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I. LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

 
 

IPOSTAZE ALE GENIULUI ÎN CREAŢIA LUI ALEXANDRU 

MACEDONSKI ŞI ŞTEFAN AUGUSTIN DOINAŞ  

 

 

Prof. Corina Mihalache 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

 

 

 Temă bine reprezentată în creaţia poeţilor romantici, condiţia geniului este preluată din 
filosofia idealistă germană a lui Schopenhauer, pentru care geniul este o fiinţă dotată cu inteligenţă 
superioară, care se ridică deasupra omului comun prin spiritul său obiectiv, prin capacitatea de 
autodepăşire, de sacrificiu a propriei fericiri în favoarea scopului obiectiv, prin setea de cunoaştere. 
În acelaşi timp, „pe pământ nici e capabil de a ferici pe cineva, nici capabil de a fi fericit. El nu are 
moarte, dar nu are nici noroc” (M. Eminescu), este condamnat, aşadar, la singurătate şi nefericire.  
 Alexandru Macedonski şi Ştefan Augustin Doinaş, prin două dintre cele mai fascinante 
poeme din literatura noastră, „Noaptea de decemvrie” şi „Mistreţul cu colţi de argint”, abordează 
alegoria geniului din perspective diferite, într-o manieră originală, specifică unor scriitori greu de 
compartimentat. Geniul nu mai este reprezentat de astrul protector al iubirii („Luceafărul”), de 
„bătrânul dascăl” („Scrisoarea I”), de poetul nefericit („Floare albastră”), ca în poezia eminesciană, 
ci de emirul Bagdadului şi de prinţul din Levant, ipostaze cu influenţe orientale ale geniului. 
 „Noaptea de decemvrie”, inspirată de „Nopţile” lui Alfred de Musset şi inclusă în volumul 
„Flori sacre”, are la bază o legendă orientală, „Meka şi Meka”, în care un prinţ arab primeşte de la 
tatăl său, aflat pe patul de moarte, îndemnul de a nu se abate niciodată de la calea cea dreaptă. 
Macedonski dezvoltă simbolistica geniului în poem, creând în incipit o atmosferă romantică, în care 
planul realităţii obiective alternează cu cel al visului. Astfel, poetul damnat, „trăsnit de soartă”, în 
spaţiul intim al odăii sale, este înconjurat de umbre şi nămeţi, elemente ale spaţiului exterior ostil. 
Focul în sobă e stins, poetul se lasă cuprins de un somn adânc, în timp ce de afară se aude tremoloul 
sinistru al crivăţului şi urletele răguşite ale lupilor. În această atmosferă de zbucium lăuntric, o 
flacără aduce inspiraţia şi-l transformă pe poet în emir al Bagdadului, tânăr, puternic, bogat („E 
tânăr, e farmec, e trăsnet, e zeu”), dar nefericit, chinuit de dorinţa de desăvârşire, de obsesia 

absolutului. 

  Ştefan Augustin Doinaş renunţă la imaginea poetului osândit de soartă, inadaptat într-o 

lume superficială, mediocră, poemul său debutând brusc cu ipostaza prinţului pornit în căutarea 
absolutului: „Un prinţ din Levant, îndrăgind vânătoarea,/ prin inimă neagră de codru trecea”. 
 Nemulţumit de condiţia sa, emirul Bagdadului pleacă spre Meka, simbol al perfecţiunii, al 
„idealului în veci neatins” (E. Lovinescu). Călătoria sa simbolică prin deşertul de foc, pe calea cea 
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dreaptă echivalează cu goana după himere, cu o trecere treptată spre moarte sau, aşa cum ar spune 
Blaga, cu „marea  trecere”. Părăsirea oraşului, a „rozului Bagdad” îi dă sentimentul unei desprinderi 
dureroase de locurile copilăriei sale, mai ales când „la fântâna unde se-opreşte o clipă să bea” - 

spaţiu intermediar între viaţă şi moarte - zăreşte un cerşetor „mai slut ca iadul, zdrenţos şi pocit”, 
„viclean la privire şi searbăd la faţă” care-l informează că şi el merge la Meka, dar porneşte pe calea 
ocolită, umbroasă şi sigură.  
 Mersul anevoios prin pustiul arzător este descris printr-o suită de imagini vizuale care 
compun un tablou coloristic sumbru, prin seria de enumeraţii şi repetiţii, cei care străbat deşertul 
fiind înconjuraţi de foc din toate părţile: „Şi foc e în aer, în zori, şi-n amurg”, „Nici urmă de ierburi, 
nici pomi, nici izvoare.../ Şi ei naintează sub flăcări de soare...”. Apar păsările de pradă (motiv 
simbolist recurent în poezia lui Bacovia şi a lui Edgar Allan Poe), iar versul obsedant „Şi tot nu s-

arată cetatea din vise” revine ca un laitmotiv, sugerând zădărnicia idealului spre care aspiră emirul. 
Pierzându-şi caravana - oameni, cai şi cămile - emirul rămâne singur, el însuşi lipsit de putere, cu 
mintea înceţoşată. În ultimele clipe de viaţă are iluzia cetăţii strălucitoare (motivul fetei morgana) şi 
aleargă spre ea cu ultimele puteri, dar „alba cetate rămâne nălucă”. În schimb, vede păşind pe 
porţile albe pe cerşetorul slut plecat odată cu el către aceeaşi ţintă. 
 Poemul lui Macedonski, sinteză între tradiţia romantică şi sugestia simbolistă, aduce în 
prim-plan drama omului de geniu, sufletul omenesc însetat de absolut, asemenea Luceafărului 
eminescian. Emirul, simbolul credinţei nestrămutate în ideal, este omul superior capabil să îşi 
depăşească limitele, să iasă din sfera sa, în timp ce slutul cerşetor este simbolul omului comun, 
mediocru, dispus la concesii, un spirit inferior pentru care contează doar bucuria şi fericirea de-o 

clipă. Cetatea  albă şi strălucitoare este visul suprem, simbol al purităţii, al perfecţiunii pentru artist, 
al cunoaşterii totale, absolute. 
 „Mistreţul cu colţi de argint” este o baladă cultă, inspirată de balada germană a lui Goethe, 
„Craiul ielelor” şi publicată în volumul „Omul cu compasul”. Eroul său liric, prinţul din Levant, 
este visătorul, exploratorul, artistul dornic de desăvârşire, pentru care vânătoarea este, de fapt, actul 
cunoaşterii absolute, căutarea idealului în artă. Aventura sa vânătorească este plasată într-un timp 

mitic, într-un prezent anistoric şi într-un spaţiu simbolic, Levantul - topos al misterului, al 

cunoaşterii prin iniţiere, al tainelor oculte. Prinţul îşi cheamă servitorii într-o aventură a cunoaşterii, 
el având darul ciudat de a vedea lucruri invizibile pentru ceilalţi: „Veniţi să vânăm în păduri 
nepătrunse/ mistreţul cu colţi de argint, fioros,/ ce zilnic îşi schimbă în scorburi ascunse/ copita şi 
blana şi ochiul sticlos”. 
 Vânătoarea animalului feroce, fabulos, proteic presupune explorarea unor zone ciudate, 
necunoscute, populate de vulpi roşii, de iepuri, lincşi, vânat cu coarne. Pe măsură ce înaintează prin 
„inima neagră de codru” prinţul trece prin mai multe stări, de la curiozitate la exaltare şi entuziasm, 
chemându-şi servitorii să lovească animalul cu săgeata de lemn, de fier şi de foc (trei epoci istorice 

ale civilizaţiei umane). În acelaşi timp, servitorul îl anunţă că ceea ce vede el este, de fapt, apa 
(mineralul) care luceşte „ca un colţ de mistreţ”, iarba (vegetalul), luna (cosmicul); mistreţul fabulos 
este doar o iluzie, ca şi cetatea Meka pentru emir. Servitorul reacţionează diferit la stările succesive 
ale prinţului: sub fagi îl priveşte „isteţ”, sub ulmi - „îndrăzneţ”, sub brazi - „cu dispreţ”. În final, în 
amurg, apariţia mistreţului uriaş duce la moartea prinţului care se resemnează mioritic, cerând 
cântecul de corn: „Dar vai! sub luceferii palizi ai bolţii/ cum sta în amurg, la izvor aplecat,/ veni un 
mistreţ uriaş, şi cu colţii/ îl trase sălbatec prin colbul roşcat”. 
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 Poemul lui Ştefan Augustin Doinaş este o ars poetica, în care prinţul levantin este simbolul 

poetului care aspiră la absolut, la transformarea irealului în realitate. El moare ucis de mistreţ - o 

operă oarecare şi nu neapărat opera ideală. Destinul său este asemănător cu acela al emirului din 
Bagdad care moare „sub jarul pustiei”, neputând atinge absolutul; tot astfel, cerşetorul şi servitorul 
sunt simbolul omului comun, limitat, care nu crede decât în ceeea ce vede. Călătoria iniţiatică a 
emirului, ca şi vânătoarea prinţului, simbolizează căutarea absolutului, a cunoaşterii totale, a 

idealului. Călătoria, drumul, vânătoarea sunt motive frecvente în literatura noastră, întâlnite încă din 
creaţiile populare (călătoriile din basme); vânătoarea-simbol al consacrării, al iniţierii poate fi 
întâlnită şi în „Fraţii Jderi”  (ca pretext al domnitorului Ştefan pentru a intra în legătură cu pustnicul 
din pădurea bourului alb) şi în „Moartea căprioarei” a lui Nicolae Labiş, unde sugerează uciderea 
copilăriei, iniţierea în vârsta maturităţii. 
 Prinţul din Levant îşi croieşte „cu greu, prin hăţişuri cărarea” în marea sa aventură de 
cunoaştere, emirul din Bagdad străbate drumul înflăcărat al deşertului, ambele - cărarea şi drumul 
prin deşert - fiind simboluri ale destinului, ale labirintului vieţii, zonele cele mai întunecate ale 
căutării, ale necunoscutului. Asemănători cu Don Quijote al lui Cervantes, cu meşterul Manole din 
drama lui Blaga, emirul Bagdadului şi prinţul levantin sugerează ideea că sensul vieţii este creaţia, 
că orice operă valoroasă cere sacrificii, în timp ce creatorul autentic, în goana lui după absolut, 
urmărit continuu de nenoroc, rămâne un tragic nefericit. 
 
 

 

 

 

        FIGURI DE ARIVIŞTI ÎN ROMANUL ROMÂNESC 
 

Prof. Corina Mihalache 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

 

 

 De la „Istoria ieroglifică” a lui Dimitrie Cantemir, primul nostru roman, un roman alegoric, 
istoric, continuând cu timidele încercări din perioada paşoptistă - „Tainele inimei” de M. 
Kogălniceanu, „Manoil” şi „Elena” de D. Bolintineanu, „Istoria lui Alecu” de Ion Ghica sau 
„Dridri” de V. Alecsandri - şi până la „Ciocoii vechi şi noi” al lui Nicolae Filimon, părintele 
romanului românesc, romanul a avut un lung drum de parcurs până la instaurarea sa ca specie în 
literatura noastră. 
 Subintitulat „Ce naşte din pisică şoareci mănâncă” şi „romanţ original”, „Ciocoii vechi şi 
noi” este un roman realist prin atitudinea critică a naratorului, prin crearea unor personaje tipice 

puse în situaţii tipice, prin interesul pentru viaţa socială şi prin caracterul său documentar, cu alte 
cuvinte, este „un mic roman stendhalian” (G. Călinescu) cu influenţe balzaciene. Personajul 
principal, Dinu Păturică, este primul arivist din literatura noastră, întruchipând tipul ciocoiului 
parvenit, în continuă evoluţie, de la funcţia de ciubucciu la curtea postelnicului Andronache Tuzluc 
ajungând să deţină înalte funcţii administrative şi dobândind chiar promisiunea că va fi numit 

caimacam al Craiovei. 

 Ca şi în romanele lui George Călinescu, portretul său fizic cumulează elemente ale 
portretului moral: „un june de 22 de ani, scurt la statură, cu faţa oacheşă, ochi negri, plini de 
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viclenie, un nas drept şi cu vârful cam ridicat în sus, ce indică ambiţiunea şi mândria grosolană...” 
„Un erou al voinţei”, după cum îl numeşte Şerban Cioculescu, „Păturică...îşi luase hotărârea de a 
deveni om mare şi niciun obstacol nu putea să-l abată de la această idee fixă”. Linguşitor, servil, 
adoptă la început o  poziţie umilă în faţa boierului Tuzluc, căruia îi declară că îl iubeşte mai mult ca 
pe tatăl său. Nelipsit de inteligenţă, hotărât să-şi atragă simpatiile, încă de la început se autoeducă, 
învaţă limba greacă, fiind interesat de cărţile care pot să-i „supţieze mintea”, să-l înveţe „mijlocul 
de a se ridica la mărire”. De aceea, opera lui Machiavelli devine cartea sa de căpătâi, cartea care îl 
va ajuta să devină „perfect în arta ipocriziei şi a perfidiei”. Disimulant, se arată supus faţă de 
postelnic, reuşind să câştige încrederea acestuia care îi încredinţează supravegherea amantei sale, 
Chera Duduca. Împreună cu aceasta complotează împotriva boierului pentru a-l sărăci. Astfel, prin 
minciună, înşelătorie, furt, abuz avansează la funcţia de vătaf de curte în locul lui Gheorghe, sluga 
credincioasă a boierului, apoi devine sameş la hătmănia ţării şi ajunge să administreze întreaga 
avere a boierului în folosul său; în schimbul postului de ispravnic peste două judeţe îl trădează şi pe 
Tudor Vladimirescu, ajunge mare stolnic şi acum transformarea sa este totală. Devine arogant, 
îmbătat de putere, nerecunoscător şi inuman: pe boierul ruinat îl aruncă în stradă şi se căsătoreşte cu 
fosta lui amantă, pe tatăl său venit să-i ceară socoteală pentru faptele lui îl îmbrânceşte pe scări, 
afirmând că el nu are tată. Ambiţia nemăsurată, lipsa de scrupule şi de principii morale, egoismul, 
ipocrizia îl vor pierde, astfel că la schimbarea domniei noul domn pământean, Grigore Ghica, îl 
aruncă în ocnă în urma unei revolte a ţăranilor care vin la palat „cu rogojinile aprinse-n cap şi cu 
jalba în proţap”. 
 Dinu Păturică este fondatorul unei întregi galerii de arivişti din literatura noastră, justificând 
opinia lui Ion Negoiţescu: „El are meritul nu numai de a fi cap de serie, dar, în această ipostază, 
prin însuşi specificul operei lui Filimon, acela de a fi o existenţă parabolică”. Totodată, George 
Călinescu îl consideră „un Julien Sorel valah”, un personaj care „iese din file şi trăieşte în afara 
cărţii”. 
 Romanul lui Mateiu Caragiale, „Craii de Curtea-Veche”, este un roman modern, tipologic, 

de moravuri, care prezintă lumea mondenă a Bucureştiului de altădată, destrămarea prin viciu şi 
desfrâu a aristocraţiei la începutul secolului XX. Întruchipare a arivismului în tot ce are acesta mai 

abject este Gore Pirgu, un artist al depravării, cu o ascendenţă nu tocmai nobilă, dar care îi va 
aduce o moştenire substanţială. Alături de Paşadia şi Pantazi, Gore Pirgu ia parte la orgii nocturne, 
îşi petrece timpul prin taverne murdare de mahala sau în case de toleranţă, dedându-se beţiilor, 
jocurilor de noroc şi plăcerilor trupeşti. „Lichea fără seamăn şi fără pereche”, „stricat până la 
măduvă”, „înhăitat cu toţi codoşii şi măsluitorii”, personajul este parvenitul clasic, escrocul sadic şi 
vulgar care foloseşte căi ascunse şi metode murdare pentru a parveni. În aparenţă el îl slujeşte pe 
Paşadia, „jucător frumos, crai ahtiat, băutor măreţ”, un om cultivat în care fineţea, rafinamentul, 
demnitatea se amestecă într-un mod bizar cu josnicia, viciul, depravarea. Pirgu alimentează desfrâul 
lui Paşadia şi vrea să se căpătuiască la rândul lui. Când planurile sale sunt năruite de intervenţia 
naratorului care-l slujeşte pe Pantazi, complet insensibil, cu „suflet de hingher şi de cioclu”, el îl va 

împinge pe Paşadia la moarte, dar în schimb, îşi va realiza planurile de parvenire şi înavuţire, 
ajungând pe cele mai înalte trepte ale ierarhiei sociale şi politice. 
 În epoca interbelică, Hortensia Papadat-Bengescu aduce în prim-plan o altă figură de arivist 

prin romanul „Concert din muzică de Bach”, în care surprinde tema destinului moşierilor ruinaţi, a 
burgheziei dornice de ascensiune, dar şi tema bolii şi a snobismului, a superficialităţii şi parvenirii 
sociale. Personajele sale, urmărite în două planuri - al aparenţelor, al convenţiilor sociale şi al 
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esenţei, al structurii interioare - sunt construite pe principiul oglinzii reflectoare prin existenţa unui 
personaj-reflector, Mini, purtătoarea de voce a autoarei. 
 Lică Trubadurul este bucureşteanul şmecher şi simpatic care urcă şi el scara parvenitului 
clasic, de la un modest plutonier în armată, agent voiajor, detectiv civil, până la profesor de 
echitaţie, apoi politician, candidat al partidului conservator în alegerile de deputaţi. Portretul fizic 
evidenţiază un tânăr plăcut, simpatic, „cu ochii vioi de veveriţă, părul negru din care se lăsa o buclă 
mare pe frunte, cu mâinile şi picioarele mici şi subţiri şi dinţii albi mărunţi”. Obişnuit cu libertatea 
încă din vremea copilăriei când deseori fugea de acasă, trăieşte mai mult pe drumuri, pentru 
adăpostul temporar folosindu-se de femeile din viaţa sa, moşica Mari sau Ada Razu: „Lică era un 
plein-airist nărăvit. Nu putea suferi adăpostul. I se părea că în casă e prizonier, spionat”. „Hai-hui şi 
rentier”, stând mai tot timpul „în vacanţă de orice ocupaţie”, profită de naivitatea şi slăbiciunea 
femeilor, pe care, lipsit de scrupule, le tapează de bani, începând cu „buna Lina” şi terminând cu 
prinţesa Ada. Pentru doctorul Rim, Lică este doar o haimana, o rudă inferioară a soţiei sale şi nu 
înţelege slăbiciunea Linei pentru el, dar intuieşte faptul că aceasta îl alimentează cu bani. 
Asociindu-se cu Ada Razu, „făinăreasa”, Lică profită de dorinţa disperată a acesteia de a intra în 
lumea bună şi acceptă, alături de postul de profesor de echitaţie la grajdurile lui Maxenţiu, şi poziţia 
de amant al prinţesei. La înmormântarea Siei, fata grosolană a lui şi a Linei, o greşeală a tinereţii, nu 
arată niciun fel de sentimente paterne, dimpotrivă, se simte ofensat în „gustul lui de trubadur”. 
Egoist, urmărindu-şi doar interesele personale, Lică se comportă ca un păianjen care-şi devorează 
cu abilitate prada căzută în plasă. Când Lina se revoltă şi nu vrea să o îngrijească pe Sia, victimă a 
unei relaţii amoroase cu doctorul Rim, Lică îi vorbeşte crud, o ameninţă, o şantajează. 
 Întreaga lume înfăţişată de Hortensia Papadat-Bengescu în romanul său este, de fapt, o lume 
bolnavă, demnă de sfera naturalismului. Lică Trubadurul nu este singurul personaj al romanului 
care întruchipează tipul parvenitului: doctorul Rim urcă şi el în ierarhia socială prin căsătoria cu 
Lina, Ada Razu, moştenitoare a unei fabrici de făină, se căsătoreşte cu prinţul scăpătat Maxenţiu, 
gemenii Hallipa, care nu îşi putuseră termina liceul în ţară, vin cu diplome de bacteriologi din 

străinătate şi caută la rândul lor să parvină, slujindu-l pe doctorul Rim. 

 „Enigma Otiliei” de George Călinescu, roman realist de tip balzacian prin tehnica 
detaliului, prin tema moştenirii şi prin motivul paternităţii, se constituie mai mult ca o fişă 
caracterologică, personajele putând fi încadrate în tipuri: tipul avarului, al arivistului, al „babei 
absolute”, al boemului, al adolescentului etc. 
 Stănică Raţiu, „un Caţavencu al ideii de paternitate” (George Călinescu), este superior lui 

Dinu Păturică, Gore Pirgu sau Lică Trubadurul prin complexitatea trăsăturilor de caracter, prin 
extraordinara artă a disimulării. Demagog, însăilează discursuri despre familie, „ţărişoara” lui, 
despre „soţia mea şi mama fiului nostru”, elaborând fraze sonore şi abordând o ţinută gravă pentru a 
impresiona şi a face astfel rost de bani. Ca şi Lică Trubadurul, Stănică stă de obicei departe de orice 
muncă, deşi este avocat, unul „fără procese”, speculând în schimb naivitatea şi bunăvoinţa celor din 

jur, de la care deseori ia bani fără gândul de a-i returna vreodată. Trăieşte în concubinaj cu Olimpia, 
fata Aglaei Tulea, femeie ştearsă, lipsită de personalitate, dar pe care Stănică o compară cu o 
veritabilă matroană română, şi refuză o căsătorie legală pentru că nu a primit zestre. Neglijent ca soţ 
şi ca tată, nu este afectat de moartea copilului său, în urma căreia pozează însă în postura de 
„profund îndurerat tată”, escrocându-i fără ruşine pe cei din jur. Lipsit de scrupule, fără principii 
morale şi fără conştiinţă, Stănică ascultă pe la uşi, se strecoară peste tot, se insinuează în sufletele 
oamenilor, spionează cu abilitate, aşteptând mereu o împrejurare care să-i poată schimba viaţa. Nu 
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se dă în lături de la niciun lucru abject, ca atunci când crede că moş Costache o va înfia pe Otilia şi 
cu obrăznicie îi propune acesteia o căsătorie de convenienţă pentru a se îmbogăţi. Otilia este 
dezgustată de uneltirile lui şi îl crede „capabil de orice”. Când moş Costache face primul atac 
cerebral şi clanul Tulea se mută în casa lui ca să „nu fure vreunul ceva”, Stănică are speranţa că 
bătrânul va muri şi el va putea moşteni prin Olimpia o parte din averea acestuia. Îi aduce chiar un 
doctor suspect care, departe de a avea grijă de bătrân, se aşază la masă, participând la festinul 
organizat în faţa bolnavului. Cum bătrânul se încăpăţânează însă să trăiască, la al doilea atac 
cerebral Stănică îi dă lovitura de graţie: se preface îngrijorat de soarta bolnavului, fiind mai tot 
timpul în preajma lui, află astfel unde a ascuns bătrânul banii destinaţi Otiliei şi, după ce îi 
îndepărtează pe toţi, speculând avariţia lui moş Costache, sustrage banii de sub saltea, provocând 
astfel moartea bătrânului. Inteligent la modul speculativ, abil, dar fără norme de conduită morală şi 
impostor, Stănică o va părăsi acum pe Olimpia, se va însura cu Georgeta, femeie de moravuri 
uşoare, dar cu relaţii în lumea bună, şi intră în politică, într-o vreme fiind „chiar prefect”. 
 De la „ciocoiul nou” al lui Nicolae Filimon şi până la personajul „modern”, „profund” al lui 
George Călinescu, arivistul este un personaj complex, caracterizat de necinste, viclenie, ambiţie în 
realizarea planurilor de parvenire, voinţă şi răbdare, servilism, ipocrizie, disimulare, lipsa normelor 
morale şi a conştiinţei, minciună, şantaj, escrocherie, impostură. 
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ROMANUL MODERN SUBIECTIV 

-test de evaluare sumativă-  

-clasa a X-a- 

-filiera tehnologică- 

 

Prof.  Corina Mihalache  

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia 

 

 

Se dă textul: 
„Simţeam că femeia aceasta era a mea în exemplar unic, aşa ca eul meu, ca mama mea, că ne 
întâlnisem de la începutul lumii, peste toate devenirile, amândoi, şi aveam să pierim la fel amândoi. 
(…) Astăzi când le scriu (impresiile) pe hârtie, îmi dau seama iar şi iar că tot ce povestesc nu are 
importanţă decât pentru mine, că nu are nici un sens să fie povestite. Pentru mine însă, care nu 
trăiesc decât o singură dată în desfăşurarea lumii, ele au însemnat mult mai mult decât războaiele 
pentru cucerirea Chinei, decât şirurile de dinastii egiptene, decât ciocnirile de aştri în necuprins, 
căci singura existenţă reală e aceea a conştiinţei.” 

(Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război) 
 

Cerinţe: 
1. Precizează câte un sinonim pentru fiecare dintre cuvintele: „să pierim”, „importanţă”, 

„aştri”, „reală” …………………………………………………………                  8 puncte 

2. Identifică rolul virgulei în structura „decât războaiele pentru cucerirea Chinei, decât 
şirurile de dinastii egiptene, decât ciocnirile de aştri în necuprins” …………         3 puncte 

3. Găseşte o locuţiune/expresie în componenţa căreia să existe cuvântul „lume” şi alcătuieşte 
cu ea un enunţ …………………………………………………………………         3 puncte 

4. Precizează perspectiva narativă din fragmentul citat …………………………       10 puncte 

5. Identifică două mărci diferite ale subiectivităţii în textul dat ………………..         12 puncte 

6. Precizează două motive literare prezente în text ……………………………..        12 puncte 

7. Transcrie, din textul dat, două structuri care fac referire la dimensiunea temporală a 

discursului narativ ………………………………………................................       10 puncte 

8. Ilustrează cu exemple potrivite din text două trăsături ale genului epic…….        16 puncte 

9. Comentează, în 8-10 rânduri, afirmaţia personajului-narator: „singura existenţă reală e 
aceea a conştiinţei.” …………………………………………………………....     16 puncte 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 
Total punctaj: 100 

Timp de lucru: 50 minute. 
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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: să pierim – să murim; importanţă – însemnătate; aştri – stele; reală – adevărată)  

           4x2p= 8 puncte 

2. explicarea rolului folosirii virgulei (de exemplu: virgula marchează termenii unei enumeraţii) 
            3 puncte 

3. construirea oricărui enunţ în care se foloseşte corect o locuţiune/expresie cu substantivul indicat 
(de exemplu: a-şi lua lumea în cap, a pleca în lumea largă, a nu-i păsa de gura lumii etc.) 

           3 puncte 

4. perspectiva narativă: subiectivă          10 puncte 

5. două mărci diferite ale subiectivităţii: verbele la persoana I (simţeam, ne întâlnisem), pronumele 

personale de persoana I (pentru mine), adjectivele pronominale posesive (eul meu, mama mea) 

           2x6p=12 puncte 

6. două motive literare: motivul cuplului, motivul predestinării   2x6p=12 puncte 

7. două structuri cu referire la dimensiunea temporală: de la începutul lumii, astăzi când le scriu
           2x5p= 10 puncte 

8. – câte 4 puncte pentru menţionarea fiecăreia dintre cele două trăsături ale genului epic, prezente 

în text (de exemplu: naraţiunea ca mod predominant de expunere, prezenţa personajului-narator, 

perspectiva narativă)          2x4p= 8 puncte 

– câte 4 puncte pentru ilustrarea cu exemple din text a fiecărei trăsături menţionate 2x4p= 8 puncte 

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

· comentare nuanțată, prin evidențierea relației dintre ideea centrală și mijloacele artistice 16 p. 

· comentare schematică, prin evidențierea ezitantă a relației dintre ideea centrală și mijloacele 
artistice   8 p. 

· încercare de comentare 2 p. 
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LUCRARE SCRISĂ  SEMESTRIALĂ 

la limba şi literatura română 

Clasa a XII-a 

 

Prof. Daniela Pietrariu 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

 

 
Data : 

Numele şi prenumele : 

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

Din oficiu se acordă 20 puncte. 

Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. 

 

I. (40 puncte) Se dă textul: 

 O doamnă în vârstă de nouăzeci și șase de ani era o prezență fidelă în cadrul clubului meu de 
studiere a Bibliei. Venea cu lecțiile învățate și știa toate răspunsurile. Într-o zi, un membru lipsit de 

tact a întrebat-o: ”De ce vă străduiți atât de mult cu aceste lecții, de vreme ce sunteți atât de în 
vârstă și nu mai contează?” Miniona Bess Elkins și-a ridicat privirea și a spus, stăpână pe sine: 
”Tocesc pentru examenele finale.” 

Cerinţe: 

1. Numeşte câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: fidelă şi tact. .... 4 p 

2. Explică rolul cratimei în secvenţa şi-a ridicat. ...............................................................  4 p 

3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o expresie/o locuţiune care să conţină substantivul 
lecţie .............................................................................................................................    4 p 

4. Transcrie, din textul dat, două secvenţe care conturează dimensiunea spaţială. ...........   4 p 

5. Transcrie, din textul dat, două secvenţe care conturează dimensiunea temporală ........    4 p 

6. Precizează un motiv literar prezent în textul dat ..........................................................    4 p 

7. Menţionează tipul de perspectivă narativă prezentă în textul dat  ...............................    4 p 

8. Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului epic ..............    4 p 

9. Extrage două imagini artistice din textul dat ...............................................................     4 p 

10. Comentează, în 60-100 de cuvinte, ultima replică din textul dat: „Tocesc pentru examenele 
finale” ...........................................................................................................................     4 p 

II. (40 puncte) Scrie un eseu argumentativ despre rolul pe care-l au părinţii în educaţia 
copiilor.   
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ORA DE GRAMATICĂ – PRONUMELE RELATIV COMPUS 

 
Prof. Violeta Lica 

Şcoala Gimnazială “Gala Galaction” Mangalia 

 

 

Pronumele relativ este unul dintre cele zece tipuri de pronume. Pronumele relativ are un 

dublu rol: pe de o parte, ca element de relaţie, introduce un anumit tip de subordonată, iar pe de altă 
parte, îndeplineşte o anumită funcţie sintactică în subordonata pe care o introduce. 

Are atât forme simple (care, cine, ce, cât, câtă, câţi, câte), cât şi o singură formă compusă (ceea 
ce). 

Voi insista în cele ce urmează asupra formei compuse, deoarece există anumite confuzii. În 
Gramatica Limbii Române, vol. I, Cuvântul, la pag. 281-282, e prezentat pronumele relativ. În 
dreptul pronumelui relativ e un semnul exclamării care anunţă tocmai faptul că e o schimbare. E 
adevărat, din moment ce în DOOM 2 apar formele „cel ce”, „cele ce”, „cei ce” pe lângă forma 
„ceea ce”. Este o noutate, o schimbare pe care DOOM 2 o acceptă! Dar, în DOOM 2, nu se 

precizează că aceste forme sunt şi compuse, ele doar sunt trecute ca forme sudate şi atât. Deci se 
acceptă aceste forme, dar tot separat se analizează! Subliniez acest lucru pentru a veni doar în 
ajutorul elevilor, pentru ca la examen (test, teză) să nu le analizeze împreună. Formele cel ce, cei ce, 

cele ce nu se analizează împreună, deşi apar în DOOM 2, însă ele sunt numai variante, nu forme 
corecte pentru pronumele relativ compus. Singura care reglementează analiza şi controversele, care 
le integrează şi le elucidează e GRAMATICA; DOOM 2 dă doar formele şi atât.  

Sunt profesori de limba română care susţin că forme compuse ale pronumelui relativ sunt şi 
„cel ce”, „cei ce” cele ce” şi „ceea ce”. Alţii consideră că pronumele relativ are două forme 

compuse: „cel ce” şi „ceea ce”. Pentru a spulbera orice ambiguitate revenim la Gramatica limbii 
române. Pronumele relativ are o singură formă compusă: CEEA CE. Celelalte forme „cel ce”, „cei 
ce”, „cele ce” sunt forme distincte, părţi de vorbire diferite, care se analizează separat, fiind 
alcătuite din pronume demonstrative („cel”, „cei”, „cele”) şi pronumele relatic „ce”. În schimb, 
forma corectă a pronumelui relativ compus are valoare neutră. 

Pentru a ne convinge de valabilitatea acestor afirmaţii vom lua un exemplu simplu: 
„Cel ce mănâncă mult se îngraşă”. 
Dacă acceptăm ca element subordonator structura „cel ce”, vom găsi propoziţia subordonată 

subiectivă „Cel ce mănâncă mult” (cine se îngraşă?), ceea ce este eronat. 

Delimitarea corectă presupune ca element subordonator doar pronumele relativ „ce”, cu 
propoziţia subordonată atributivă intercalată în regentă: „ce mănâncă mult” (care cel?). 

Pentru mai multe clarificări sugerez a se consulta GALR, 2008 sau Narcisa Forăscu – 

DGLR. Din ultima lucrare aducem unele completări: „CEEA CE – Este un pronume relativ compus, 

care poate ţine locul unei întregi propoziţii şi care, introducând o subordonată, funcţionează 
asemenea unei conjuncţii, deşi îşi păstrează propria funcţie sintactică. „Ceea ce” poate introduce: 

- Apozitivă: I s-au prezentat mult timp rapoarte false, ceea ce l-a înfuriat peste măsură. 
- Completivă directă: A declarat juriului ceea ce i s-a spus să declare. 
- Completivă indirectă: Lucrează la ceea ce îşi propusese să facă. 
- Circumstanţială de loc: Se îndreaptă spre ceea ce i-a atras atenţia. 
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- Atributivă: Reprezentantul a ceea ce s-ar putea numi organizaţie nonguvernamentală 
s-a opus. 

- Subiectivă: Ceea ce-ţi trece prin minte e o nebunie. 
Pentru exprimarea formei de genitiv este utilizată prepoziţia a, iar pentru dativ, prepoziţiile a şi la: 

- Dificultatea a ceea ce s-a propus era evidentă. 
- Graţie a ceea ce s-a afirmat anterior am rezolvat cazul. 

- N-a dat crezare la ceea ce i s-a spus. 

[util.] Având valoare neutră, ceea ce se combină numai cu formele de masculin singular, acordul la 
feminin constituind o greşeală:  

- Nu a respectat ora, ceea ce este considerată o gafă diplomatică. 
[util.] Reprezintă, de asemenea, o eroare, înlocuirea pronumelui relativ „ce” cu pronumele relativ 

compus ceea ce în exprimări de tipul: 
- Nu ştie ceea ce i s-a cerut.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dialoguri Didactice – Nr. 3, iunie 2015 

 

 
 

18 

 

II. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

 
 

VECTORI ŞI OPERAŢII CU VECTORI ÎN PLAN 

-proiect de activitate didactică- 
 

Prof. Nicoleta Teodorescu 

Colegiul Economic Mangalia 

 

 

Clasa: a IX - a 

Tipul lecţiei: Rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii 
Locaţie: Sala 1.5 

Unitate de conţinut: Geometrie 

Unitate de învăţare: Vectori şi operaţii cu vectori în plan 

Competenţe specifice:  

 Elevii trebuie: 

- să identifice proprietăţile figurilor geometrice şi să le scrie vectorial; 
- să aplice corect regula lui Chasles; 
- să adune şi să scadă doi sau mai multi vectori folosind regula paralelogramului sau a 

triunghiului; 

- să reprezinte geometric înmulţirea unui vector cu un scalar; 

- să descompună un vector după două direcţii date; 
- să aplice aceste reguli de calcul în rezolvarea problemelor. 

Strategii didactice 

 Metode didactice: 

- conversaţia frontală 

- descoperirea deductivă 

- brainstorming 

 

MOD DE ORGANIZARE A LECȚIEI: 

 

După punerea absenţelor, verificarea temei pentru acasă şi rezolvarea exerciţiilor din temă  
care au creat probleme, profesorul explică metodele active folosite pentru rezolvarea problemelor 
vectoriale. Distribuie fişele de lucru elevilor şi îi lasă câteva minute pentru a citi problemele şi a 
face figurile geometrice. În acelaşi timp dă explicaţii acolo unde este cazul. Aceste fişe de lucru 
conţin probleme vectoriale tip bacalaureat. Apoi întreabă elevii cine doreşte să iasă la tablă să facă 
figura geometrică a primei probleme. Începe să pună întrebari legate de rezolvarea problemei. 
Adună datele într-un colţ al tablei şi alege o variantă oportună care să-i conducă pe elevi la 
rezolvarea problemei. Se repetă procedeul până se termină de rezolvat toate problemele din fişa de 
lucru. 

Metoda brainstorming sau „cascada ideilor” are drept scop emiterea unui număr cât mai 
mare de soluţii, de idei, privind modul de rezolvare a unei probleme, în speranţa că, prin 
combinarea lor se va obţine soluţia optimă.  
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Calea de obţinere a acestor idei este aceea a stimulării creativităţii în cadrul grupului, într-o 

atmosferă lipsită de critică, neinhibatoare, rezultat al amânării momentului evaluării. Altfel spus, 
elevii sunt eliberaţi de orice constrângeri, comunică fără teama că vor spune ceva greşit sau 
nepotrivit, care va fi apreciat ca atare de către ceilalţi participanţi. Interesul metodei este acela de a 

da frâu liber imaginaţiei, ideilor neobişnuite şi originale, părerilor neconvenţionale, provocând o 
reacţie în lanţ, constructivă, de creare a „ideilor pe idei”.  În acest sens, o idee sau sugestie, aparent 
fără legătură cu problema în discuţie, poate oferi premise apariţiei altor idei din partea celorlalţi 
participanţi. 

Unul dintre dezavantajele metodei brainstorming este că nu suplineşte cercetarea clasică, de 
durată, ea oferind doar soluţii posibile, nu şi realizarea efectivă. 

Resurse umane: Elevii clasei IX a 

Resurse materiale: 

-    coala tip A1 sau A0 

- fişe de lucru 

- tabla 

- creta 

Resurse temporale: 40 min. 

 

 

SCENARIUL DIDACTIC 
 

Nr.crt. Momentele lecției Activitatea 

profesorului 

Activitatea 

elevului 

Timp 

alocat 

Obs. 

1. Moment 

organizatoric 

- efectuarea 

prezenţei 

- verificarea temei 

pentru acasă 

- aranjarea unor 

elevi  în bănci 

- prezintă 
caietul de teme 

3 min.  

2. Anunţarea 
obiectivelor 

Profesorul: 

- anunţă obiectivele 

- întreabă elevii 
despre noţiunea de 
vector şi operaţiile 
care se pot face cu 

aceştia 

-ascultă 
obiectivele 

prezentate 

-răspunde la 
întrebările 
profesorului 

5 min.  

3. Prezentarea sarcinilor 

și a situațiilor de 
învățare 

- rezolvă şi dă 
indicaţii asupra 
exerciţiilor 
nerezolvate din temă 

- recapitulează 
noţiunile învăţate 

- anunţă modul de 
desfăşurare a lecţiei 
şi anume cu ajutorul 
fişei de lucru, 
precum şi 
introducerea 

- răspunde la 
întrebările 
profesorului 

- pun întrebări 
dacă nu au 
înţeles 
explicaţiile 

10 min.  
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metodei de 

brainstorming la 

rezolvarea 

problemelor 

vectoriale 

- împarte fişele de 
lucru 

4. Dirijarea învăţării - supraveghează 
activitatea în clasă şi 
numeşte elevii care 
ies la tablă în 
ordinea terminării 
exerciţiilor 

-verifică 
corectitudinea 

calculelor 

-are rol de 

moderator în 
folosirea metodei 

brainstorming 

aplicată la probleme 
vectoriale 

- rezolvă 
exerciţiile, iar în 
ordinea 

terminării lor, 
ies la tablă şi le 
expun 

-dau idei, 

sugestii pe care 

se construiesc 

rezolvările 
exerciţiilor  

25 min.  

5. Evaluarea formativă -sunt remarcaţi 
elevii care au 

participat şi au 
rezolvat corect 

exerciţiile 

- sunt notaţi, dacă 
este cazul, elevii cu 

idei originale 

- ascultă 
profesorul şi 
prezintă dacă 
este cazul 

carnetul de note 

4 min.  

6. Feed - back - anunţă tema pentru 
acasa: Manual, ex. 

-îşi notează 
tema pentru 

acasă 

3 min.  

 

 

 
 

FIȘA DE LUCRU 

OPERAȚII CU VECTORI. 
CLS. a IX-a 

 

 

1. În trapezul ABCD M și N sunt mijloacele laturilor neparalele (AD) și (BC). Să 
se arate că: BNABMAMN   

 

2. Fie O, A, B şi C patru puncte din plan. Să se determine parametrul real m astfel 
încât : CBCAOCOBmOA 34   
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3. Fie ABCD un pătrat și O mijlocul diagonalelor. Să se descompună vectorul DA  

după  vectorii OA  și OD  

 

4. Fie ABCD un dreptunghi, O intersecția diagonalelor, iar G centru de greutate al 
triunghiului ABC. Să se arate că : GCBGGAGO 4  

 
 

 

 

 

ORDINEA EFECTUĂRII OPERAŢIILOR  
-proiect didactic- 

 

Prof. Lăcrămioara Miron 

Liceul Tehnologic Cogealac, jud. Constanţa 

 

 

Clasa: a V-a  

Disciplina: Matematică 

Unitatea de învăţare: Împărțirea fracțiilor zecimale 

Subiectul: Ordinea efectuării operaţiilor 

Tipul lecţiei: Lecţie mixtă (fixare şi dobândire de cunoştinţe noi)  
Locul de desfăşurare: Sala de clasă 

Competenţe generale:  
1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au 

fost definite 

2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţurile 

matematice 

3. Utilizarea algoritmilor şi conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a 
unei situaţii concrete 

4. Analiza şi prelucrarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii-problemă 

Competenţe specifice: 
1. Identificarea în limbajul cotidian sau în probleme a fracţiilor ordinare şi a fracţiilor zecimale 

2. Utilizarea operaţiilor aritmetice şi a proprietăţilor acestora în calcule cu numere naturale 

3. Alegerea formei de reprezentare a unui număr raţional pozitiv şi utilizarea de algoritmi 
pentru optimizarea calculului cu fracţii zecimale  

4. Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu fracţii 
zecimale şi a ordinii efectuării operaţiilor 

Obiectivele operaţionale ale lecţiei: 
La sfârşitul lecţiei, elevii trebuie: 

 O1. Să efectueze calcule (adunări, scăderi, înmulţiri, împărțiri, ridicări la putere ) cu 
fracţii zecimale 

 O2. Să rezolve probleme practice făcând apel la cunoștințele teoretice 
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 O3. Să aplice corect ordinea efectuării operaţiilor şi desfacerea parantezelor 

Mijloace şi strategii didactice 

1. Materiale suport: tablă, caiete, fişe de lucru, culegere, flip chart, markere 

2. Metode: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, turul galeriei 

3. Forme de evaluare: conversaţia orală, observarea sistematică, tema de lucru în clasă 

4. Forme de organizare a activităţii: frontal, individual, pe grupe 

5. Bibliografie:  

 Manual pentru clasa a V-a, autori: Mihaela Singer, Mircea Radu, Ion Ghica- Editura: 

Sigma 

 Aritmetica, Clasa a V-a, Artur Balauca, Monica Sas, Ileana Carmen Damean, Editura 

Taida 

 www.mateinfo.ro, www.mate30.lx.ro, www.didactic.ro. 

 

 

DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

ETAPA OB. CONŢINUTUL METODE FORME DE 

ORGANIZARE 

Momentul 

organizatoric  

(2 min.) 

   Se pun absenţele, elevii 
îşi pregătesc materialele 

Conversaţia Frontal 

Captarea 

atenției 

 (5 min.) 

 

O1 

 Tema se verifică cantitativ 
şi calitativ (prin citirea 

rezultatelor) 

 Sunt efectuate la tablă 
exerciţiile şi problemele la 
care elevii au întâmpinat  
dificultăţi. 

 Elevii sunt atenţi şi reţin 
explicaţiile oferite în vederea 
soluţionării exerciţiilor şi 
problemelor 

 

Conversaţia 

 

Frontal 

Individual 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

(5 min.) 

 

 

O1 

O3 

 Elevii vor răspunde la 
întrebări de tipul: 
  1.   Cum adunăm/ scădem / 
înmulțim/ împărțim fracții 
zecimale? 

  2.   Care este ordinea 

efectuării operațiilor cu 

numere naturale în cazul în 
care avem înmulțiri și   

 

Conversaţia  

 

Frontal  

http://www.librarie.net/autor/21012/artur-balauca
http://www.librarie.net/autor/52280/monica-sas
http://www.librarie.net/autor/73075/ileana-carmen-damean
http://www.mateinfo.ro/
http://www.mate30.lx.ro/
http://www.didactic.ro/
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adunări? Dar în cazul 

existenței parantezelor? 

4. Cum definim ridicarea la 

putere? 

 

Anunțarea 

subiectului și 

a obiectivelor 

(1 min.) 

  Scriu titlul pe tablă:  
Ordinea efectuării 

 operațiilor. Exerciţii 
 Anunţ obiectivele lecţiei 

 

Conversaţia  

 

Frontal  

Predarea 

(asimilarea) 

noilor 

cunoştinţe 

 (10 min.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

O2 

 

O3 

 

 Prin analogie cu ordinea 

efectuării operaţiilor 
numerelor naturale se 

stabileşte, împreună cu elevii, 
care este ordinea efectuării 
operaţiilor în exerciţii în care 
apar numere zecimale. 

 Prin analogie cu ordinea 

efectuării operaţiilor 
numerelor naturale elevii vor 

enunţa şi nota ordinea 

efectuării operaţiilor 
numerelor zecimale: 

 Într-un exerciţiu fără 
paranteze se efectuează mai 
întâi ridicările la putere, apoi 
înmulţirile şi împărţirile, apoi 
adunările şi scăderile. 
 Într-un exerciţiu cu 
paranteze se efectuează mai 
întâi operaţiile dintre 
parantezele rotunde, apoi cele 

dintre parantezele pătrate, apoi 
cele dintre acolade. 

Se rezolvă la tablă problema din 
Fișa de lucru ,, La cumpărături” 

 

 

Conversaţia 

 

 

Explicaţia 

 

Exercițiul 

 

Frontal 

 

 

 

Fixarea 

cunoștințelor 
și asigurarea 

feedback-ului 

(24 min.) 

 

 

O1 

 

O2 

 

 

O3 

 Elevii vor primi fişe de 

lucru pe care le vor rezolva în 
echipe de câte doi pe foi de 
flipchart. Profesorul 

monitorizează activitatea 
fiecărui echipe, observă şi 

 

Turul galeriei 

Exercițiul 

 

 

Pe grupe 
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intervine ori de câte ori este 
nevoie. Produsele realizate de 

elevi sunt expuse ca într-o 

galerie, urmând să fie evaluate 
și discutate de către toți elevii, 
indiferent de grupul din care 

fac parte. După turul galeriei, 

grupurile își reexaminează 
propriile produse prin 

comparație cu celelalte.  
Încheierea 

lecției 

 (3 min.) 

 Profesorul evaluează elevii care 
au răspuns la lecţie. 
Se anunţă tema pentru ora 
viitoare. 

Elevii sunt atenţi la aprecierile 
făcute de către profesor și notează 
tema pentru ora viitoare. 

 

Conversaţia 

 

Frontal 

 

 

Activitate practică – FIŞĂ DE LUCRU 

 

 
 Ne aflăm într-un mare magazin şi avem de făcut mai multe cumpărături. Deoarece vrem să 
cumpărăm tot ce scrie pe lista primită de acasă și să ne încadrăm în bănuți trebuie să efectuăm niște 

calcule, mai ales dacă dorim să ne cumpărăm și ceva dulce. 

1.  Am suma de 14 lei și am de făcut cumpărăturile din lista de mai jos. Câte 
napolitane care costă 0,16 lei pot cumpăra după ce fac toate cumpărăturile din listă? 

Lista  

 

 O sticlă ulei = 5,76 lei     

 

 

Un pachet zahăr = 4,35 lei          

 

   

Un iaurt = 0,87 lei 

 

  

2 săpunuri=0,52 lei/bucata 

 

 

  1 caiet = 1,5 lei 
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 Bunica face dulceață de cireșe. Câtă dulceață îi iese dacă folosește: 
 

  3,5 kg cireșe din care 0,45 kg sunt sâmburi,  

  1,5 kg zahăr,  
  0,25 kg coajă de lămâie?   

Câte borcane de 0,4 kg sunt necesare pentru a pune dulceața în cămară? 

 

 

 
 

Bunica face gem de caise. Cât gem îi iese dacă folosește:  
  2,4 kg caise, din care 0,55 kg sunt sâmburi și coajă   
  2,15 kg zahăr?  

Câte borcane de 0,4 kg sunt necesare pentru a pune gemul în cămară? 

 

 

 
 

Bunica face marmeladă de pere. Câtă marmeladă îi iese dacă folosește:  
  6 kg pere din care se scot 1,1 kg sâmburi și coajă   
  1,5 kg zahăr?  

Câte borcane de 0,8 kg sunt necesare pentru a pune marmelada în cămară? 

 

 
 

Bunica face dulceață de nuci verzi. Câtă dulceață îi iese dacă folosește:  
  2,4 kg nuci verzi din care se curăță  1,1 kg coajă verde   
  1 kg zahăr 
 0,1kg miere de albine?  

Câte borcane de 0,4 kg sunt necesare pentru a pune dulceața în cămară? 
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Bunica face dulceață de struguri. Câtă dulceață îi iese dacă folosește:  
  2,3 kg struguri din care se curăță  0,3 kg coajă și semințe   
  1,2 kg zahăr?  

Câte borcane de 0,8 kg sunt necesare pentru a pune dulceața în cămară? 

 

  

 

 

 

 
 

 

Bunica face magiun de prune. Cât magiun îi iese dacă folosește:  
  1,9 kg prune din care se scot 0,5 kg sâmburi   
  0,2 kg zahăr?  

Câte borcane de 0,8 kg sunt necesare pentru a pune magiunul în cămară? 

 

 

 

 

 
Bunica face dulceață de vișine.  
Câtă dulceață îi iese dacă folosește:  

  1,5 kg vișine din care se scot  0,4 kg sâmburi   
  0,5 kg zahăr?  

Câte borcane de 0,8 kg sunt necesare pentru a pune dulceața în cămară? 
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SIMULARE BACALAUREAT 2015 

MATEMATICĂ  M_tehnologic 

 

          Prof. Dumitru Pietrariu  

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia 

 

 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

La toate subiectele se cer rezolvări complete. Timp efectiv de lucru 3 ore. 

 

Subiectul I (30p) 

1. Să se determine mulțimea valorilor întregi ale lui  pentru care  . 

2. Determinați coordonatele punctului de intersecție a graficelor funcțiilor  și 

. 

3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația . 

4. Aflați probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea  acesta să verifice 

inegalitatea . 

5. În reperul cartezian  se consideră punctele  și . Să se afle distanța de la 

originea sistemului de axe  la mijlocul segmentului . 

6. Aflați aria triunghiului , știind că  și . 

 

Subiectul al II-lea (30p) 

1. Se consideră matricele  și . 

a) Arătați că  

b) Arătați că . 

c) Rezolvați în  ecuația matriceală . 

2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție . 

a) Să se arate că , oricare ar fi . 

b) Să se calculeze , unde  este număr real. 

c) Știind că legea  este asociativă, să se calculeze . 
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Subiectul al III-lea (30p) 

1. Se consideră funcția . 

a) Să se calculeze . 

 

c) Să se arate că , oricare ar fi . 

2. Se consideră funcțiile  și . 

a) Să se verifice dacă  este o primitivă a funcției . 

b) Să se calculeze aria suprafeței plane mărginite de graficul funcției , axa  și dreptele de ecuații 

 și . 

c) Să se calculeze  

 

 

 

 

 

SCHIMBAREA PROGRAMEI ȘCOLARE. 
O METODĂ STATISTICĂ DE FUNDAMENTARE A DECIZIEI 

 

 

Prof. preuniv. dr. Cerasela Liliana Cozoș 

Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia 

 

 

Programa şcolară, parte a Curriculumului Naţional, reprezintă documentul care configurează 

conținutul procesului instructiv-educativ la o disciplină/modul de învățământ, de regulă structurată 
pe ani de studiu. Detaliază elementele obligatorii de parcurs la o anumită disciplină/modul, 
devenind ghidul fundamental al activităţii parcursului didactic. Programa școlară este instrumentul 

de la care se pornește în proiectarea didactică, având o valoare operațională și instrumentală 
însemnată. Programa şcolară descrie oferta educaţională a unei anumite discipline pentru un parcurs 
şcolar determinat. 
 Ultimele programe școlare pentru disciplinele din aria curriculară Matematică și Științele 
naturii

1
 au fost elaborate potrivit recomandărilor europene privind competențele cheie. Azi se 

impune o schimbare a acestora potrivit rezultatelor înregistrate la evaluările naționale, dar și o 
adaptare la cerințele pieței muncii/ agenților economici și a tehnologiei utilizate. 

 Din această perspectivă o nouă programă școlară pentru Matematică, spre exemplu, ar trebui 

să sprijine elevii să gândească critic asupra problemelor cotidiene, să identifice soluții și să rezolve 
probleme utilizând metode diverse. Matematica devine astfel o cale prin care pot fi rezolvate 

probleme curente, dezvoltând în egală măsură cunoștințe, abilități și atitudini utile în studiul altor 
discipline, în profesia viitoare și în viață. În acest fel programa de Matematică are un rol important 

                                                        
1 Mă refer aici la programele școlare pentru liceu, ciclul inferior și superior. 
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în dezvoltarea abilității și dorinței elevilor de a utiliza moduri matematice de gândire logică și 
spațială, corespunzătoare nivelului lor de vârstă pentru rezolvarea unor probleme din mediul 

apropiat. 

 Problemele privind consecințele schimbării programei școlare la o anumită disciplină, 
influența înlocuirii unui manual alternativ cu un altul, programul optim de studiu au o strategie 

comună de rezolvare, din punctul de vedere al teoreticianului. Metoda de analiză empirică constă în 
compararea rezultatelor obținute înainte și după producerea schimbărilor avute în vedere. Din 
nefericire însă, de foarte multe ori concluziile desprinse din acest tip de investigare s-au dovedit 

eronate. O modalitate foarte eficientă de a ieși din această dificultate este oferită de utilizarea 

aparatului statistic modern care dispune de un număr mare de metode științifice de fundamentare a 
deciziilor, precum și de instrumentele necesare de analizare a erorilor care se pot produce în actul 
decizional. 

 Înlocuirea programei școlare trebuie precedată de un studiu de impact realizat de minister 
prin Institutul de Științe ale Educației (IȘE), Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE) și 
Institutul Național de Statistică (INS). Pentru acest studiu este necesară pilotarea noii programe 

școlare pe parcursul a cel puțin doi ani școlari. 
 Un posibil ”scenariu statistic” pentru testarea deciziei de schimbare a programei școlare este 
descris în continuare. 
 Populația statistică este constituită din: populația A -  unitățile de învățământ în care elevii 
au învățat după programa în vigoare și din populația B - unitățile de învățământ în care elevii au 
învățat după noua programă școlară. 
Centrul Național de Evaluare și Examinare elaborează teste pentru evaluarea pe parcurs și sumativă. 

Pentru a decide care programă este mai eficientă, vom nota cu  media rezultatelor obținute 
la teste atunci când se învață după programa în vigoare și cu  media rezultatelor obținute la teste 
atunci când se învață după noua programă. În acest caz, un estimator al diferenței  ar putea 

fi diferența  dintre mediile a două eșantioane, câte unul din fiecare populație. 
Pentru testul unilateral dreapta  ipotezele de lucru au forma: 

   

   

testul statistic are expresia: 

   , 

iar regiunea critică este descrisă de relațiile 

   

Alegem testul de verificare a ipotezei nule și un prag  de semnificație. Deoarece valorile 
parametrului  se stabilesc la începutul testului și rămân neschimbate până la terminarea acestuia, 
ele trebuie să aibă o semnificație probabilistă mică. Din acest motiv valorile cele mai utilizate 
pentru  sunt 0,05 sau 0,01. Pragul de semnificație  folosește la stabilirea regiunii critice a 
testului. 

Dacă, spre exemplu, cu datele culese și statistica  obținem 2,9 pentru un prag de 
semnificație , cum  (din tabelul valorilor repartiției normale standard), deci 
ne aflăm în afara zonei critice, înseamnă că în limita unei semnificații statistice de 0,02 am avea 
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suficiente motive să conchidem că  În exemplul dat s-ar impune o schimbare a programei 

școlare.  
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IMPORTANȚA VALORIFICĂRII COMPETENȚEI DIGITALE ÎN 
MATEMATICĂ 

 

 

Prof. preuniv. dr. Cerasela Liliana Cozoș 

Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia 

 

 

Plecând de la paradigma „piramidei competenţelor”, elaborată de INSEAD eLab, este clar 
că Europa se confruntă cu probleme la fiecare dintre cele trei niveluri: (1) alfabetizare şi competenţe 
de bază, printre care se numără competenţele digitale, matematica şi ştiinţele; (2) competenţele 
profesionale necesare pentru piaţa muncii, dobândite prin educaţie formală, dar şi din ce în ce mai 
des la locul de muncă; (3) aptitudini specifice economiei globale bazate pe cunoaştere (EGC), care 
sunt mai puţin tangibile, dar care presupun abilităţi de conducere şi de anticipare a schimbărilor, 
esenţiale pentru demersul inovator. Deşi Europa stă mai bine decât mulţi dintre concurenţii săi la 
capitolul competenţe de bază şi profesionale, nu excelează la niciunul din cele trei niveluri. 

Europa în ansamblu trebuie să dea dovadă de imaginaţie şi să promoveze politici care să 
abordeze deficienţele de competenţele digitale, care nu manifestă un caracter ciclic, ci structural. 
Criza actuală a tulburat într-o anumită măsură dezbaterea, având în vedere că nivelurile scăzute ale 
cererii au condus la concluzia eronată că decalajul de competenţe digitale se micşorează. Însă nu e 
decât o iluzie: dacă mediul de afaceri, autorităţile şi mediul academic european nu reacţionează 
rapid, se va manifesta înzecit odată ce redresarea economică va prinde avânt. Economiile europene 
care nu vor profita de criză pentru a-şi consolida capacitatea de a produce mai mulţi muncitori şi 
manageri competenţi digital se vor trezi marginalizate în cursa pentru competitivitate globală bazată 
pe cunoaştere şi orientată spre inovaţie. 

Unul dintre obstacolele mari în calea tranziţiei de la competenţe IT de bază la competenţe 
digitale îl reprezintă rezultatele obţinute la matematică şi fizică. Un nivel optim de competenţe 
matematice, cu precădere în înţelegerea algebrei şi a algoritmilor, este esenţial pentru dobândirea 
unor competenţe în programare şi calcul. Conform cercetărilor efectuate de Microsoft Teaching and 
Learning, matematica este, de obicei, una din sferele în care metodele inovatoare sunt cel mai puţin 
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folosite la ore. În egală măsură, competenţele şi cunoştinţele de fizică sunt esenţiale pentru 
reţelistică şi aplicaţiile informatice. Nivelul relativ scăzut al rezultatelor şi interesului faţă de aceste 
discipline în rândul studenţilor din Europa ridică semne de întrebare din perspectiva formării unor 
competenţe digitale superioare. 

Studiile Eurydice pe această temă scot în evidenţă lipsa unor politici naţionale de sprijin a 
elevilor cu rezultate scăzute în multe ţări europene. Ţările care înregistrează un scor mare la 
capitolul rezultate în ştiinţe şi matematică, în cadrul Programului de evaluare internaţională a 
elevilor (PISA) al OCDE, se bucură de sisteme robuste de măsuri, menite să vină în sprijinul 
elevilor care au dificultăţi de învăţare la aceste discipline. 

În plus, după cum relevă studiul Eurydice, rolul TIC în matematică este adesea neglijat: 
„Utilizarea TIC în matematică este prevăzută în majoritatea ţărilor. Cu toate acestea, în ciuda 
faptului că şcolile sunt înzestrate cu calculatoare, acestea sunt foarte rar folosite în timpul orelor de 
matematică. Această contradicţie indică incapacitatea de a face matematica atractivă graţie 
tehnologiilor pe care elevii le folosesc zilnic.” 

În sfârşit, matematica şi fizica nu se bucură de un interes deosebit în rândul fetelor. 
Exemplele şi modelele folosite în aceste discipline atrag mult mai mult băieţii decât pe ale lor 
colege. Din cauza acestui fapt, fetele evită adesea să aleagă profilul matematică-fizică la liceu, ceea 

ce le împiedică să studieze informatica la nivel universitar şi să urmeze o carieră în industria IT . 

 

Avantaje ale TIC  

pentru profesorul de matematică 

Avantaje ale TIC  

pentru elevi 

Creşterea timpului educaţional concentrat pe 
interacţiunea proceselor de predare, învăţare 
evaluare  

Creşterea ponderii timpului de învăţare în clasă  

Extensia spaţiului temporal al profesorului ca 
timp de pregătire a activităţilor educaţionale 
viitoare şi pentru autodezvoltare şi evoluţie 
în carieră 

Mărirea timpului alocat activitatilor de 

dezvoltare personală, de petrecere pozitivă a 
timpului liber, de autoevaluare 

Valorificarea resurselor didactice ca expresie 

a diversităţii, calităţii, accesibilităţii 
proceselor educaţionale orientate către 
performanţele elevilor 

Exploatarea elementelor TIC ca resurse 

necesare în învăţare în sensul asigurării 
diversităţii, calităţii, accesibilităţii procesului 
educaţional centrat pe elevi 

Suport instrumental variat care susţine 
procesele de implicare şi participare în 
vederea stimulării alternativelor moderne de 
management al clasei de elevi 

Suport motivaţional intrinsec în abordarea 
comunicării educaţionale acordându-i-se mai 

mult dinamism receptării mesajului 

Încurajarea studiului individual şi a 
metodologiilor specifice de învăţare prin 
descoperire 

Încurajarea studiului individual şi asigurarea 
suportului de grup pentru diferenţierea instruirii 

Stimularea creativităţii profesorului în 
procesul de învăţământ prin dinamizarea 
competiţiei şi a lucrului în echipă 

Stimularea creativităţii şi a principalelor sale 
componente atât la nivel individual cât şi la 
nivel de grup – dinamizarea formelor de 

competiţie dar şi de lucru în echipă 

Dezvoltarea şi consolidarea mecanismelor Dezvoltarea şi consolidarea mecanismelor 
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feedback-ului personal prin autoevaluarea 

activităţii educaţionale (susţinerea proceselor 
de evaluare a stilurilor educaţionale 
performante) 

feedback-ului personal prin autoevaluarea 

activităţii, conştientizarea potenţialului şi 
creşterea încrederii în forţele proprii 

Diversificarea strategiilor şi a procedeelor de 
evaluare în scopul creşterii gradului de 
obiectivitate a evaluării 

Creşterea încrederii elevilor în procesul de 
evaluare obiectivă prin utilizarea autoevaluarii 
şi a evaluării colective şi în grup 

Stimularea abordării integrate a principalelor 
arii curriculare prin utlizarea 

multidisciplinarităţii, transdisciplinarităţii şi 
interdisciplinarităţii 

Dezvoltarea unei apetenţe pentru abordarea 
integrată a ariilor curriculare prin receptarea şi 
construcţia în manieră interdisciplinară a 
cunoaşterii 

Îmbunătăţirea activităţilor de învăţare 
organizate pentru elevii cu cerinţe educative 
speciale 

Adaptarea activităţilor de învăţare pentru elevii 
cu cerinţe educative speciale 
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III. OM ŞI SOCIETATE 
 

DEZVOLTAREA INTELIGENŢEI EMOŢIONALE LA ADOLESCENŢI 

 

Prof. psiholog Alina Gabriela Băiașu  
Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia 

 

„Adolescenţa este un proces, nu un produs finit şi nici o oprire pe autostrada vieţii. Copiii 
trec prin această etapă în mare viteză” (Elias, M.J., 2003).  Iată de ce, pentru modul în care 
adolescenţii vor parcurge această perioadă „furtunoasă”, pentru stabilirea identităţii şi evoluţiei lor 
ulterioare, ca persoane mature, dezvoltarea inteligenţei lor emoţionale este determinantă.  

Investigaţiile ştiinţifice din ultimele decade au determinat schimbări esenţiale ale modului în 
care psihologii, teoreticieni şi practicieni, interpretează emoţiile (Opre, 2007). Emoţiile circumscriu 
acele experienţe psihice complexe ce ne amprentează multidimensional funcţionarea. Ele se 
exprimă biologic, cognitiv şi comportamental şi au întotdeauna o notă de subiectivitate.  

Date fiind mutaţiile paradigmatice majore ale sfârşitului de secol XX interpretările clasice 
asupra conceptului de inteligenţă au suferit şi ele o serie de modificări. În fapt, inteligenţa generală 
este acum, mai degrabă un concept-umbrelă ce include nenumărate abilităţi mentale relaţionate, în 
grade diferite, cu accepţiunea clasică a termenului. Din acest motiv în ultimii 15 ani s-a făcut tot 
mai des distincţie între aşa numita „cogniţie rece” (cold-cognition) şi cea „fierbinte” (hot-

cognition). Cold-cognition se relaţionează cu formele cele mai intens studiate ale inteligenţei 
(verbală, spaţială) pe când hot-cognition este raportată la experienţele psihice saturate emoţional. 
Acestea din urmă, incluzând şi inteligenţa emoţională, sunt mult mai utile organismului în efortul 
său de a-şi eficientiza strategiile adaptative. De altfel, este uşor de sesizat faptul odată ce sporeşte 
complexitatea societăţii contemporane, inteligenţa probată în context educaţional pare să fie tot mai 
puţin  suficientă pentru ca noi să ne rezolvăm problemele cotidiene. Sunt bine cunoscute cazurile 

despre numeroşi elevi / studenţi  geniali a căror performanţă pe durata şcolarizării depăşeşte sensibil 

reuşitele colegilor lor, dar care nu reuşesc mai apoi să îşi valorifice potenţialul, eşuând, uneori 
lamentabil, în plan profesional; prestaţiile lor la locul de muncă le trădează lipsa deprinderilor  
practice şi a celor sociale. Pe de altă parte, nu puţine sunt persoanele care, deşi modest dotate 
intelectual, dovedesc o bună adaptare socială la o mare varietate de contexte, fiind consideraţi 
oameni de succes. Desigur, nu trebuie omis  faptul că în cele două medii, educaţional şi social, 
problemele cu care ne confruntăm sunt calitativ diferite. Mediul educaţional ne supune rezolvării,  
prioritar, probleme bine definite, adică probleme pentru care, de regulă, există un singur răspuns 
corect; prin contrast, problemele vieţii cotidiene sunt slab definite, ceea ce permite abordarea lor din 
mai multe perspective, iar pentru ele nu există niciodată o soluţie perfectă.  

Din dorinţa de a depăşi acest aparent pradox, cercetătorii au introdus o serie de termeni noi. 
Întâlnim, astfel, tot mai frecvent, sintagme precum inteligenţa socială, inteligenţa practică, 
inteligenţa emoţională etc. Toate acestea  se referă la abilităţi cognitive care sunt necesare pentru a  
soluţiona problemele cu care ne confruntăm în viaţa de zi cu zi: rezolvarea conflictelor de muncă, 
dificultăţile muncii în echipă, adaptarea la un nou context cultural, social sau la un nou loc de 
muncă etc. 
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Există, desigur, mai multe definiţii pentru „inteligenţa emoţională”, sintagmă foarte 
vehiculată în ultimii zece ani. Într-o primă accepţiune (Salovey & Mayer, 1990), termenul se referă 
la abilităţile în baza cărora  un individ  poate discrimina şi monitoriza emoţiile proprii şi ale 
celorlaţi, precum şi la capacitatea acestuia de a utiliza informaţiile deţinute pentru a-şi ghida propria 
gândire şi acţiune. Două lucruri esenţiale sunt accentuate în această definiţie. Mai întâi, se face 
referire la procesele cognitive ce permit monitorizarea şi discriminarea emoţiilor pe care cei doi 
autori le separă de procesele comportamentale la care oamenii apelează atunci când, utilizând 
diverse surse / resurse informaţionale, îşi ghidează propria gândire şi acţiune. În al doilea rând, 
definiţia distinge procesele prin care sunt monitorizate emoţiile proprii de cele implicate în 
monitorizarea emoţiilor celorlalţi. Această ultimă  subliniere  ne trimite la o distincţie pe care a 
propus-o în anii 1980 Howard Gardner, autorul teoriei inteligenţelor multiple. Gardner făcea 
diferenţă între inteligenţa intrapersonală, referindu-se la abilitatea de a recunoaşte şi a eticheta 
propriile emoţii şi, respectiv, inteligenţa interpersonală, cu referire la competenţa de a înţelege 
emoţiile şi intenţiile celorlalţi.  

 O definiţie ceva mai recentă propusă de Daniel Goleman (2001), prin conţinutul şi 
accentele sale, se dovedeşte a fi mai apropiată de preocupările noastre. Conform acestuia, 
inteligenţa emoţională desemnează o capacitate de control şi autocontrol al stresului şi emoţiilor 
negative; o  meta-abilitate, care determină şi influenţează modul şi eficienţa cu care ne putem folosi 
celelalte capacitaţi şi abilităţi pe care le posedăm, inclusiv inteligenţa educaţională.  

 Realitatea ne demonstrează că persoanele care îşi cunosc şi îşi stăpînesc bine emoţiile şi 
care decriptează şi abordează eficient emoţiile celorlalţi sunt în avantaj în orice domeniu al vieţii, 
fie că e vorba de relaţii sentimentale, fie de respectarea regulilor nescrise ce determină reuşita în 
diverse arii de activitate. Altfel spus, cei ce posedă capacităţi emoţionale bine dezvoltate au mai 

multe şanse de a fi eficienţi şi mulţumiţi în viaţă, deoarece îşi pot controla abilităţile mintale ce le 
susţin productivitatea. În schimb, cei cu puţine resurse de control emoţional sunt expuşi la 
nenumărate conflicte interne, ajungând astfel să-şi submineze propriul potenţial.  

O altă problemă de menţionat o reprezintă educarea inteligenţei emoţionale. Majoritatea 
celor ce au investigat acest domeniu susţin posibilitatea iniţierii şi dezvoltării competenţelor 
emoţionale atât la copii, cât şi la adulţi. Esenţiale în acest sens sunt mărturiile unor investigaţii 
neurobiologice care au demonstrat că există o adevărată „fereastră de oportunităţi” pentru formarea 
obiceiurilor emoţionale ale elevilor (Goleman, 2001). Moştenirea genetică îl înzestrează pe fiecare 
dintre noi cu o serie de emoţii fundamentale care se vor regăsi în structurile temperamentale. 
Circuitele cerebrale, susţine Goleman, posedă o maleabilitate extraordinară. Lecţiile emoţionale pe 
care le învăţăm în copilărie, acasă şi la şcoală ne modelează circuitele emoţionale, sporindu-ne sau 

diminuându-ne adaptabilitatea emoţională. Prin urmare, copilăria şi adolescenţa sunt perioade 
optime pentru a ne forma acele obiceiuri emoţionale esenţiale care îşi vor pune amprenta mai apoi 
pe întreaga existenţă. 

Una dintre priorităţile consilierilor şcolari este de a găsi cea mai bună cale ca, alături de 
părinţi şi profesori, să se asigure că adolescenţii de azi ajung nişte adulţi echilibraţi, integraţi social, 
cu cât mai puţine accidente pe parcurs. Metodele prin care se poate stimula inteligenţa emoţională 
sunt multiple în literatura de specialitate, dar succesul lor depinde de abilitatea consilierului de a le 

aplica şi adapta personalităţii unice a fiecărui adolescent (copil). De aceea, nu numărul lor este 
imporant, ci alegerea lor în funcţie de abilităţile personale ale consilierului, dar şi de specificul 
grupului/personalităţii copilului cu care se lucrează. Există astfel, exerciţii: 
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1. de recunoaştere a emoţiilor - „Scrieţi sub fiecare expresie emoţională emoţia 
exprimată...”; „Fiecare se gândeşte la ceea ce simte când vine la şcoală şi, pe rând, vom veni în 
centru pentru a mima emoţia respectivă; colegii vor trebui să recunoască emoţia mimată.”; 
„Identificaţi emoţiile trăite de personajele din povestirea citită”; 

2. de redare a emoţiilor - poate fi vorba şi de exerciţiul de mai sus, dar se pot formula 

sarcini precum: „Redaţi emoţia resimţită acum folosindu-vă de mimică...sau numai de postură”; 
„Redaţi emoţia resimţită faţă de activitatea de consiliere printr-un simbol grafic....sau printr-o poză 
de grup”; 

3. de înţelegere a emoţiilor – „Spuneţi 3 lucruri care vă fac să vă simţiţi 
bucuroşi....furioşi etc”; „Gândiţi-vă la ultima situaţie când aţi fost trişti şi identificaţi cauzele 
tristeţii”; „Identificaţi emoţia care v-a ajutat cel mai mult în activitatea de elev/emoţia care v-a pus 

piedici şi argumentaţi”; 
4. de control al emoţiilor – „Identifică o situaţie în care emoţiile te-au destabilizat. Ce 

altă alternativă de a acţiona ar fi existat, astfel încât rezultatele să fie pozitive?”; „Gândeşte-te la o 

persoană căreia nu ai îndrăznit să-i spui că a greşit faţă de tine. Închipuieşte-ţi că această persoană s-

ar afla în faţa ta şi poţi să i te adresezi, spunându-i lucrurile nespuse până acum, într-o manieră 
constructivă, astfel încât relaţia voastră să nu fie afectată negativ.”; 

Merită precizat că instructajul acestor exerciţii poate fi modificat sau completat,  în funcţie 
de spontaneitatea, creativitatea şi profesionalismul consilierului. La fel de importantă este şi 
modalitatea prin care sunt valorificate informaţiile obţinute de la elevi prin rezolvarea sarcinilor de 

mai sus; abilitatea consilierului de a conduce dialogul, de a îmbina exerciţiile este definitorie, astfel 
încât, obiectivele propuse să fie atinse. 
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O PRIVIRE ÎN VIITOR 

-proiect al activităţii de consiliere- 

 
Prof. psiholog Alina Gabriela Băiașu  

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia 

 
Clasa: a XII-a  

Obiectul: consiliere de grup  

Subiectul activităţii: “O privire în viitor” 

Tipul activităţii: formare de priceperi şi deprinderi 
Obiective cadru: 

 Dezvoltarea abilităţii de informare privind cariera; 
 Formarea şi dezvoltarea capacităţii decizionale; 

Obiective de referinţă: 

 Formarea şi dezvoltarea capacităţii de analiză a propriilor gânduri, sentimente, atitudini faţă 
de sine şi faţă de ceilalţi; 

 Educarea spiritului critic manifestat în activităţile de autodescriere şi descriere a celorlalţi; 
 Dezvoltarea unor forme cât mai corecte de comportament pe baza cunoaşterii de sine şi a 

anticipării comportamentului propriu; 
Obiective operaţionale: 

 să definească în mod corect şi explicit atitudinea pe care o au faţă de viitor; 
 să argumenteze emoţiile şi sentimentele identificate ca fiind provocate de gândul la viitorul 

personal; 

 să compare rolurile îndeplinite în prezent / pe care le vor îndeplini în viitor; 
 să realizeze lista realizărilor personale de până acum, care îi va ajuta în îndeplinirea cu 

succes a rolurilor din viitor; 

 să-şi comunice deschis şi sincer opiniile despre sine şi despre ceilalţi; 
 să aprecieze sincer şi responsabil activitatea desfăşurată. 

Strategii de realizare: 

 instructajul, explicaţia; 
 conversaţia, problematizarea; 
 exerciţiile de autocunoaştere („Lista emoţiilor”, „Diploma realizărilor mele”); 

Resurse:  fişe de lucru, hârtie de scris, creioane; 
 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

I. Organizarea clasei: 

 se pregătesc materialele necesare. 

II. Anunţarea temei activităţii: 
 elevii sunt anunţaţi că, întrucât în şedinţele anterioare s-au desfăşurat exerciţii de 

autocunoaştere, de caracterizare a propriei personalităţi în ansamblul relaţiilor existenţiale, în cadrul 
acestei activităţi vor face un pas înainte, concretizat într-o primă sondare a viitorului fiecăruia; 
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 prima sarcină pe care o primesc elevii este aceea de a scrie pe foile date primul gând, 
maximă, chiar primul cuvânt care le vine în minte atunci când aud cuvântul „viitor”; se va lucra 
individual, după care fiecare va explica de ce a scris ceea ce a scris. 

III. Realizarea obiectivelor propuse: 

 pentru ca prima incursiune în viitor să nu se realizeze brusc, elevii vor primi sarcina de a 
alege dintre mai multe emoţii dispuse pe o listă (exerciţiul „Lista emoţiilor”- ex: nesiguranţă, teamă, 
speranţă etc) pe cea pe care o încearcă preponderent atunci când se gândesc la viitor; alegerile 
făcute individual sunt apoi argumentate, susţinute în faţa grupului; 

 sunt analizate comparativ rolurile îndeplinite în prezent / în viitor, discutându-se asupra 

ponderii acestora în viaţa lor; după ce elevii realizează harta rolurilor personale sunt solicitaţi să 
argumenteze rolurile în care se simt apreciaţi, valorizaţi, precum şi rolurile care nu le aduc 
satisfacţii;  

 se distribuie fişa de lucru în care elevii trebuie să-şi identifice realizările de până acum, 
realizări pe care pot să-şi construiască mai departe viitorul;  

IV. Sistematizarea cunoştinţelor şi deprinderilor: 
 după terminarea completărilor, elevii sunt puşi în situaţia de a privi încă o dată lista cu 

emoţii studiată anterior pentru a verifica dacă și-ar schimba acum, la sfârşitul activităţii, emoţia 
aleasă anterior; 

V. Feed-back: 

 aprecierea activităţii se va realiza de către elevi prin stabilirea unui cuvânt, a unei expresii, 
metafore care ar caracteriza cel mai bine activitatea care tocmai s-a desfăşurat. 
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IV. TEHNOLOGII 

 

TERMENE DE GARANŢIE. FORMELE FIABILITĂŢII 

-proiect didactic- 

 
Prof. Aurelia Fialcofschi 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

 

 

 

1. Date generale: 

- Data:  

- Clasa  a XII 

- Modulul:  Elemente de proiectare 

-    Titlul lecţiei: Termene de garanţie. Formele fiabilităţii. 
-    Tipul lecţiei: lecţie de comunicare de noi cunoştinţe 

2.  Unitatea de competenţă: Ciclul de viaţă a produselor 

 

3.  Competenţe specifice vizate: 

-  Să localizeze perioada de garanţie în ciclul de viaţă a produselor.  

-  Să înţeleagă înţelesul noţiunii de fiabilitate 

-  Să-şi însuşească formele fiabilităţii 
     Competenţe specifice derivate ale temei: 
-  precizează  necesitatea şi importanţa garanţiei produselor 

-  identifică legăturile care se pot stabili între disponibilitatea şi fiabilitatea produselor 

- identifică condiţiile de realizare ale fiabilităţii prin însuşirea noţiunilor de mentenanţă, 
accesibilitate şi mentenabilitate. 

 

4.  Strategii didactice: 

 4.1.- Metode de învăţământ: Conversaţie euristică, expunere, explicaţie, descriere, exemplificare 

     4.2.- Mijloace didactice: Scheme la tablă, studiul de caz, certificate de garanţie 

     4.3.- Mod de lucru cu elevii: frontal (pentru reactualizarea cunoştinţelor), individual (realizarea 

feedback-ului). 

 

Scenariul didactic 
 

Nr. 

crt. 

Momentul 

lecţiei 
Timp 

[min] 

Competenţe 

specifice vizate 

Conţinut 
informaţional 

Activitatea 

profesorului 

Activitatea 

elevului 

1. Momentul 

organizatoric 

2 - 3 

- 

 
- 

- face 

prezenţa prin 
strigarea 

catalogului 

sau prin 

prezentarea 

absenţilor de 
către elevul 

- răspunde 
apelului 

cadrului 

didactic 
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de serviciu; 

- rezolvã 
unele 

probleme 

extradidactice 

apărute; 
- stabileşte 
liniştea şi 
atmosfera 

propice 

activităţii 
didactice 

(captarea 

atenţiei) 
2. Evaluarea 

cunoştinţelor 
elevilor din 

lecţia 
precedentă        

5 -7 Defineşte 
noţiunea de 
„Disponibilitate a 
produselor”. Se 
reamintesc 

etapele din viaţa 
produselor. 

 

Definiţie 
„disponibilitate”. 
Se reprezintă 
diagrama de 

uzură, se numesc 
etapele. 

-verifică 
cunoştinţele 
elevilor prin 

evaluare orală 

 

-răspunde la 
întrebările 
formulate de 

profesor 

3. Comunicarea 

de noi 

cunoştinţe 

20 Defineşte 
noţiunea de 
garanţie, 
fiabilitate. Se 

dirijează discuţia 
spre înţelegerea 
condiţiilor în 
care produsele 

sunt fiabile. Se 

definesc 

mentenanţa, 
accesibilitatea şi 
mentenabilitatea. 

 

Definiţie  
Se deduc toate 

formele 

fiabilităţii. Se 
deduc 

necesitatea şi 
importanţa 
termenelor de 

garanţie reale şi 
garanţii 
mincinoase  

- anunţă 
unitatea de 

competenţă şi 
titlul lecţiei 
noi: 

”Termene de 
garanţie. 

Fiabilitatea”, 
pe care-l scrie 

pe tablă; 

- enumeră 
competenţele 
specifice 

probate de 

elevi la finalul 

lecţiei; 
- expune noile 

cunoştinţe 

 

- notează în 
caiete titlul 

lecţiei; 
- urmăreşte 
competenţele 
enumerate 

4. Fixarea 

noilor 

cunoştinţe şi 
realizarea 

feed-back-

ului 

20 Să stabilească 
legătura care 
există între 
fiabilitatea şi 
disponibilitatea 

produselor. Cu 

ajutorul unor 

„Certificate de 
garantie” a 

 

 

 

- oferă 
elevilor datele 

necesare 

aplicaţiei 
-explică 
elevilor 

modul de 

lucru 

demonstrând 

-rezolvă 
aplicaţia 
practică  
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diverse produse 

să deducă cum 
apar  diferenţele 
de timp între 
produse diferite 

sau între  două 
produse 

asemănătoare, 
dar de fabricaţie 
diferită. 

   

practic pentru 

cazul unei 

singure piese  
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FIȘĂ DE LUCRU 

M II: Studiul materialelor  

 
Prof. Virginica Barabaş 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

 

 

 

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

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

 

 

 

I. Completați rebusul de mai jos astfel încât să obțineți pe linia A-B cuvântul ce indică 
un tip de proprietăți ale materialelor metalice: 
 

1. Proprietatea metalelor de a trece din stare solidă în stare lichidă. 
2. Refractaritatea este o proprietate ……………. a metalelor. 
3. Proprietatea metalelor de a rezista la șocuri. 
4. Proprietatea metalelor de a-și modifica dimensiunile la temperaturi  

ridicate. 

5. Variază de la cenușiu închis până la alb strălucitor. 
6. Proprietatea metalelor de a rezista la șocuri puternice. 

 

    A 

           1              

2 

3 

         

           

     4                

           5          

     6           

                                              B 

 

 
II. Utilizâd datele din tabelul de mai jos, ordonați descrescător, în funcție de densitatea 

lor, materialele date: 

 

 

Metal/aliaj Argint  Aluminiu Cupru Wolfram  Fier Fonta  Crom  Plumb 

Densitate (Kg/m
3
) 10500 2700 8950 19300 7860 7300 7200 11340 

 

  

Ordonare în funcție 
de densitate 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

Denumire material         
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TEST FINAL 

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. Fuzibilitatea este o proprietate: 

a. chimică 

b. mecanică 

c. fizică 

d. tehnologică 

1.2. Oțelul carbon obișnuit se simbolizează cu simbolul: 
a. OT 

b. Fc 

c. OLC 

d. OL 

1.3. Sertizarea este un tratament termochimic, ce are loc prin difuzarea: 

a. zincului 

b. siliciului 

c. carbonului 

d. aluminiului 

1.4. Alamele sunt aliaje ale: 

a. Cu-Sn 

b. Cu-Zn 

c. Al-Si 

d. Cu-Pb 

1.5. Siluminurile sunt: 

a. aliaje  de aluminiu cu siliciu 

b. aliaje  de aluminiu cu magneziu 

c. aliaje ale cuprului cu staniul 

d. aliaje ale cuprului cu plumbul 

1.6. Fontele cenușii se simbolizează cu simbolul: 
a. Fa 

b. Fc 

c. Fgn 

d. Fm 
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2. Completaţi spaţiile libere:                                                          50 puncte 

2.1. Un material feromagnetic este puternic…….(1)……… de câmpul magnetic. 
2.2. Proprietatea metalelor de a se opune pătrunderii în masa lor a unor corpuri străine 

care tind să le deformeze suprafața se numește…….(2)……. 
2.3. OL50 este…..(3)……. 
2.4. Revenirea este un tratament termic aplicat unui oțel în următoarele scopuri: 
 -……….(4)……. 
 -……….(5)…….. 
 -……….(6)…….. 
2.5. Cementarea este un ……..(7)……. prin care în suprafața piesei are loc difuzarea 

………(8)……. 
2.6. Aliajele aluminiului durificate prin tratamente termice se numesc……….(9)……… 

2.7. Coroziunea electrochimică are loc atunci când metalele vin în contact cu anumite 
substanțe lichide, capabile să conducă curentul electric, numite……..(10)……….. 

 

3. Citiţi cu atenţie enunţurile. Dacă sunt adevărate încercuiţi litera A, dacă sunt false 
încercuiţi litera F:                     15 puncte                      

A   F    3.1. Reziliența este proprietatea pe care o au unele metale de a rezista la solicitări 
aplicate  brusc (șocuri). 

A   F    3.2. Fontele sunt aliaje fier - carbon cu un conținut de carbon până  la 2,14%. 

A   F    3.3. OLC 45  este un oţel carbon de calitate, cu un conţinut mediu de 0,45%  carbon. 

A   F    3.4. Cianurarea este un tratament termochimic. 

A   F    3.5. Bronzurile sunt aliaje ale cuprului cu zincul. 

 

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

Coloana A Coloana B 

1. densitate a. alamă 

2. duritate b. HB 

3. OLC 60 c. 0.60% C 

4. Cu-Zn d. g/cm
3
 

5. Cu-Sn e. 60 daN/mm
2
 

 f.     bronz 

 

 

 

 

NOTĂ: Se acordă 10 puncte din oficiu  
Timp de lucru: 45 min. 
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TRANSMISII MECANICE 

-Fișă de lucru- 

-Modulul II: Organe de maşini 
Clasa a X-a 

 

Prof. Elisabeta Vladu 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

 

 

                                                                         

I. Găsiți varianta corectă de răspuns:                                                                                       0,5p                            

      1.Rolul funcţional al transmisiilor mecanice este: 

                   a. de a face legătura între două axe;             

                   b. de a transmite numai mişcarea de rotaţie; 

                   c. de a susţine organele de transmisie;                  

                   d. de a transmite mişcarea, momentul de torsiune şi puterea. 

 

    2. Elementul notat cu X în figura alăturată se numește: 
                  a. melc;    

                  b. pinion;  

                  c. cremalieră;       
                  d. roată dințată plană 

                                                                                                             
      II.  Pentru transmiterea mișcării între arbori situați la o anumită distanță se folosesc mecanisme 

speciale.                                                                                                                5,5p 

                       1. Identificați mecanismele prezentate în fig. (1,2 3 4,5)  

                       2. Descrieți principiul de funcționare pentru mecanismul din fig. 5 

                       3. Găsiți asemănarea și deosebirea între mecanismele din fig. 2 (a,b) 

                       4. Precizați materialele utilizate pentru confecționarea elementelor din fig. 3 

 

                                                                                                                         

 
 

 

fig.1                            fig.2                                                  fig.3                fig.4                       fig.5    
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II.  Completând căsuțele de mai jos pe orizontală, veți obține denumirea unui organ pentru 
transmiterea mișcării de rotație comun tuturor transmisiilor situat pe verticala comună celor cinci 
rânduri (marcat cu x).                                                                                                    3p 

                                                 X 

    1 

    2 

    3 

     

       

          

     

   5       

 

1-bandă închisă, flexibilă, extensibilă, care se înfășoară și aderă pe suprafețele periferice ale roților 
de transmisie, fixate pe arbori 

2.-porțiune din roată, situată spre exteriorul acesteia 

3.-mecanism special care se folosește pentru transmiterea mișcării între arbori situați la o anumitã 
distanță, dispuși într-o anumitã poziție 

4.-element de tracțiune format din zale articulate între ele. 
5.-susțin alte elemente care contribuie la transmiterea mișcării de rotație 

 

     Notă: Se acordă un punct din oficiu. 
 

 

 

                                                                   Rezolvarea fișei de lucru 
 

 

I. 1. d;    2.c                                                                                        2x0,25=0,5p                                 

 

II. 1.      fig. 1. Transmisii prin roți conice de fricțiune;                     5x0,5=2,5p                                   

                                 fig. 2.  Transmisii prin curele;   

                                 fig. 3.  Transmisii prin roți cilindrice de fricțiune; 
                                 fig. 4.  Transmisii prin lanț; 
                                 fig. 5.  Angrenaj melc-roată melcată 

 

                         2. Mișcarea se transmite prin angrenare (dinții melcului pătrund între cei ai roții 
melcate și îi apasă succesiv, relizând o presiune de contact prin care se realizează angrenarea).                    

1p 

 

                         3.  Asemănarea:  transmisii prin curele cu axe paralele                  2x0,5=1p    

                              Deosebirea:  a. ramuri deschise (roțile au același sens de mișcare);   

                                                    b. ramuri încrucișate (roțile au sensuri diferite de mișcare). 
                   

                          4.     Oțel pe oțel                                                                                4x 0,25= 1p                            

                                  Fontă pe fontă cenușie  

                                  Materiale  feroase pe textolit  

                                  Materiale feroase pe cauciuc  
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III.                                                                                                             5x0,6= 3p                                 

                                                                                                                                                          

    1 

    2 

    3 

C U R E A 

 O B A D Ă  

T R A N S M I S I E 

L A N T  

   5 A R B O R E 

 

 

                            

 

Notă . Se acordă un punct din oficiu 

 

 

 

 

TRANSMISII MECANICE 

-proiect didactic- 

 

Prof. Elisabeta Vladu 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

 

 

1.Date generale: 

               Data: 12.06.2015 

                        Clasa: a X-a  Mecanică/Lăcătuşărie mecanică structuri                                                     
               Modulul II: Organe  de mașini 
               Unitatea de învăţare:  Transmisii mecanice 

               Titlul lecţiei: Recapitulare - Transmisii mecanice 

               Tipul lecţiei: Sistematizare și fixare 

               Timp: 50 min. 

 

  2. Unitatea de competenţă: 
                  - Documentaţie tehnică (nivel 1) 
                  - Identificarea organelor de maşini şi a solicitărilor 

 

  3.1- Competenţe specifice vizate: 
   - Identifică organele de mașini 
              - Reprezintă organe de maşini şi asamblări 
              - Indică modul de utilizare al diferitelor tipuri de organe de maşini 
              - Indică materialele utilizate la fabricarea organelor de maşini 
 

  3.2 -Competențe specifice derivate ale temei: 
                - Identificarea  transmisiilor mecanice; 



Dialoguri Didactice – Nr. 3, iunie 2015 

 

 
 

47 

 

     - Descrierea principiului de funcționare  a transmisiilor mecanice; 

                - Precizarea modului de utilizare a transmisiilor mecanice. 

                - Indicarea materialelor utilizate la fabricarea roților, curelelor, lanțurilor 

 

  3.3 -Obiective afective: - Să participe cu interes la activitate; 

                                          - Să manifeste spirit de colegialitate și cooperare în cadrul echipei. 
 

  4.- Strategii didactice: 

    4.1.- Metode și procedee didactice: 
  - brainstormingul, expunerea, conversaţia euristică, observaţia independentă şi dirijată, 
activitatea în perechi, investigația, rebusul,  Diagrama Venn.   

    4.2.- Mijloace didactice: 

  - prezentare power- point, calculator,  videoproiector; 

             - tabla; 

             - machetă cu:  transmisii prin curele, transmisii prin roți dințate, transmisii prin lanț; 
             - fișă de documentare; 
             - fişă de lucru; 
             - fișa –„rezolvarea fişei de lucru”  

     4.3.-Forma de organizare: activitate frontală, pe grupe, individuală 

 

     4.4.- Bibliografie: - programa şcolară;                                         

                                    - Ing. Marian Pavelescu, Identificarea organelor de mașini și a solicitărilor,  
Calificarea profesională Mecanic de motoare,  manual pentru clasa a X-a EDP, R.A 

                                     - AUXILIAR CURRICULAR „Organe de mașini” 

 

 

Desfăşurarea lecţiei 
 

Nr Etapele  

lecției 
Timp 

[min] 

Competenţe 

specifice 

vizate 

Conţinut 
informaţional 

Activitatea profesorului Activitatea 

elevului 

1 Moment 

orgnizatoric 

2   Organizarea clasei și 
asigurarea climatului, 

necesar desfăşurării 
activității 

- se pregătesc 
pentru lecție 

2 Captarea 

atenţiei 
3 Captarea 

atenţiei 
 Profesorul prezintă 

elevilor, cu ajutorul 

video-proiectorului,un 

mecanism aflat în 
mișcare.                               
-adresează întrebarea? 

Cum se transmite 

mișcarea de rotație, între 
arbori situați la o 
anumită distanță? 

-elevii 

urmăresc cu 
atenție 
imaginile, prin 

metoda 

brainstorming -

dau cât mai 
multe 

răspunsuri 

3 Anunțarea 3  Transmisii Scrie pe tablă titlul -sunt atenţi 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

subiectului 

lecției și a 
competenţe-

lor 

 

 

Sistematiza-

rea  

cunoștințe-

lor prin  

prezentarea 

power point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

-Identificarea  

transmisiilor 

mecanice  

 - Descrierea 

principiului 

de 

funcționare  a 
transmisiilor 

mecanice; 

 -Precizarea 

modului de 

utilizare a 

transmisiilor 

mecanice. 

  -Indicarea 

materialelor 

utilizate la 

fabricarea 

roților, 
curelelor, 

lanțurilor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Identificarea  

transmisiilor 

mecanice  

 - Descrierea 

principiului 

de 

funcționare  a 
transmisiilor 

mecanice; 

 -Precizarea 

modului de 

utilizare a 

transmisiilor 

mecanice. 

  -Indicarea 

materialelor 

utilizate la 

fabricarea 

mecanice 

-transmisii prin 

fricţiune: 

     -transmisii 

prin roți de 
fricțiune 

     -transmisii 

prin curele 

 (organe de 

transmitere a 

mişcării prin 
fricţiune, rol 
funcțional, 
principiul de 

funcționare, 
utilizări, 
avantaje, 

dezavantaje, 

clasificări, 
materiale) 

-transmisii prin 

angrenare:  

       -transmisii 

prin roți dințate 

       -transmisii 

prin lanț 
(organe de 

transmitere a 

mişcării prin 
angrenare, rol 

funțional, 
principiul de 

funcționare, 
utilizări, 
avantaje, 

dezavantaje, 

clasificări, 
materiale) 

 

lecţiei: 
,, Transmisii mecanice” 

 

-precizează competenţele 
specifice probate de elevi 

la finalul lecţiei; 
-sistematizează 
cunoştinţele 

elevilor, prin conversaţie 
euristică referitor la  
mecanismele mecanice, 

adresează întrebări de 
tipul: 

 

 -Ce sunt transmisiile 

mecanice? 

 -Cum se clasifică 
transmisiile mecanice 

după principiul 

funcționării? 

-Care este rolul 

funcțional și principiul de 
funcționare al 

transmisiilor prin roți de 
fricțiune? 

-Cum se clasifică 
transmisiile, după forma 
roților? 

 Ce materiale se folosesc 

la confecționarea roților 
de fricțiune? 

-Unde se folosesc aceste 

transmisii? 

-Ce avantaje și 
dezavantaje au aceste 

transmisii? 

-Ce sunt transmisiile prin 

roți dințate? 

-Care este rolul și 
principiul de funcționare 
al transmisiilor cu roți 
dințate? 

-Cum se clasifică 
transmisiile cu roți 
dințate după poziția 
axelor? 

-Dar după tipul 
angrenării? 

-Unde se folosesc aceste 

transmisii? 

și notează în 
caiete; 

- elevii 

răspund la 
întrebările 
formulate de 

profesor 
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

- elevii 

răspund la 
întrebările 
formulate de 

profesor 
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roților, 
curelelor, 

lanțurilor 

-Din ce material se 

confecționează roțile 
dințate? 

-Ce avantaje și 
dezavantaje au aceste 

transmisii? 

 -Cum se montează 
cureaua pe roți? 

-Cine determină 
transmiterea mișcării la 
transmisiile prin curele? 

-Cum este sensul de 

rotație, al roților cu axe 
paralele și ramuri 
deschise? dar în cazul 
celor cu ramuri 

încrucișate? 

-Din ce se compune o 

roată de curea? 

-Ce avantaje și 
dezavantaje prezintă 
aceste transmisii? 

-Pe ce se bazează 
principiul de funcționare 
la transmisiile prin lanț? 

-Care este rolul 

transmisiilor prin lanț? 

Ce material se utilizează 
la confecționarea 
lanțurilor? 

Cum ar fi lumea fără 
mecanisme? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Fixarea 

cunoștințe-

lor 

(Rezolvarea 

de către 
elevi a 

sarcinilor 

din fişa de 
lucru) 

 

 

 

 

 

 

15 -Identificarea  

transmisiilor 

mecanice  

 - Descrierea 

principiului 

de 

funcționare  a 
transmisiilor 

mecanice; 

 -Precizarea 

modului de 

utilizare a 

transmisiilor 

mecanice. 

  -Indicarea 

materialelor 

utilizate la 

fabricarea 

  

-Profesorul explică 
modul de lucru 

-distribuie fişele de 
documentare şi fişele de 
lucru 

-supraveghează modul de 
lucru 

 

 

 

 

- elevii se 

grupează în 
perechi, 

primesc fişa de 
lucru şi rezolvă 
sarcinile din 

fişă 
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roților, 
curelelor, 

lanțurilor 
6 Realizarea 

feedback-

ului 

(Corectarea 

fișei de 
lucru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Identificarea  

transmisiilor 

mecanice  

 - Descrierea 

principiului 

de 

funcționare  a 
transmisiilor 

mecanice; 

 -Precizarea 

modului de 

utilizare a 

transmisiilor 

mecanice. 

  -Indicarea 

materialelor 

utilizate la 

fabricarea 

roților, 
curelelor, 

lanțurilor 

 

 -dirijează discuţia 
solicitând elevilor 
răspunsul la întrebări; 
-ajută elevii în încercarea 
acestora de a se 

autoevalua, prin 

corectarea fişei de lucru 

-elevii prin 

autoevaluare 

conştientizea-

ză ce 
informaţii 
stăpânesc şi ce 
trebuie să mai 
aprofundeze 

7 Tema 

pentru acasă 
1 Identificarea  

transmisiilor 

mecanice  

 - Descrierea 

principiului 

de 

funcționare  a 
transmisiilor 

mecanice; 

 -Precizarea 

modului de 

utilizare a 

transmisiilor 

mecanice. 

  -Indicarea 

materialelor 

utilizate la 

fabricarea 

roților, 
curelelor, 

lanțurilor 

 Cere elevilor să realizeze 
“Diagrama Venn” 
Să găsească asemănări și 
deosebiri între 
Transmisiile cu roți de 
fricțiune și transmisii 
prin curele 

 

notează tema 
pentru acasă 
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MANAGEMENTUL CLASEI 

- studiu de caz – 

 
Prof. psiholog Alina Gabriela Băiașu  

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia 

 
 

Situaţie: lipsa motivaţiei pentru învăţare şi activitatea şcolară, absenteism. 
Subiect: M. M., clasa a IX-a. 

Caracterizare generală a subiectului: 
- vârsta - 15  ani; 

- intelect de nivel mediu, verbalizare uşoară, dar cu vocabular mediu, memorie de lungă 
durată bună; 

- relaţii conflictuale cu părinţii, îndeosebi cu tatăl şi bunica din partea tatălui; 
- sensibilitate accentuată, accese de furie incontrolabilă (îndeosebi manifestate acasă); 
- lipsit de interes faţă de sarcinile şcolare, ignoră cu desăvârşire temele de casă, 

absenteism ridicat; 

- situaţie şcolară slabă, corigent la 5 materii (română, istorie, matematică, fizică, chimie) 
pe semestrul I. 

 

Strategii de intervenţie ale cadrului didactic 

I. IDENTIFICAREA SITUAŢIEI 

Relaţiile conflictuale cu părinţii 
Dezinteresul faţă de sarcinile şcolare 

Absenteismul 

Lipsa de seriozitate în relaţiile cu profesorii pentru a-şi acoperi chiulul 
 

II. DIAGNOZĂ ŞI PROGNOZĂ 

Colectarea informaţiilor s-a realizat prin: 

- discuţii cu subiectul; 
- discuţii cu tatăl elevului, cu bunica, cu dirigintele clasei; 
- activitate de consiliere de grup realizată la nivelul clasei pe tematica relaţiilor 

interpersonale; 

- discuţii cu cadrele didactice; 
- analiza documentelor şcolare (catalog);  
- observarea comportamentului şcolar. 

 

Cunoaşterea variabilelor socio-familiale 

Situaţia familială. Atmosfera familială             
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Părinţii sunt în divorţ, este singur la părinţi, într-o familie în care situaţia materială este 
foarte bună datorită afacerilor tatălui. În trecut au existat numeroase situaţii de violenţă fizică din 
partea tatălui asupra mamei şi copilului. 

Elevul locuieşte cu mama, împreună cu un văr mai mare pe care-l consideră un model pentru 
el. Trece prin dese perioade în care nu vorbeşte deloc cu tatăl său, întrucât acesta îi vorbeşte urât, îl 
ceartă pentru absenţe. În plus, fiecare părinte doreşte să-şi creeze o imagine bună în faţa copilului 
(prin denigrarea celuilalt) pentru ca acesta să opteze să locuiască cu el.  

M.M. spune că se înţelege bine cu mama, dar din spusele tătălui, aceasta nu-l controlează 
deloc întrucât ea locuieşte de fapt cu noul său iubit. La şcoală este foarte des controlat de către tată, 
dar lui M.M. nu-i pasă de părerea acestuia.  

Când lipseşte de la ore, M.M. merge acasă (are prieteni puţini, nu iese decât foarte rar în 
oraş), unde se joacă pe calculator sau doarme. 

 

 Observarea comportamentului şcolar 

 

Indicatori de conduită Elemente relevante 
Motivarea 

comportamentului 

Relaţii conflictuale cu  
părinţii  
(tatăl şi bunica) 

- perioade îndelungate când nu 
vorbeşte cu ei; 
- limbaj urât faţă de aceştia; 
- nu le împărtăşeşte nimic din 

 viaţa sa personală; 
- de multe ori lipsește tocmai 
pentru a-i supăra; 

Resentimente faţă de 
comportamentul violent al 

tatălui 

Absenteism  - lipseşte zile întregi sau pleacă de 
la ultimele ore; 

- instigă colegii pentru a chiuli  în 
masă; 

Nesupunere față de normele 
clasei 

Dezinteres faţă de  
sarcinile şcolare 

- note slabe la toate materiile; 

- nu-şi face temele; 
- lipseşte mult, chiar dacă e în 

situaţie de corigenţă; 
- întârzie în fiecare dimineaţă; 

- corigenţe la 5 materii pe sem. I; 

Lipsa motivaţiei pentru  
învăţare 

 

Lipsa de seriozitate în  
relaţiile cu profesorii  

- minciuni; 

- nu-şi pregăteşte lecţiile; 
Opoziţie faţă de autoritate 

 

 
III.  PROGRAMUL DE INTERVENŢIE AL CADRULUI DIDACTIC 

1. Parametrii după care este analizată situaţia: 
- abaterile comportamentale sunt frecvente; 

- pericolul contaminării la nivel de grup; 
- inadaptare la normele şcolare, refuz de integrare în grup, randament şcolar scăzut, absenteism (sub 
formă de chiul). 
2. Strategii de intervenţie 

2.1. Strategii de fraternizare 

            -   organizarea unor activităţi pe echipe la nivelul clasei 
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- acordarea unor roluri şi responsabilităţi aferente (de ex., rolul de raportor al grupului) 

- controlul proxemic prin deplasarea profesorului în spaţiul elevului atunci când tinde să 
reacţioneze necorespunzător, însoţit de adoptarea unei atitudini de respect faţă de 
adolescent, care este tratat ca un partener de dialog. 

2.2. Strategii de negociere 

  A) prin compromis: 

 - prezenţa zilnică la şcoală; 

 - îndeplinirea responsabilităţilor pe care le are în clasă; 

 - atitudine corespunzătoare faţă de colegi, profesori; 
 - respect faţă de părinţi. 

B) prin colaborare: 

 angajamentul scris realizat de elev, prin care va accepta că nu va mai chiuli nemotivat;  
 stabilirea regulilor de comportament în clasă şi în afara ei; 
 precizarea comportamentelor acceptate şi a celor neacceptate, precizarea măsurilor ce vor fi 

luate în cazul nerespectării acestor norme; 
 ignorarea răspunsului atunci când subiectul nu respectă normele de comportare în clasă; 
 aprecierea contribuţiilor creative şi active la oră; 
 stabilirea în comun a unui nivel de succes pe care să îl atingă (de pildă, o medie la finalul 

semestrului sau o anunită notă la teză); 
 alegerea rolului, responsabilităţilor pe care le va îndeplini în clasă; 
 alegerea rolului pe care îl va îndeplini în diverse activităţi şcolare; 
 monitorizarea performanţelor obţinute, cu sprijin în timpul activităţii. 

C) discuţii individuale cu elevul pentru a identifica motivaţia absenteismului şi a 
dezinteresului faţă de activitatea şcolară; 

D) încheierea unui contract scris privind comportamentul său în următoarele 2 săptămâni, 
vizând două componente, pentru început: 
 -  participarea la ore; 

 - pregătirea lecţiilor. 
2.3.    Strategii de ritual şi rutină 

 - integrarea în activitatea de grup prin roluri şi responsabilităţi în echipă; 

 - participarea la şedinţe de consiliere individuală şi de grup. 

2.4.   Strategii de motivare: 

   -  consiliere privind stima de sine, dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi sociale; 

încurajări; 
- satisfacţii spontane; 
- recompense sau autorecompense; 

- recunoaşterea progresului elevului. 
   2.5. Terapie ocupaţională 

- organizarea unor activităţi extraşcolare – excursii, activităţi derulate în cadrul proiectului de 
gestionare a deşeurilor derulat în şcoală, unde primeşte responsabilităţi precise. 

3. Implementarea programului 

3.1.   Prezentarea problemei şi motivarea ei adolescentului, familiei, dirigintelui prin discuţii 
privind normele şi responsabilităţile şcolare. 
3.2.   Evaluarea problemei 
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- dezavantaje psihologice (motivaţie scăzută, insuficienta dezvoltare a abilităţilor de 
comunicare, dezechilibru emoţional); 

- dezavantaje pedagogice (incosecvenţa reacţiilor părinţilor, absenţa unui control 
permanent din partea părinţilor, subminarea autorităţii mamei de către tată, atitudinea 
permisivă a mamei, imposibilitatea acordării unor sancţiuni din partea dirigintelui pentru 
numărul mare de absenţe, avându-se în vedere faptul că învăţământul obligatoriu fiind 
de 10 ani, elevul nu se teme că va fi exmatriculat); 

3.3.   Implementarea strategiilor 

- în activitatea şcolară zilnică 

- în activităţi extraşcolare 

4. Indicatori de evaluare 

- participare la ore, scăderea numărului de absenţe cu 75% faţă de sem. I 
- îndeplinirea rolului şi responsabilităţilor din grup 

- răspuns la sarcinile şcolare 

- scăderea numărului de conflicte cu părinţii (tatăl). 
 

Succesul programului depinde de modul cum activitatea dirigintelui şi a cadrelor didactice 
se corelează cu activitatea consilierului şcolar, prin promptitudine şi perseverenţă în aplicarea 
măsurilor de intervenţie, dar mai ales prin motivarea adolescentului de a se implica în activităţile 
de consiliere şi de a participa la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi cu atitudinea 

suportivă şi participativă a colegilor de clasă ai subiectului. 

 

 

Bibliografie: 
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3. Stan, Emil - Profesorul între autoritate și putere, București, Editura Teora, 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dialoguri Didactice – Nr. 3, iunie 2015 

 

 
 

55 

 

CUM PUTEM DEVENI PROFESORI FASCINANȚI? 

Prof. Valentina Mazăre  
Școala Gimnazială Nr.1 Mangalia 

 

        A educa înseamnă a avea speranță în viitor, chiar dacă tinerii ne decepționează în prezent. A 

educa înseamnă a semăna cu înțelepciune și a culege cu răbdare. Educația trece printr-o criză fără 

precedent. Sistemul social a stimulat în mod înspăimântător fenomenele care construiesc gândurile. 

        A educa  a devenit  una dintre cele mai incitante și controversate probleme, ea luând în ultima 
perioadă noi forme, adaptate la situația de criză fără precedent,  prin care trece sistemul educațional 
din întreaga lume. Evaluarea, precum și procesul de predare trebuie să țină seama de sindromul 

gândirii accelerate (SGA), sindrom ce se manifestă la tot mai mulți copii, din păcate, și care are ca 
și cauză excesul de stimuli la care sunt expuși aceștia încă de la vârste fragede.  

      Știm prea bine, vinovații principali, declanșatori ai acestui sindrom, sunt televizorul, jocurile pe 

calculator, sau mai bine spus cam tot ce este legat de PC, telefoanele mobile inteligente ce par a fi 

devenit o extensie a elevilor noștri. SGA face ca în timp ce profesorii vorbesc, în bănci elevii să fie 

agitați, neliniștiți, să nu se poată concentra sau să fie furați de gânduri.  

      Televiziunea prezintă personaje care intră în competiție cu imaginea părinților și a profesorilor, 

cu rezultate cât se poate de grave, deoarece aceștia ar trebui să devină mici (sau mari) actori pentru 

a putea capta atenția și interesul copiilor, jucând tot timpul tot felul de roluri. 

      Iată mai jos, câteva tehnici menite a schimba ambientul social și psihic al elevilor, dar și al 

profesorilor: 

 Muzica ambientală în sala de curs are trei mari obiective. Primul, să favorizeze educația 
muzicală și emoțională. Al doilea, să genereze plăcerea de a învăța în timpul orelor de matematică, 
fizică sau istorie. Al treilea, să diminueze sindromul gândirii accelerate, întrucât liniștește gândirea, 
îmbunătățește concentrarea și asimilarea informațiilor. Muzica ambientală ar trebui folosită din cea 
mai fragedă copilărie, în casă și în sala de curs, efectele sale fiind extraordinare. 

 Expunerea interogativă (sau arta interogației) are ca obiective ameliorarea SGA, 

reaprinderea motivației, dezvoltarea capacității elevului de a(-și) pune întrebări, îmbogățirea 
interpretării de texte și enunțuri, deschiderea ferestrelor inteligenței. Puneți cel putin zece întrebări 

în fiecare oră! Cunoașterea dată de-a gata blochează actul de a ști, dar îndoiala provoacă inteligența. 

 Umanizarea cunoașterii este o tehnică ce își propune stimularea îndrăznelii, promovarea 

perspicacității, cultivarea creativității, stimularea înțelepciunii, formarea de persoane care gândesc. 

În spatele fiecărei informații date cu atâta simplitate, în sala de clasă, se află lacrimile, aventurile și 
curajul oamenilor de știință. 

 Nu în ultimul rând, educarea respectului de sine: a lăuda înainte de a critica. Critica, fără o 
laudă prealabilă, blochează inteligența, îl face pe tânăr să reacționeze din instinct. A fi educator 

înseamnă a fi promotor al respectului de sine. 

 

 

Bibliografie:  
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INFLUENȚA CALCULATORULUI ȘI TELEVIZORULUI  
ASUPRA MINȚII UMANE 

 

Prof. Alina Dumitru  

Colegiul Economic Mangalia/Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

 

 

Calculatorul uşurează munca noastră şi ne deschide o întreagă lume în faţă, aşa că a devenit, o 
parte de nelipsit din viaţa noastră de zi cu zi. 

Într-o eră dominată de tehnologie este esenţial să acordăm un interes deosebit nu doar 
beneficiilor primite, ci să analizăm efectele care au loc asupra minţii umane şi stilului de viaţă, a 

felului în care ne raportăm la viaţa reală atunci când nu suntem “conectaţi” la o lume care, aparent, 
ne serveşte totul pe tavă.  

Rezultatele transformărilor produse de-a lungul anilor în modul de gândire şi în sănătatea 
mentală a omului nu sunt la fel de mediatizate ca beneficiile de pe urma tehnologiei. Ba mai mult, 
există larga convingere că “televiziunea şi calculatorul uşurează învăţarea, dezvoltă abilităţile 
mentale, oferă informaţie. Ele formează o generaţie mult mai bine înzestrată, capabilă să întâmpine 
lumea de mâine cu toate provocările ei.”  

Lucrurile stau în realitate cu totul altfel decât cred cei mai mulţi dintre oameni; “durata pe care 
elevii sunt capabili să-şi concentreze atenţia este notabil mai mică; cititul, scrisul şi capacitatea de 
comunicare orală se arată a fi în declin – chiar şi în mediile cele mai bune.” 

Într-un experiment din 1969, mai mulți subiecți au fost monitorizați și s-a observat că, după 

doar 1 minut de privit la televizor, creierele lor trec de la undele beta (asociate cu gândirea logică și 
observațiile critice) la undele alfa, asociate unei stări în care informațiile sunt receptate fără analiză, 
producând răspunsuri strict emoționale.  

Concluzia experimentului a fost că televizorul induce o stare ușor hipnotică, în care accesul la 

subconșientul ușor influențabil devine mai facil. 

 “De-a lungul timpului, televizorul a fost pe rând prieten, dădacă şi o metodă salvatoare a 
părinţilor de a-şi ţine copiii ocupaţi, dar care îşi poate lăsa amprenta semnificativ în ceea ce priveşte 
dezvoltarea lor. Astfel că experienţa pe care cei mici o trăiesc în faţa televizorului nu le furnizează 
datele necesare şi reale pentru a înţelege lumea. Vizionarea programelor TV creează o lume “de-a 

gata”, copiii nedorind “să înţeleagă ce se întâmplă în lumea care-i înconjoară, se mulţumesc doar cu 
senzaţiile”, excluzând posibilitatea cunoaşterii prin manipularea fizică a lucrurilor, fapt ce 
pasivizează mintea şi îngrădeşte imaginaţia. 

Copiii obisnuiți cu televizorul ajung să se mulțumească doar cu percepția vizuală și emoțională 
a lucrurilor fără a mai face efortul înțelegerii lor.  

Din cauza bombardamentului cu imagini și informații, copiii renunță să mai înțeleagă ceea ce 

văd, deprindere care se manifestă în viața de zi cu zi.  

Înțelegerea, gândirea, ajung să fie lucruri prea dificile, enervante și plictisitoare, mai simplu 

fiind să te mulțumești cu imaginile și cu senzațiile pe care acestea le provoacă sau cu distracția pe 

care o presupune vizionarea. 

Televizorul se dovedește a fi un instrument ideal pentru intoxicarea subconștientului.  

Mass-media poate avea atât rol deformator, cât și rol formator. Prin intermediul mass-mediei 

putem afla informații utile cum ar fi din revista „Terra Magazin” sau „Bioplanet”, dar din păcate 
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există mai mule mijloace deformatoare în mass-media, în special revistele care prezintă viața 

vedetelor, scandaluri, omoruri etc.  

Impactul televizorului și al calculatorului asupra vieții şi dezvoltării copiilor depinde de mai 

mulți factori: cât de mult timp petrec în fața acestora, vârsta și personalitatea lor, dacă unul dintre 

părinți a discutat cu el despre ceea ce vede la TV sau despre pericolele la care se expune utilizând 

internetul. 

Utilizarea îndelungată a calculatorului deteriorează sistemul de valori și funcționarea socială la 
tineri, interacțiunea cu cei din jur, ducând la tulburări de comportament, retragere socială, 

introversie.  

 

 

Bibliografie: 
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CUM RĂSPUNDEM PROVOCĂRII DE A DIFERENȚIA SARCINILE DE 
LUCRU? 

 

Prof.  Rodica Șargu  
Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

 

“Educația este ceea ce îți rămâne după ce ai uitat tot ce ai învățat.” Deși par o glumă, 
aceste cuvinte se confirmă din plin zi de zi: cine a învățat să gândească și să lucreze independent își 
va găsi mai ușor drumul în viață și va fi mai bine pregătit pentru a se adapta 
progresului/schimbărilor din diferite domenii de activitate, decât cel care și-a limitat activitatea doar 

la achiziționarea a tot felul de cunoștințe (cunoștințe supuse, inevitabil, unui proces de uitare). 
Informația implică și este o condiție a formării, după cum și formarea sugerează informare și este o 
condiție a ei. 

« Edificiul spiritual al viitorului absolvent va prinde contur printr-o educație ce se va centra 

tot mai evident pe: 

 a învăța să știi (să cunoști) 
 a învăța să faci 
 a învăța să fii  
 a învăța să trăiești împreună cu alții » (Raportul Comisiei UNESCO 1996). 

Constatăm deseori că elevii apreciază mai mult felul în care le predăm, decât ceea ce le 

predăm, considerând mai atractiv să asiste și să participe la construcția unui concept, decât să și-l 

însușească pur și simplu. «Calitatea pedagogică a metodei didactice presupune transformarea 

acesteia dintr-o cale de cunoaștere propusă de profesor, într-o cale de învățare, realizată efectiv de 
elev, în cadrul instruirii formale și nonformale» (Sorin Cristea). 

Prin urmare, cadrul didactic devine facilitator al învățării, îndrumător și stimulator al 
efortului de învățare și formare a copiilor, tinerilor și adulților. Cadrele didactice și elevii trebuie să 
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fie conştienți de stilurile de învățare pe care le preferă și, în consecință, de modul cum învață cel 
mai bine. Este la îndemâna oricărui profesor un chestionar care se poate folosi pentru elevi la 

identificarea stilurilor lor de învățare. Odată aplicat și interpretat, valorificarea acestui chestionar 
asupra stilurilor de învățare necesită o abordare diferențiată a temei propuse la clasă. 

Predarea diferențiată urmărește să răspundă nevoilor diferite ale elevilor și ia în considerare 
diferențele în ceea ce privește: 

 capacitatea 

 elementele învățate anterior 
 viteza de învățare 

 absențele 

 maturitatea și mediul social și cultural de proveniență 

 motivarea 

 stilul de învățare 

 alte nevoi individuale 

Strategiile de diferențiere se utilizează corespunzător nevoilor elevilor, în concordanță cu 

scopul propus și astfel încât să fie eficiente ca timp și resurse, adică să maximizeze învățarea. 
Cum se poate realiza o diferențiere a sarcinii de lucru: 

 Sarcinile se pot grada și prezenta ca o « scară » de sarcini scurte, cu dificultate crescătoare. Se 
așteaptă ca unii elevi să ajungă mai sus pe «scară» decât alții. De exemplu, o lucrare de 
matematică poate avea subiecte de la cele mai ușoare la unele mai dificile. Problemele de la 

sfârșit pot fi deschise și pot necesita mai mult timp. 
 Se pot crea “fișe ajutătoare” pentru împărțirea sarcinilor sau pentru a le face în alt mod mai 

ușoare pentru elevii mai slabi. De exemplu, pentru rezolvarea unui exercițiu care necesită 
parcurgerea mai multor pași, elevul primește o fișă cu detalierea respectivă (precizează întâi 
capetele și punctele de acumulare ale domeniului de definiție, spune ce fel de asimptote poate să 
admită funcția respectivă, calculează limitele la  , scrie ecuația asimptotei identificate etc.). 

 Se pot stabili sarcini deschise. Elevii mai capabili pot fi încurajați să interpreteze și să abordeze 
sarcinile într-un mod mai solicitant. Aceasta este uneori denumită “diferențiere după rezultat”. 
De exemplu, profesorul fixează o singură sarcină, prin care cere același lucru de la toți elevii 
(Fiind date punctele A, B, C, D, E, să se verifice dacă punctele C, D, E se află pe AB).  
Rezultat: elevii interpretează sarcina în mod diferit datorită capacităților diferite și cunoștințelor 
anterioare (unii scriu ecuația dreptei AB și verifică apartenența lui C, D, E, alții scriu ecuațiiile 
dreptelor AB, AC, AD, etc. și interpretează rezultatul, alții calculează doar pantele acestor 
drepte și interpretează rezultatul). Sarcina nu este diferențiată, dar produce un rezultat 
diferențiat. 

 Sarcina se poate diferenția după modul de redactare/prezentare. Elevilor li se poate cere să 
efectueze o temă identică sau similară, dar să-și prezinte lucrarea în moduri diferite: sub formă 
de raport scris, prezentare orală sau afiș, în formă de schemă, pliant etc. 

Pentru ajutarea elevilor slabi pot fi folosite: lucrul în grup, lucrul în perechi, colegi 
îndrumători sau echipe de învățare. Echipele de învățare pot fi grupuri de aproximativ 5 elevi, 
numiți de către profesor pentru a se asigura că împreună posedă cunoștințele necesare pentru 
îndeplinirea sarcinilor, și având responsabilitatea comună de a se ajuta reciproc pe parcursul 

temei/capitolului. De exemplu, profesorul se asigură că fiecare grup are un elev care scrie cu 
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ușurință sau care se pricepe la căutarea pe internet. Elevilor li se cere să-și împărtășească 
cunoștințele celorlalți. Stabilirea obiectivelor și planificarea acțiunilor: elevii își pot stabili, negocia 
sau li se poate atribui un obiectiv individual sau plan de acțiune pe baza unor factori precum: 
rezultatele inițiale ale testelor de diagnostic, capacitățile, nevoile, interesele lor etc. 

O altă metodă ce se poate folosi este aceea de a stabili atât sarcini pas cu pas, cât și sarcini 

de dezvoltare. În felul acesta, elevii slabi reușesc să se bucure de succes, sprijin, încredere în sine și 
motivație, ceea ce face posibilă învățarea, iar cei capabili sunt mai solicitați.  
Sarcinile pas cu pas au următoarele caracteristici: 
 sunt ușoare, implicând de obicei numai cunoștințe și înţelegere 

 nu depind de învățarea anterioară 

 pot fi dezvoltate în scurt timp, câteva minute 

 toți elevii trebuie să le poată rezolva 100% corect  

Sarcinile de dezvoltare au următoarele caracteristici: 
 sunt mai dificile 

 depind într-o foarte mare măsură de învățarea anterioară 

 nu toți elevii le pot îndeplini 100% - realizarea lor necesită timp și efort considerabil 
 implică mai multe abilităţi de gândire superioară, precum evaluarea, sinteza etc. 

Sfaturi utile pentru proiectarea unei lecții reușite 

Când proiectați o lecție, țineți cont de aspectele practice. Iată câteva  sugestii: 
1. Diversitatea: Elevii învață mai ușor dacă în timpul lecției se folosesc diferite tehnici de 

instruire. O lecție reușită presupune, de obicei, 3-4 tipuri diferite de activități de învățare. 
Acordați atenție activităților introductive, celor de învățare propriu-zisă, precum și celor finale; 

acestea pot asigura lecției diversitatea necesară.  
2. Ritmul: Dacă o activitate durează prea mult, elevii se pot plictisi, iar dacă nu au la dispoziție 

timp suficient pentru a putea reține ideile prezentate, se pot simți frustrați. O activitate ar trebui 
să nu dureze mai mult de 15-20 de minute. În orice caz, rețineți că unele activități cum sunt cele 
de învățare prin cooperare, problematizarea sau simulările pot capta interesul mai mult timp, 
îndeosebi, în cazul elevilor mai mari. 

3. Relevanța: De multe ori elevii nu înțeleg cu adevărat de ce le este necesară o anumită 
informație. Le ia ceva mai mult timp să înțeleagă de ce este important un material care le-a fost 

prezentat. 

4. Cunoștințele anterioare: Nu presupuneți că elevii au anumite cunoștințe anterioare. Chiar dacă 
unii dintre elevi au aceste cunoștințe, în niciun caz nu le au toți. Se recomandă să verificați 
nivelul inițial de cunoștințe al elevilor, precum și deprinderile acestora și să vă proiectați lecțiile 
ținând cont de acest nivel. 

5. Supraîncărcarea: Uneori, profesorii au tendința de a prezenta, cu usurință, multe concepte într-
un interval de timp relativ scurt. Aceeași tendință se constată, deseori, și în manuale. Însă, elevii 
învață mai bine dacă lecția este centrată pe una sau două idei de bază. Deci, descompuneți 
activitățile de învățare într-o serie de pași mici, focalizați pe un anumit concept sau idee, apoi 
dați elevilor posibilitatea să exerseze. 

6. Fiți la obiect: Formulați întrebări la obiect și într-un limbaj pe care elevii îl înțeleg. 
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TRADIŢIONAL ŞI MODERN ÎN ELABORAREA INSTRUMENTELOR 

DE EVALUARE 
                                                                               

Prof. Angelica Prenţu  
                                                                              Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia 

 

Evaluarea este un proces didactic complex, integrat întregului proces de învăţământ, care 
urmăreşte măsurarea cantităţii cunoştinţelor, priceperilor şi capacităţilor dobândite de elevi, ca şi 
valoarea, nivelul, performanţele şi eficienţa activităţii de perfecţionare a activităţii instructiv–
educative. A evalua rezultate şcolare înseamnă a determina atât măsura în care obiectivele 
programului de instruire au fost atinse, cât şi eficienţa metodelor de predare – învăţare. 

Astfel, evaluarea este punctul final într-o succesiune de acţiuni cum sunt: stabilirea 

scopurilor pedagogice, proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor, măsurarea 
rezultatelor aplicării programului. Esenţa evaluării este cunoaşterea efectelor acţiunii desfăşurate, 
pentru ca, pe baza informaţiilor obţinute, această activitate să poată fi ameliorată şi perfecţionată în 
timp. 

Principalele operaţii ale evaluării sunt: verificarea, măsurarea, aprecierea şi decizia.  
Verificarea presupune controlul realizării obiectivelor prin raportarea stării iniţiale a 

elevilor şi a rezultatelor lor în starea finală, apărută în urma proceselor de predare–învăţare. 
Măsurarea este operaţia de înregistrare şi cuantificare a rezultatelor prin aplicarea unor 

instrumente sau probe de evaluare. Exactitatea măsurării depinde de calitatea instrumentelor şi de 
modul cum au fost acestea utilizate de către evaluator. 

Aprecierea constă în emiterea unei judecăţi de valoare asupra rezultatului unei măsurători 
prin raportarea la criterii date sau la o scală de valori. Rezultatul aprecierilor poate fi numeric, 

cantitativ (nota) sau calitativ (calificativul). 

De foarte multe ori procesul evaluării este redus doar la aprecierea rezultatelor. Deşi uneori 
în apreciere intervin şi alte criterii precum nivelul clasei de elevi, progresul şi regresul fiecărui elev 

în parte, criteriul pertinent de apreciere îl reprezintă obiectivele stabilite la începutul programului 
instructiv–educativ. 

Decizia se exprimă prin concluziile desprinse în urma interpretării datelor aferente de 

verificare, măsurare şi apreciere şi prin măsurile/soluţiile introduse pentru îmbunătăţirea activităţii 
în etapa următoare a procesului de învăţământ. 

Integrarea evaluării în activitatea didactică este determinată de înţelegerea corectă a rolului 
reglator pe care îl deţine actul evaluării pentru procesul instructiv–educativ (evitând astfel atitudinea 
de extragere sau de diminuare a importanţei evaluării). Evaluarea este o condiţie a eficacităţii 
procesului instructiv–educativ prin faptul că orientează şi corectează predarea şi învăţarea. 
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Cele mai frecvente metode si tehnici de evaluare sunt: 

Observaţia, metoda cel mai frecvent folosită de profesor, având ca scop orientarea şi 
optimizarea procesului instruirii; 

Verificarea orală, care mai este numită şi examinare, chestionare orală sau ascultare şi are 
ca scop aprecierea prin notă a pregătirii elevilor, constatarea cunoştinţelor pe care elevii le posedă, 
reactualizarea lor în corelaţie cu noile cunoştinţe, fixarea şi sistematizarea lor.  

Verificarea prin lucrări scrise: 

- Extemporalul este o lucrare neanunţată elevilor şi urmăreşte progresul cognitiv al 

acestora. 

- Testele nestandardizate sunt lucrări anunţate elevilor şi urmăresc procesul instruirii prin 
evaluarea gradului de atingere/stăpânire a obiectivelor de referinţă de către fiecare elev sau la 

nivelul unui item. Principalele avantaje sunt obiectivitatea şi verificarea rapidă. 
- Lucrarea de control este o lucrare scrisă anunţată care vizează evaluarea procesului 

instruirii prin evaluarea gradului de stăpânire a competenţelor precizate în obiectivele de referinţă 
specifice. 

- Lucrarea scrisă semestrială (teza) este o lucrare planificată şi anunţată din timp, care 
evaluează gradul de atingere a obiectivelor de referinţă. Prin ponderea pe care o are în media 
elevului, funcţia acestui tip de examinare este una de evaluare a procesului instruirii şi a 
randamentului şcolar. 

Metode alternative de evaluare: 

- Proiectul este o lucrare scrisă elaborată individual sau în grup, tema fiind aleasă de 
profesor sau elevi. Scopul acestei metode este evaluarea unui eşantion de obiective sau competenţe 
specifice. 

- Portofoliul constă într-un ansamblu de documente, materiale şi alte realizări ale elevilor, 
elaborate cu referire la o temă dată. Astfel, se evaluează fiecare rezultat/produs şi procesul prin care 
acesta a fost obţinut de elevi. 

Verificarea prin probe practice, care este aproape uitată astăzi din cauza lipsei de 
aparatură didactică are ca scop verificarea deprinderilor practice. 

Un rol important în evaluarea procesului instructiv-educativ îl au instrumentele şi mijloacele 
de învăţământ. Astfel, s-au realizat mai multe clasificări ale mijloacelor de învăţământ. De exemplu, 
ele au fost împărţite în două categorii: 

- mijloace de învăţământ ce cuprind un mesaj didactic (obiecte naturale, obiecte substitutive, 

suporturi figurative şi grafice sau mijloace audio–vizuale); 

- mijloace de învăţământ care facilitează transmiterea mesajelor didactice (instrumente de 

laborator). 

Există numeroase mijloace de învăţământ a căror valenţă formativă este evidentă. Ele se 
dovedesc a fi utile în cazul în care sunt integrate corespunzător în activitatea de instruire şi atunci 
când li se imprimă o finalitate pedagogică. Nu trebuie căzut nici în extrema folosirii mijloacelor în 
mod exagerat, căci mijloacele de învăţământ nu pot înlocui actul predării. Ele completează 
explicaţiile verbale, oferindu-le un suport vizibil, intuitiv, care îi familiarizează pe elevi cu elemente 
ale realităţii mai greu sau total inaccesibile pe cale directă. 

În societatea contemporană se observă un fenomen foarte interesant în ceea ce priveşte 
legătura între progresul ştiinţei şi învăţământ. 
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Astfel, s-a născut o nouă metodă didactică, intitulată generic instruirea asistată de calculator 

(I. A. C.). Această metodă modernă, încadrată de Ioan Cerghit în categoria metodelor de 

raţionalizare a învăţării şi predării, asigură o mai bună colaborare între cadrul didactic şi elev, 
ducând la transformarea primului în moderator sau îndrumător al activităţii de învăţare. Instruirea 
asistată de calculator îi oferă elevului posibilitatea de a învăţa prin cercetare, prin descoperire, de a 
interacţiona şi a răspunde la diverşi stimuli vizuali sau auditivi. Calculatorul oferă un set variat de 
informaţii, de întrebări sau probleme, prezentate sub formă sonoră sau vizuală, prin texte, imagini 

fotografice, imagini video animate, desene sau grafice. Această mare varietate de instrumente 
capătă, în cadrul procesului de instruire, valenţe formative, informative şi educative, motivând 
elevii să cerceteze şi să selecteze informaţia în funcţie de sarcina didactică propusă. 

- o organizare judicioasă a conţinutului şi a tehnicilor în vederea recapitulării; 
- varietatea strategiilor de prezentare; 

- respectarea diferenţelor individuale; 
- evaluarea constantă a atitudinilor. 
În concluzie, instruirea sub asistenţa calculatorului asigură posibilitatea individualizării 

procesului de instruire, personalizarea actului învăţării, parcurgerea secvenţelor de către utilizator în 
ritm propriu, controlul activităţii desfăşurate de utilizator, motivarea lui, eliminarea timpilor morţi.  

Ca orice metodă didactică, şi instruirea asistată de calculator are avantaje şi dezavantaje, 
care trebuie cunoscute de cadrul didactic pentru a fi valorificate sau, dimpotrivă, evitate. 

În primul rând, utilizarea calculatorului înseamnă o mare economie de timp, simulează unele 
fenomene şi procese, dar nu înlocuieşte experimentele sau observaţia lor directă. 

În al doilea rând, şi poate cel mai important, computerul duce la diminuarea relaţiilor umane 
şi sociale, riscând să producă dezumanizarea procesului de învăţământ. Elevul aflat în faţa 
monitorului renunţă la relaţia directă cu colegii săi sau cu cadrele didactice, renunţă la comunicare.  

Utilizarea computerului are, aşadar, nu doar un caracter informativ, ci şi unul formativ, 
ducând la dezvoltarea proceselor gândirii, a analizei, sintezei, generalizării, stimulând, în acelaşi 
timp, imaginaţia elevilor şi menţinându-i activi în permanenţă. 
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ANGHEL SALIGNY- întemeietorul ştiinţei inginereşti moderne  
  

Prof. Virginica Barabaş 
Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

 
 Anghel Saligny, academician, inginer-constructor, ministru şi profesor, este considerat unul 
dintre întemeietorii ştiinţei inginereşti moderne graţie tehnicilor originale pe care le-a creat şi 
utilizat la construirea podurilor de mari dimensiuni şi a silozurilor din beton cu structură metalică. 
Anghel Saligny se numără printre savanţii care au adus României faimă şi un loc important în 
istoria progresului omenirii. 

 S-a născut la 19 aprilie 1854 la Şerbăneşti, în judeţul Galaţi. A fost al doilea copil al familiei 

pedagogului Alfred S. Saligny, originar din Alsacia (Franţa). Cursurile şcolii primare le-a urmat la  

Pensionul de copii din Focşani, înfiinţat de tatăl său, Alfred Saligny, pedagog de origine franceză, 
stabilit în România, iar pe cele liceale, la Potsdam, în Germania, unde a studiat şi fratele său, Alfons 

(s-a remarcat în domeniul chimiei şi a fost membru corespondent al Academiei Române).  

 Câţiva ani, a studiat alături de profesorul Hermann von Helmholtz, un fizician renumit al 

acelor vremuri, la Universitatea din Berlin. Deşi era pasionat de astronomie, tânărul Anghel Saligny 

a frecventat între 1870 şi 1874 Şcoala Tehnică Superioară din Charlottenburg. În acea perioadă, a 

lucrat ca supervizor la construcţia căii ferate Cottbus-Frankfurt pe Oder. 

 S-a întors în România în 1875 și s-a angajat ca inginer la Ministerul Lucrărilor Publice. De-a 

lungul timpului, Saligny a proiectat calea ferată care leagă Adjudul de Târgu Ocna, a construit 

primele poduri combinate (cu şosea şi cale ferată), alte numeroase poduri metalice, dar este şi 
autorul unor invenţii mai puţin cunoscute. Este vorba despre primul funicular din România, numit 

Teledinamicul sau Americanul de la Târgu Ocna. Anghel Saligny a fost proiectantul şi executantul 

acestei maşinării care a funcţionat între 1885 şi 1896, iar constructorul – Casa Adolf Bleichert din 

Leipzing. În fiecare zi, timp de 11 ani, funicularul transporta pe o distanţă de 2.100 de metri câte 

zece vagoane de sare (zece tone în total) între Târgu Ocna şi salină. Staţia Târgu Ocna, proiectată de 

Saligny şi inaugurată la 24 iunie 1884, a fost, până în 1899, cap de linie.  

 Alte invenţii remarcabile – de care inginerul se folosea în proiectele sale mai ample – l-au 

ajutat să construiască, la Brăila şi la Galaţi, primele silozuri de beton armat din lume. Silozurile 
proiectate şi executate, sub directa îndrumare a lui Anghel Saligny, puteau cuprinde peste 25.000 de 
tone de cereale (aveau 30 de metri x 120 de metri la bază şi peste 18 metri înălţime). Pereţii 
celulelor hexagonale ale silozurilor au fost realizaţi, tot în premieră mondială, din piese fabricate la 
sol, sub formă de plăci. Prefabricarea plăcilor la sol, colţurile de rigidizare şi de joncţiune, sudura 
barelor metalice şi mecanizarea la montaj au constituit alte priorităţi pe plan mondial ale inginerului 
român.   
 Impresionaţi de invenţiile sale, conducătorii statului român i-au propus lui Saligny să se 
ocupe de proiectarea unor poduri peste Dunăre, astfel că în 18 noiembrie 1887 a devenit şeful unui 
nou proiect pentru o cale ferată care să unească localităţile Feteşti şi Cernavodă. Lucrarea sa cea 

mai importantă este proiectarea în 1888 și construcția între 1890 -1895 a podului peste Dunăre de la 
Cernavodă. Inginerul român a avut nevoie de doi ani pentru a realiza proiectul, iar lucrările au 
început oficial în 9 octombrie 1890, atunci când piatra de temelie a fost pusă în prezenţa regelui 
Carol I. La construcţia podului, Saligny a utilizat în premieră mondială grinzi cu console pentru 

suprastructura podului şi oţelul moale la tabliere, iar lucrările au durat mai puţin de cinci ani.  
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Inaugurarea oficială a avut loc în 26 septembrie 1895, iar la eveniment au asistat nu numai regele 
Carol I, ci şi numeroşi alţi conducători ai ţării. Este legendară metoda prin care specialiştii, în frunte 
cu inginerul Anghel Saligny, au garantat rezistenţa podului. „După ce s-a bătut ultimul nit, un nit de 
argint, s-a zidit documentul inaugurării şi s-a celebrat serviciul religios. Un prim convoi de 

încercare, format din 15 locomotive grele, a trecut peste pod cu o viteză de 60 km/h. A urmat un al 
doilea tren rezervat oaspeţilor, cu o viteză de 80 km/h. În acest timp, Anghel Saligny a stat alături 
de şefii echipelor de muncitori care lucraseră la execuţia podului, într-o şalupă sub pod, pentru a 
garanta rezistenţa podului“, scriu cronicarii vremii. 
 Așa cum o dovedește însăși împlinirea unui secol (1895 -1995) de funcționare neîntreruptă, 
sistemul de poduri de la Cernavodă este o adevărată operă de artă inginerească, cea mai grandioasă 
de acest fel din Europa continentală la ora construirii sale și încă multă vreme după aceea. Numele 

oficial al construcţiei a fost Podul Carol I. Cu o lungime de 4087,95 metri, dintre care 1662 metri pe 

deasupra Dunării, podul a fost realizat la o distanţă de 30 de metri deasupra nivelului apei. La 
vremea respectivă, a devenit cel mai lung pod din Europa şi al treilea ca lungime din întreaga lume.   
 După construcţia podului de la Cernavodă, statul român intenţiona să pună în valoare vastele 
terenuri situate în zona inundabilă a Dunării prin realizarea unor diguri pe marile ostroave (insule 
formate prin acumulurarea aluviunilor) dintre Borcea şi Dunăre, dintre Dunăre şi braţul Măcin, dar 

şi pe terenurile situate în stânga fluviului. Anghel Saligny a venit cu un proiect concret care a fost 

declarat câştigător, însă statul român a anulat ulterior investiţia din cauza izbucnirii războiului 
balcanic din 1912-1913 şi, ulterior, a Primului Război Mondial din perioada 1914-1918. 

 Numele lui Anghel Saligny este legat şi de Portul Constanţa, o altă capodoperă 
monumentală lăsată moştenire generaţiilor de români. Până în 1909, când a fost inaugurat oficial 
Portul Constanţa, s-au efectuat lucrări de dragaj, au fost ridicate digul de larg, cel de intrare, cel de 

sud şi cheurile, au fost construite 6 bazine, rezervoarele de petrol şi silozurile. Toate sunt în picioare 
şi astăzi! 
 La retragerea din activitate, Saligny a ţinut un discurs memorabil în care a afirmat, printre 
altele, că prestigiul câştigat prin numeroasele sale proiecte se datorează persoanelor cu care a 

colaborat, dar şi… norocului. 
 Anghel Saligny a încetat din viaţă în 17 iunie 1925, chiar în ziua de naştere a soţiei sale, la 
Bucureşti. Din alocuţiunile prezentate de către unele personalităţi care au luat parte la 
înmormântarea lui Anghel Saligny au rămas, ca semnificative, următoarele cuvinte rostite de N. 
Ştefănescu (Preşedintele Societăţii „Politehnica”): „Trupul lui Anghel Saligny dispare dintre noi, 
rămâne însă gloria numelui. Toată viaţa a avut ca deviză : MUNCA, DATORIA ŞI FAMILIA”.  

 Academician, inginer constructor, ministru şi pedagog, Saligny este fără doar şi poate un 
pionier al tehnicii internaţionale şi rămâne unul dintre cei mai importanţi ingineri constructori ai 

tuturor timpurilor prin lucrările impresionante, care au câştigat bătălia cu timpul, fiind şi astăzi 
utilizate datorită rezistenţei lor.  
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