplicării 
Planului  remedial personalizat 

 

     Având în vedere problemele de sănătate cu care se confruntă elevul, diagnosticat cu ... , am 

conceput un program special de lucru. Dificultatea cu care se confruntă elevul este efortul deosebit 

pe care îl face pentru a putea scrie. Am conceput scheme şi prezentări de conţinut care să 
înlocuiască notiţele.  
     Pentru ca elevul să dobândească acele competenţe prevăzute de programa şcolară, am conceput 
un program de lucru personalizat, în afara orelor de curs şi am aplicat lucrul diferenţiat în orele de 
curs. 

     În urma aplicării acestui plan în primul semestru am constatat că elevul este capabil: 

- să desprindă ideea poetică centrală din textele în versuri; 
- să argumenteze apartenenţa textelor la unul dintre curentele literare studiate; 
- să identifice elemente de compoziţie ale textului liric; 
- să comenteze o idee ce se desprinde din unul dintre fragmentele studiate; 
- să identifice şi să comenteze imagini artistice; 
- să aplice elementele de limbă şi comunicare învăţate în exerciţii de diferite tipuri; 

     Conform criteriilor de evaluare standardizate întocmite de profesor, elevul îndeplineşte condiţiile 
pentru acordarea unei note medii.  

 

CONCLUZII: 

     Programul de intervenţie personalizat a presupus munca în echipă, formată în principal din 
profesor şi familie, precum şi din toţi cei implicaţi în activităţile desfăşurate în şcoală pe parcursul 
unei zile pentru a forma un cerc de susţinere, echilibrare şi integrare a elevului în colectiv şi implicit 
în societate. Programul de intervenţie a fost derulat atât în programul educativ, cât şi în afara 
programului de curs, locaţia fiind Cabinetul de Limba şi literatura română existent în unitate. În 
urma intervenţiilor educative, elevul a înregistrat un progres real, favorabil unei integrări optime în 
şcoală. 
     Profesorul îşi propune pe viitor să continue lucrul diferenţiat la clasă şi să vină în sprijinul 
elevului la solicitarea acestuia sau a părinţilor acestuia. 

     De remarcat atitudinea pozitivă a colegilor de clasă care au sprijinit-o şi au încurajat-o. 
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CUM COMUNIC CU CEILALŢI? 

Proiect didactic - Consiliere şi orientare                                                                                                      
 

Prof. Rodica Şargu 

 Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia                                                                                     
 

  

Clasa: a IX-a A                                                                                                                     

Tema: „Cum comunic cu ceilalţi ?” 

Modulul: Autocunoaştere şi dezvoltare personală 

 

OBIECTIVE:  

La sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili: 
O1: să indice minim două motive pentru care este importantă comunicarea 

O2: să identifice componentele comunicării (emiţător, receptor, mesaj) 
O3: să aplice deprinderile de comunicare verbală şi nonverbală cu colegii 
STRATEGII DIDACTICE: 

1. METODE: Icebreaking, brainstorming, discuţii şi analiză, dezbaterea, jocul de rol, 

prezentare ppt 

2. MATERIALE NECESARE: coli A4, video-proiector, flipchart, markere, grilă de evaluare  
3. FORME DE ORGANIZARE: frontal şi individual; în grupe de 2-3 elevi 

EVALUAREA: Modul în care se realizează obiectivele stabilite se urmăreşte prin: observaţia 
directă a elevilor, autoevaluare, grilă de evaluare. 

 

Captarea atenţiei 
Icebreaking (5 min) 

Profesorul solicită elevilor să se aşeze în cerc şi să construiască un şir de propoziţii de forma 
„Din fericire... „/”Din nefericire...” 

 

Prezentarea temei şi a obiectivelor 

Brainstorming (5 min) 

Profesorul propune afirmaţia:  “Când aud cuvântul comunicare mă gândesc la…”. Toate ideile 
elevilor se vor nota pe flipchart, apoi se discută pe baza lor pentru a introduce obiectivele lecţiei. 

 

Conţinutul activităţii: 
I. Importanţa comunicării  
Dezbatere (5 min) 

Comunicarea este baza tuturor relaţiilor noastre. Viaţa personală, viaţa profesională şi în mare 
parte chiar şi fericirea noastră depind de felul în care comunicăm. Cu cât reuşeşti să comunici mai 
bine, cu atât e mai probabil să ai succes în relaţiile cu familia, cu prietenii sau în cele de afaceri. 
Pentru că eşti nevoit să intri în contact cu oamenii, trebuie să te faci înţeles, să încerci să înţelegi ce 
doresc alte persoane pentru a putea relaţiona cu ele şi pentru a putea rezolva anumite situaţii de 
viaţă. 
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Dintre cuvintele notate pe flipchart, profesorul solicită elevilor să extragă câteva motive pentru 

care cineva ar studia comunicarea. 

 

Răspunsuri posibile: 
- Pentru a mă înţelege mai bine cu cei apropiaţi 
- Pentru a câştiga mai mulţi bani făcând vânzări  
- Pentru a afla cum pot să cuceresc o fată/ un băiat 
- Pentru a fi privit cu respect de către oamenii din jur 
- Pentru a deveni faimos şi recunoscut în public 

- Pentru a putea convinge pe cineva (părinţi, profesori, posibili angajatori) 

 

II. Componentele comunicării 
 Activitate individuală (5 min) 

Elevii vor primi câte o coală de hârtie A4. Vor primi instrucţiuni, fără să comunice între ei 
sau să pună întrebări: 
-“Îndoiţi coala de hârtie în două”; 
-“Rupeţi colţul din dreapta sus”; 
-“Îndoiţi, din nou, coala de hârtie”; 
-”Acum, rupeţi colţul din stânga”; 
-“Îndoiţi încă o dată foaia”; 
-“Rupeţi colţul din dreapta jos”.                

Fiecare elev îşi va desface coala şi o va arăta întregului grup. Elevii vor remarca o mare 

diversitate de „modele” de foi rupte, semn că fiecare a înţeles sarcina în mod diferit. 
Discuţiile care vor urma se vor baza pe idea că, deşi toţi au auzit aceleaşi instrucţiuni, 

fiecare le-a pus în aplicare în alt mod, obţinând rezultate diferite. A intervenit decodificarea 

mesajului primit, în funcţie de valorile personale, simţurile, starea de spirit a fiecăruia etc. 
Profesorul solicită elevilor să stabilească elementele comunicării. 
Comunicarea este procesul de trimitere, receptare şi interpretare a mesajelor prin care 

noi relaţionăm unii cu ceilalţi şi ne adaptăm la mediul înconjurător.(Robert Smith, 1992) 

Comunicarea porneşte de la o sursă (emiţător). Între emiţător şi receptor se realizează un 
schimb de mesaje, alcătuite din idei, simboluri, coduri. Orice comunicare are loc intr-un context. 

Canalul este un “purtător” al mesajului. Receptorul este cel care primeşte mesajul transmis de 
emiţător, îl decodifică şi îl supune unei interpretări personale. Într-un dialog, rolurile de emiţător şi 
receptor se schimbă alternativ.  

Procesul comunicării implică: aşteptări, simţuri, experienţe, corpurile noastre, valorile 
personale.  

 

III. Formele comunicării: 
* Verbală 7% 

* Paraverbală 38% (expresivitate, accent, intonaţie, topică, timbru) 
* Nonverbală 55% (mimică, gesturi, postură) 
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Activitate pe grupe (10 min) 

 

"GHICEŞTE HOBBY-UL!" 

Profesorul solicită un elev voluntar, dintre cei care se consideră talentaţi la jocul „mimă” 
(sau numeşte pe unul dintre ei, al cărui hobby este mai puţin cunoscut de colegi). Acesta va mima 

timp de un minut hobby-ul său în faţa celorlalţi, într-o manieră cât mai originală şi plină de umor. 
Ceilalţi elevi vor încerca să ghicească ceea ce s-a mimat. 

Analiza activităţii: 
- Ţi-a fost greu sau uşor să mimezi hobby-ul? 

- Cum te-ai simţit exprimându-te nonverbal în faţa grupului? 

- Ce elemente ale exprimării nonverbale te-au ajutat să-ţi construieşti jocul de mimă? 

 

Activitate pe grupe (20 min) (feedback, evaluare) 

 

COMUNICARE PRIN MUZICĂ 

Elevii au pregătit în grupe, timp de o săptămână, anterior lecţiei, materiale ppt în care au 
ilustrat genul preferat de muzică. Fiecare grupă primeşte un punctaj pentru felul în care îşi prezintă 
(comunică) produsul. Elevii au primit grila de evaluare atunci când au primit sarcina de a realiza 
materialul ppt. 

 

 

Grilă de evaluare criterială  
a prezentării multimedia 

 

 

4 3 2 1 

Conţinut: Scop 

Prezentarea are un scop sau o 

temă. Toate părţile prezentării 
spun ceva semnificativ despre 

scop sau temă. 

Prezentarea are un 

subiect. Toate 

părţile prezentării 
spun ceva important 

despre subiect. 

Prezentarea are un 

subiect. Cele mai multe 

părţi ale prezentării 
spun ceva important 

despre subiect.  

Subiectul prezentării 
este neclar. Multe 

părţi ale prezentării 
par că nu au legătură 
cu un subiect. 

Conţinut: Informaţii suport 

Include date adecvate şi 
semnificative, care sprijină şi 
explică punctele principale. 

Include date 

adecvate, care 

sprijină şi explică 
punctele principale. 

Unele informaţii sunt 
incomplete sau 

inexacte. 

Nu include suficiente 

informaţii pentru a 
sprijini şi a explica 

punctele principale. 

Organizare 



Dialoguri Didactice – Nr. 2, decembrie 2014 

 

 

 

83 

 

Prezentarea începe cu o 
introducere interesantă a 
temei, construieşte 
informaţiile în mod logic şi se 
sfârşeşte cu o încheiere care 
lasă în mintea publicului o 
idee interesantă legată de 
temă, la care să reflecteze.  

Prezentarea începe 
cu o introducere a 

temei, construieşte 
informaţiile şi se 
sfârşeşte cu 
concluzii. 

Prezentarea nu are o 

introducere sau 

concluzii clare, iar 

informaţiile e posibil să 
fie prezentate ilogic. 

Prezentarea nu are o 

introducere, concluzii 

şi nici o ordine. 

Prezentare orală 

Elevul-prezentator s-a 

pregătit şi a repetat 
prezentarea. Vorbeşte clar şi 
cursiv, într-un mod antrenant.  

Elevul-prezentator 

s-a pregătit şi a 
repetat prezentarea. 

Vorbeşte clar. 

Elevul-prezentator s-a 

pregătit oarecum, dar 

ar fi trebuit să repete 
mai mult. Când 
prezintă, este uneori 
incoerent sau pierde 

atenţia publicului.  

Elevul-prezentator nu 

s-a pregătit deloc. Nu 
a repetat prezentarea. 

Nu este coerent în 
prezentare şi pierde 
atenţia publicului 
atunci când prezintă. 
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