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Puteţi trimite materiale ca: 

-articole şi studii de specialitate, proiecte didactice, studii de caz, analize 
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I. LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

 
 

BRADUL – ETERNITATEA UNUI SIMBOL  

 

Prof. Corina Mihalache 

Colegiul Economic Mangalia/Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia  

 

 
 În universul spiritual al românilor, alături de alţi arbori (teiul, salcia, salcâmul, nucul, 

plopul etc.), bradul ocupă un loc semnificativ, regăsindu-se în obiceiuri străvechi, care merg până la 
daci (cuvântul, de altfel, este de origine geto-dacă), având funcţii ritualice legate de toate cele trei 
mari evenimente din viaţa omului: naşterea, nunta şi moartea. Astfel, în unele zone ale ţării, la 
naşterea unui copil se planta un brad, care era considerat „geamănul” sufletului abia venit pe lume. 
Simbolic, cei doi, copilul şi bradul, sunt astfel fraţi, iar copilul trebuie să aibă grijă de el până la 
moarte. Bradul era rugat de către părinţii pruncului să-l ocrotească împotriva relelor şi prevestirilor 
nefaste ale Ursitoarelor. În alte zone, se obişnuia ca nou-născutul să fie închinat de moaşă în faţa 
unui brad, în timp ce aceasta rostea nişte cuvinte magice.  

În obiceiurile de nuntă din zona de sud a ţării, bradul este nelipsit din alaiul de nuntă, el 
întruchipând bărbăţia, dar şi uniunea dintre mire şi mireasă. Gătit şi împodobit ca mirele, în vârful 
său se punea un măr sau o gutuie trecută printr-un colac; era păzit de cel mai mândru flăcău din sat 
care-l juca în Hora Bradului, cu strigături specifice. Astăzi, bradul de nuntă este purtat cu mare 
cinste de cavalerul de onoare, atunci când mireasa merge la o fântână, dar şi la biserică. 

Dacă la naşterea pruncului se sădea un brad, la moartea omului, dacă acesta era necăsătorit, 
bradul era şi el tăiat de la rădăcină, deoarece el simboliza perechea de pe lumea cealaltă, soţul sau 
soţia celui decedat. Cei şapte flăcăi care plecau la pădure să taie bradul îngenuncheau înainte de a-l 

sacrifica, apoi îl coborau în sat pe umeri, cu vârful înainte, împodobit ca la nuntă, şi cântând cântece 
de jale. Bradul, împodobit de obicei cu dulciuri, care se împart de pomană după slujba de 
înmormântare, este o reminiscenţă a credinţei că moartea este, totodată, şi nuntă. 

Cultul pentru brad exista şi la daci. Aceştia obişnuiau să taie un brad la nunta sau la moartea 
cuiva, în cazul morţii bradul reprezentând nunta cu divinitatea şi cu natura.  

Bradul, cuvânt preluat nealterat din tezaurul cultural al dacilor, este considerat în 
simbolismul spiritual un arbore sacru, care face legătura între pământ şi cer şi reprezintă mişcarea 
ascendentă a vieţii. În mitologia poporului român el simbolizează Arborele Cosmic, fiind prezent în 
toate riturile de trecere ale omului, în datinile ce ţin de ciclurile calendaristice, în legendele, 
basmele, baladele, colindele sau proverbele româneşti. El posedă proprietăţi magico-mitice şi este, 
în acelaşi timp, leac pentru o sumedenie de boli. Fiind un pom mereu verde, oamenii l-au asociat cu 

viața, trăinicia, siguranța, prietenia și l-au inclus în toate evenimentele importante ale vieții. 
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Folcloristul Romulus Vulcănescu menţionează bradul într-o diversitate de ritualuri, 

precizându-i semnificaţiile: 
 Arbore de naştere, de înfrăţire simbolică între prunc şi brăduţ; 
 Stâlpul de nuntă – urcarea pe stâlp pentru a lua din vârf însemnele nunţii, năframa, smocul 

de busuioc şi plosca cu vin; 
 Arbore de nuntă care ţine locul mirelui în prenunta sau nunta mortului; 

 Arbore fertilizator, plantat între pomii fructiferi; 
 Arbore de bun augur în colinde; 
 Arbore de judecată (bradul de jurământ şi bradul justiţiar); 
 Arbore funerar, pus la capul mormântului pentru a ajuta sufletul să treacă peste Apa 

Sâmbetei. 
Bradul de Crăciun simbolizează iubirea, fiind împodobit de întreaga familie; bucuria şi fericirea, 

pentru că sub el sunt puse cadourile; magia sosirii lui Moş Crăciun; viaţă, trăinicie, sănătate, 
deoarece este mereu verde. 

De fapt, prin forma sa triunghiulară, el simbolizează Sfânta Treime, iar ornamentele cu care este 
împodobit sunt simbolul bogăţiei şi cunoaşterii, precum pomul sacru din Grădina Edenului în care 
se găseau fructele cunoaşterii. De aceea, la început el se împodobea cu mere roşii, cu flori, cu nuci, 

lumânări, fiind simbolul arborelui vieţii, arborelui fertilizator, de bun augur. 
Fiind nelipsit din credinţele şi ritualurile românilor, bradul apare şi în literatură, atât în aceea 

populară, cât şi în cea cultă. În literatura populară este simbolul măreţiei (verticalităţii) şi al 
vitalităţii, fratele vegetal al omului. El simbolizează curajul, dârzenia, bărbăţia, hotărârea; de aici, 
expresii ca „voinic ca bradul”, „înalt ca bradul”. 

Cu frunza veşnic verde, sfidând crestele stâncoase ale munţilor, el devine un simbol al 

ascensiunii, cumulând şi sensul perfecţiunii prin simetria sa excepţională.  
În poezia cultă apare ca element al peisajului solemn sau ca reper în lumea trecătoare. Indiferent 

de anotimp, de vremea călduroasă sau geroasă, el îşi păstrează măreţia, fiind un semn al veşniciei 
naturii faţă de efemeritatea omului: 

„Când arde soarele de mai,/ Când vântul iernii geme, 
Măreţul brad pe naltul plai/ Stă verde-n orice vreme.” (B.P. Hasdeu) 
Aceeaşi semnificaţie o are şi în pastelul „Bradul” de Vasile Alecsandri. Tinereţea perpetuă a 

bradului conduce către ideea triumfului vieţii asupra morţii. Bradul apare personificat, îi sunt 
atribuite copilăreşti monologuri interioare: 

„El se scutură şi zice:/ În zădar, tu, vrăjitoare, 
Aduci viforul pe-aice,/ Aduci zile fără soare”. 
Martor al „urgiei crude” a iernii, pierdut „sub zăpada albicioasă”, bradul sfidează viforul, zilele 

fără soare, lipsa florilor, îngheţul apelor, vântul năprasnic, nopţile întunecoase, concluzionând:  
„În zădar îmi pui povară/ De zăpadă şi de gheaţă. 
Fie iarnă, fie vară,/ Eu păstrez a mea verdeaţă!”  

Lucian Blaga valorifică motivul bradului în volumul „La curţile dorului” în poezia „Cântecul 
bradului”. Aici bradul apare ca simbol al naturii eterne, dar şi ca o proiecţie a eului liric, ca un alter 

ego al poetului. Spaţiul în care este situat este unul ideal, un peisaj cosmic care se îmbină armonios 
cu cel terestru: 

„Subt Ursa Mare, surpat de bureţi,/ neatins de om, neajuns de ereţi, 
bătrân, bătrân, în imperiul meu,/ bradul bărbos străjuieşte mereu.”  
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Punte de legătură între cer şi pământ, bradul lui Blaga îşi păstrează liniştea celestă, de fapt, 
cosmosul interior al eului liric, nedoborât de „fulgerul alb” care-l „loveşte în creştet”, el „se scutură 
numai de scrum”, pregătindu-se să întâmpine „mistreţul poveştilor”: 

„Mistreţul poveştilor iar şi iar/ încearcă de scoarţă prăsele de var. 
Şi făr’ de-asfinţit în imperiul meu/ tânărul brad străjuieşte mereu”. 
Însingurat pe culme, între "zodii şi ţară", între cer şi pământ, între divin şi lumea concretă, 

telurică, mediator între ele, el simbolizează harul creaţiei şi creatorul, care depăşeşte limitele 
existenţei individuale. Dacă în prima strofă bradul este „bătrân, bătrân”, având o vârstă ancestrală, 
în final el devine semnul tinereţii veşnice.  

Pentru Sadoveanu, bradul este emblema spiritualităţii neamului nostru. Lumea descrisă în 
romanul „Baltagul” este o lume cu adânci rădăcini în arhaic, în milenar, o lume în care „toate urmau 
ca pe vremea lui Burebista”, şi „rânduielile omului şi ale stihiilor”. Muntenii, păstorii sunt numiţi 
„locuitorii aceştia de sub brad”, sunt temperamente solare, „iuţi şi nestatornici ca apele, ca vremea”, 
„nişte făpturi de mirare”, oameni care se ghidează după legile morale nescrise şi după acelea ale 
naturii. De aceea, Vitoria Lipan, în drumul ei spre aflarea adevărului şi înfăptuirea dreptăţii, ţine 
cont de semne, de vise şi superstiţii, dar şi de semnele pe care i le dă natura: vântul, ploaia, ceaţa, 
brazii care i se par mai negri decât de obicei. 

Bradul, unul dintre cei mai importanţi arbori din spiritualitatea românească, însoţeşte omul în 
toate momentele cheie ale existenţei sale, fiind nelipsit în ritualurile şi ceremonialurile sacre ale 
neamului, dar şi în literatura populară sau cultă. 
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GREȘELI FRECVENTE ÎNTÂLNITE ÎN  MASS-MEDIA 

 
Prof. Ana Maria Cleopatra Nedelcu 

Liceul Teoretic Negru-Vodă, Constanța 

 

 
Fără a realiza întotdeauna, prin consumul mass-media, întreaga populație este bombardată zi 

de zi, seară de seară cu tot felul de mesaje „spectaculoase”, „bombastice”, informații, din presa 
scrisă sau audio-vizuală, prezentate într-o limbă mai puțin corectă: cu formulări agramate și ciudate, 
cu greșeli de ortografie sau de punctuație, anacoluturi, pleonasme sau cuvinte inventate. 

Astfel, limbajul mediatic și cel al consumatorilor mass-media conține abateri lingvistice grave 
la nivel fonetic (intonație, pronunție greșită, accent etc.), la nivel  lexico-semantic (împrumuturi, 
calc lingvistic, sinonime, omonime etc.), la nivel ortografic și de punctuație (virgulă, linie de 
pauză etc.), la nivel morfologic și sintactic (acord între părțile de propoziție etc.) și adesea este gol 

de conținut. 
În domeniul foneticii și al ortoepiei se întâlnesc diverse greșeli, în general în audio-vizual. 

Acestea sunt cacofoniile (și, implicit, greșelile ce rezultă din încercarea unor jurnaliști de a le evita), 
accentuări deficitare, pronunții greșite ale unor cuvinte, neologisme sau nume proprii, pronunțiile 
hipercorecte etc. 

Pronunțiile greșite apar în cazul neologismelor, numelor proprii străine etc.  Datorită faptului 
că limba română este într-o continuă evoluție prin împrumuturile din limba engleză și limba 
franceză, pronunția acestora a ridicat probleme jurnaliștilor. Astfel, din dorința de a fi hipercorecți, 
reporterii aplică aceeași regulă de pronunție tuturor neologismelor. 

 Având un efect acustic dezagreabil, rezultat din repetarea sau combinarea sunetelor sau a 

silabelor într-un enunț, cacofonia trimite la cuvinte vulgare. De preferat este ca enunțul să fie 
reformulat pentru a se evita cacofonia și să se evite introducerea altui cuvânt între cele două grupuri 
ce creează cacofonia. Scuzabilă în exprimarea liberă a unor reporteri în mijlocul unor calamități, 
cacofonia este o greșeală frecventă în presa scrisă și audio-vizuală.  

Ortografia reprezintă „un ansamblu de reguli care stabilesc scrierea corectă sau convențională 
a cuvintelor unei limbi (literare)” (Noul Dicționar universal al limbii române 

). Termenul lingvistic 

de ortografie se referă la modalitatea corectă de utilizare a unui sistem de scriere și definește un 
grup de simboluri: grafeme și diacritice și de norme după care aceste simboluri sunt utilizate pentru 

a scrie corect (despărțirea în silabe, regulile de punctuație etc). În general, ortografia poate fi 

etimologică sau fonetică și, deși are la bază principiul foneticii, ortografia limbii române este 
caracterizată prin existența unor dificultăți ce explică insuficienta stăpânire a regulilor de scriere. 

Obiectul de studiu al ortografiei este forma corectă a cuvintelor, fie ele simple sau compuse, 
abreviate etc., iar punctuația  studiază structura unui text în funcție de sintaxă, semantică sau chiar 
interpretarea unui vorbitor.  

„Presa și mai ales internetul sunt spații largi de desfășurare a unor enunțuri deviante și 
aproximative. Informația corectă și relevantă există, desigur, dar găsirea ei este tot mai anevoioasă, 
în haosul de păreri, pseudoreguli transmise din om în om, știri aproximtive, îndreptare improvizate” 

(Mihail Stan, Ghid ortografic, ortoepic și de punctuație).
  

Deși în ziua de azi este posibilă scrierea cu diacritice, întâlnim adesea ziare, reviste din presa 
scrisă, sau titrări și crawl-uri din presa audiovizuală, în care semnele diacritice lipsesc cu 
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desăvârșire. Bineînțeles că citatele pot fi deslușite cu un minim de efort, dar nu trebuie uitat că presa 
nu este citită întotdeauna în condiții optime unei lecturi (adesea citim ziarul sau revista preferată în 
troleu, tramvai, tren unde nu este liniște sau apar alți factori perturbatori)  și acest fapt ne poate 
orienta greșit, însușindu-ne treptat greșelile de ortografie. 

„Cratima devine o marcă a pronunțării legate a cuvintelor, datorită ritmului rapid/ tempoului 

rapid al vorbirii, ceea ce poate avea consecințe vizibile în plan fonetic (căderea sau elidarea unui 
sunet/ a unei vocale, dispariția unei silabe, chiar apariția unui diftong/ triftong între cele două 
cuvinte, prin eleminarea hiatului) și în plan prozodic (menținerea aceluiași ritm și a aceleiași măsuri 
a versurilor)” (Mihail Stan, Ghid ortografic, ortoepic şi de punctuaţie).  

Cratima este, de foarte multe ori, o punte a suspinelor pentru cei care nu cunosc regulile de 

folosire a acesteia. Fără un prea mare efort poți întâlni, în mai toate ziarele sau revistele, o greșeală 
a utilizării sau lipsei cratimei, abatere ce, treptat, a fost însușită de foarte multe persoane. Nu este de 
mirare deci când citim pe crawlul televizorului adverbe de timp compuse, substantive compuse 

scrise fără cratimă, sau prefixoide despărțite prin cratimă de cuvântul bază. 
La nivelul punctuației, folosirea greșită a virgulei sau absența acesteia cu desăvârșire este 

greșeala care este cel mai des întâlnită. În majoritatea publicațiilor nu sunt respectate regulile de 

folosire a acestui semn de punctuație. Astfel, cuvintele în vocativ nu mai sunt separate prin virgulă 
de restul enunțului, lucru care se întâmplă și cu apoziția. 

Deși, în general, înaintea conjuncției coordonatoare „și” nu se pune virgulă, atunci când 
aceasta nu are valoare copulativă, ci adversativă (poate fi înlocuită de conjuncții adversative), 
virgula, înaintea ei, este absolut necesară. De asemenea, putem constata, că din dorința de a nu 
greși, unii jurnaliști inventează virgule acolo unde nu își au locul (între subiect și predicat, între 
complement și regentul său, între propozițiile subordonate și regentele lor etc.). 

 
 
La nivel lexico-semantic greșelile din mass-media constau, în general, în folosirea 

pleonasmului, a două unități frazeologice contaminate, folosirea englezismelor și a franțuzismelor 
în locul cuvintelor din limba română etc. 

 Pe de altă parte, mass-media a împrumutat termeni din diferite domenii, utilizându-le 

incorect. „Terminologia medicală reprezintă, după 1989, principala sursă de metafore publicistice, 
utilizate în contexte social-politice și economice. „Atracția” pe care o exercită termenii din această 
categorie asupra jurnaliștilor din presa actuală se poate explica prin prestigiul social de care se 

bucură medicina și cei care o profesează, precum și prin impactul emoțional pe care îl exercită 
asupra receptorului-cititor analogia realizată între organismul uman și cel social („strabism politic”, 
„schizofrenie politică”, fractură socială”, „febra leului”, „puseu inflaționist” etc.)” (Mihail Stan, 

Ghid ortografic, ortoepic şi de punctuaţie).  
Greșelile întâlnite în mass-media la nivel morfologic sunt numeroase, ele constând în confuzii 

verbale, integrarea verbelor la alte conjugări, modificarea radicalului unor cuvinte, articularea 
greșită, folosirea greșită a unor adjective invariabile, dezacordul numeralului cu substantivul pe care 
îl determină, confuzii între părți de vorbire diferite etc. 

O abatere des întâlnită constă în folosirea formelor hibride „vroia”, „vroiam”, „vroiați” etc., 

din verbele „a vrea” și „a voi”. Datorită faptului că verbele sunt sinonime, formele greșite provin 
din contaminarea unui verb cu celălalt (forma de indicativ imperfect a verbului „a voi” este 
„voiam”, iar a verbului „ a vrea” este „vream”). Corect ar fi fost: voiam, voiați, voia etc. 

„Elementele unui enunț trebuie să respecte anumite reguli de combinare: substantivul cu 
funcție de complement trebuie să fie în cazul gramatical pe care i-l impune regentul, adjectivul 
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trebuie să se acorde cu substantivul, cuvintele trebuie să fie așezate în propoziție într-o anumită 
ordine etc.” (Al. Rosetti, Gramatica limbii române).  

Conform Noului Dicționar Universal al Limbii Române, anacolutul este o „construcție 
eliptică în care lipsește corelativul exprimat într-o propoziție” sau „greșeală de exprimare datorită 
căreia diferite părți ale frazei par a nu se mai lega între ele.” Cu alte cuvinte, anacolutul reprezintă o 
discontinuitate pe plan sintactic, la nivelul propoziției sau al frazei, „o deviere de la normele 
sintaxei literare, specifică limbii populare și familiare, mai ales variantei orale. Anacolutul 
reprezintă o „fractură” la nivelul organizării și al coerenței unui enunț, constând în întreruperea, 
reluarea, de obicei la distanță, și modificarea construcției sintactice după alt tipar structural” (Al. 

Rosetti, Gramatica limbii române).
 
 

   Tot la nivel sintactic întâlnim adesea utilizări greșite ale conjuncțiilor sau ale prepozițiilor. 

Astfel, este folosită prepoziția „pe” sau „pentru” în locul prepoziției simple „la” sau conjuncții, de 
genul „ca să”, specifice propoziției circumstanțiale de scop, în introducerea altor tipuri de 
subordonate. 

În concluzie, se poate afirma că mass-media are efect nu doar asupra individului, oferindu-i 

acestuia modele de comportament, de limbaj etc., care pot fi adoptate prin învățare, ci are efect și 
asupra educației, culturii, volumului de informații, valorilor sau regulilor societății și, bineînțeles, 
asupra relațiilor interumane. 
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        EVOLUȚIA SEMANTICĂ A UNOR CUVINTE ÎN LIMBA 

ROMÂNĂ 

 

Prof. Corina Mihalache 

Colegiul Economic Mangalia/Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

 

 

Semantica este acea parte a lexicologiei care studiază schimbările de sens ale cuvintelor de-a 

lungul existenţei lor. Operează, aşadar, cu conceptul de „sens”: „însuşirea obiectelor reflectată în 
mintea noastră”, înţelegând prin „obiect” nu numai lucrurile concrete, ci şi procese, fenomene, 
caracteristici etc. (Th. Hristea). 

a. Polisemia/polisemantism: fenomen care se manifestă atunci când unui cuvânt i se asociază 
două sau mai multe sensuri. 

Obs. Pletora semantică se manifestă atunci când numărul sensurilor unui cuvânt este exagerat de 
mare (ex. verbul „a face” cu peste 20 de sensuri în DEX).  

*Cuvinte cu mai multe sensuri: cap, carte, mână, picior, masă, foc, limbă, stea, baie, 
gură etc. 

Unul dintre sensuri este cel principal/de bază/propriu, iar celelalte sunt secundare/figurate. 
*Evoluţia sensului cuvântului „masă”: 

-sensul iniţial/originar: „mobilă formată dintr-o placă orizontală, sprijinită pe unul sau mai multe 
picioare”;  
-„ora mesei”: pe masă se aşază mâncarea şi tot pe ea se mănâncă; 
-„mâncarea” pe care o consumăm: „Dimineaţa masa noastră trebuie să fie cât mai consistentă”; 
-„masa de prânz/seară/dimineaţă”; 
-„a lua/a servi masa”-a mânca; 
-„ospăţ”: „A fost o masă de pomină” – masă foarte copioasă; 
-expresiile „înainte de masă”, „după-masă” au apărut ca urmare a faptului că masa principală a zilei 
are loc la amiază. 

Sensurile figurate se manifestă atât prin simplele alunecări sau deplasări de sens, cât şi prin 
tropi/figuri de stil ca metafora, metonimia şi sinecdoca. 
Obs. Verbul „a băga” a devenit în timp un caz de polisemie neobişnuită, fiind folosit într-o serie 

de expresii care nu sunt neapărat greşeli, dar nu sunt recomandate, deoarece trădează sărăcia 
vocabularului: 

-„a băga demisia” în loc de „a-şi înainta demisia”; 
-„a băga marfă” în loc de „a aduce marfă”; 
-„a băga viteză” în loc de „a accelera”; 
-„a băga benzină” în loc de „a alimenta cu benzină”; 
-„a băga divorţ” în loc de „a divorţa”; 
-„a băga actele (de emigrare, de căsătorie, de pensionare) în loc de „a depune actele”; 
-„a băga cablu” în loc de „a se abona la televiziunea prin cablu”. 
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Evoluţia sensului unor cuvinte 

Se realizează prin restrângere, prin extensie, prin combinarea primelor două tipuri, prin degradarea 
sau înnobilarea sensului. Cauzele schimbărilor pot fi de natură lingvistică, psihologică sau socială. 
Obs. De evitat sensul vechi al cuvintelor în exprimarea actuală pentru a nu se crea confuzii! 

De exemplu: 

 

Cuvântul Sensul inițial/vechi Sensul actual 

a certa a pedepsi a ocărî 
a cerși a cere orice a cere de pomană 

nemernic pribeag om de nimic 

casă locuință modestă, cocioabă orice fel de locuință 

carte scrisoare publicație 

războinic ucigaș, tâlhar viteaz 

mișel om foarte sărac, nenorocit josnic, degradant 

mitocan locuitor al unui mitoc mahalagiu, golan, bădăran 

 

Obs. „Mitoc”, variantă a cuvântului „metoc”: 
-„mănăstire mică subordonată administrativ unei mănăstiri mai mari” 

-„clădire care aparţine unei mănăstiri servind ca locuinţă în special pentru călugări”. 
Prin lărgire de sens, de la „locuitor al unui mitoc sau de pe lângă un mitoc” a ajuns să însemne 
„locuitor de pe lângă un oraş sau de la periferia unui oraş”, adică „mahalagiu”. 
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DE LA BALADA POPULARĂ „MIORIŢA” LA ROMANUL „BALTAGUL” 

DE MIHAIL SADOVEANU 
 

Prof. Corina Mihalache  

Colegiul Economic Mangalia/Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

 

 

Literatura populară, ca parte integrantă a literaturii naţionale, stă la baza multora dintre 
creaţiile culte, ea devenind sursa de inspiraţie, seva absorbită de scriitorii români care au pus 
temelia şi au dezvoltat o literatură proprie, originală. Miturile fundamentale ale românilor se 
regăsesc în balade populare și culte de referință în cultura română: mitul etnogenezei românești 
(„Dochia și Traian”), mitul păstoritului, al existenței pastorale ancestrale a poporului român 
(„Miorița”), mitul jertfei pentru creație („Monastirea Argeșului”), mitul erotic (”Zburătorul”). 
Elemente de folclor apar în literatura noastră din cele mai vechi timpuri, în operele cronicarilor 
români, îndeosebi la Ion Neculce, în operele lui Dimitrie Cantemir, „Istoria ieroglifică” şi 
„Descrierea Moldovei”, mai apoi la scriitorii paşoptişti şi postpaşoptişti. 

În Epoca Marilor Clasici, Eminescu scrie poezie inspirată din folclor („Revedere”, „Ce te 
legeni”, „Doina” etc.), Creangă îşi fundamentează opera pe poveştile, basmele şi snoavele 
românilor („Povestea porcului”, „Povestea lui Stan Păţitul”, „Cinci pâni” etc.), Slavici scrie basme 
culte („Zâna zorilor”, „Ileana cea şireată”, „Spaima zmeilor” etc.). Elemente de etnografie şi folclor 
apar la toţi scriitorii români din toate timpurile: Coşbuc („Nunta Zamfirei”, „Moartea lui Fulger”), 
Sadoveanu („Baltagul”, „Fraţii Jderi”), Arghezi („Descântec”, „Blestem”), Blaga („La curţile 
dorului”, „La cumpăna apelor”, „Meşterul Manole”), Ion Barbu („După melci”, „Riga Crypto şi 
lapona Enigel”), Goga, Delavrancea, Agârbiceanu, Mircea Eliade, Ştefan Augustin Doinaş, Marin 
Preda etc. 

Romanul „Baltagul” de Mihail Sadoveanu, această „Mioriță în dimensiuni mari” (George 
Călinescu), este un roman mitic şi iniţiatic, având ca sursă de inspiraţie baladele populare „Mioriţa” 
(de unde scriitorul preia subiectul şi motivul comuniunii om-natură), „Dolca” (motivul animalului 
credincios) şi „Şalga” (motivul femeii justiţiare). Având ca temă satul moldovenesc de munte, 
păstrător al tradiţiilor milenare, „Baltagul” este atât un roman al transhumanţei, timpul epic fiind 
marcat de calendarul păstoresc, cât şi un roman monografic, prezentând diferite aspecte din 
existenţa oierilor, obiceiuri şi ritualuri străvechi. 

În scheletul epic al romanului se regăsesc motive narative fundamentale din balada populară. 
Astfel, motivul transhumanţei (acea călătorie a turmelor de la şes la munte şi invers, în funcţie de 
rotaţia anotimpurilor) este redat în „Mioriţa” prin versurile: „Pe-un picior de plai,/Pe-o gură de 
rai,/Iată vin pe cale,/Se cobor la vale/Trei turme de miei/Cu trei ciobănei”. În roman acest motiv 
este marcat de plecarea lui Nechifor Lipan, oier din Măgura Tarcăului, la Dorna, în apropiere de 
Sîmedru (Sfântul Dumitru, patron al iernii pastorale) pentru a cumpăra oi şi a le coborî apoi la 
iernat, în bălţile din Câmpia Jijiei. Spaţiul simbolic din baladă („un picior de plai”, „o gură de rai”) 
este înlocuit de un spaţiu concret, Obcinele Bucovinei, Valea Tarcăului. 

Motivul complotului, indus de lăcomia celor doi ciobani („Dar cel ungurean/Şi cu cel 
vrâncean/Mări se vorbiră/Şi se sfătuiră/Pe l-apus de soare/Ca să mi-l omoare/Pe cel moldovan,/Că-i 

mai ortoman/Şi-are oi mai multe,/Mândre şi cornute”) apare în romanul lui Sadoveanu sub forma 
uciderii lui Nechifor Lipan de Calistrat Bogza şi Ilie Cuţui. Dacă în baladă nu este descrisă scena 
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omorului, moartea ciobanului moldovean apărând mai degrabă ca o posibilitate, în finalul 
romanului, ajunsă la capătul drumului său de aflare a adevărului şi împlinire a dreptăţii, Vitoria 
Lipan relatează crima cu o precizie extraordinară. Neştiutoare de carte, dar dotată cu o inteligenţă 
ascuţită şi bună cunoscătoare atât a psihologiei oamenilor, cât şi a drumurilor lui Nechifor, ea 
intuieşte cum s-a înfăptuit omorul şi, prin descrierea faptei, îi determină pe cei doi ucigaşi să 
recunoască şi să-şi asume fapta comisă, stârnind în acelaşi timp uimirea lui Calistrat Bogza care nu 

înţelege de unde a putut să ştie femeia aceasta simplă şi, în aparenţă, umilă ceea ce s-a întâmplat: 
„Pentru asta, fac mărturisire aicea, să se ştie că eu am pălit într-adevăr pe Nechifor Lipan şi l-am 

prăvălit în râpă, după cum a dovedit nevasta lui. N-am înţeles de unde ştie, dar întocmai aşa este”. 
În balada populară complotul ciobanilor este dezvăluit de oiţa năzdrăvană (motivul 

animalului credincios) care îl avertizează pe ciobănaşul moldovean asupra posibilului omor: 
„Drăguţule bace,/Dă-ţi oile-ncoace,/La negru zăvoi,/Că-i iarbă de noi/Şi umbră de voi”; „Că l-apus 

de soare/Vor să mi te-omoare/Baciul ungurean/Şi cu cel vrâncean”. În roman animalul credincios 
este Lupu, câinele lui Nechifor, care sare în ajutorul stăpânului, dar este lovit şi el de Bogza şi 
prăvălit în râpă după oier. În drumul său în căutarea soţului pierit, Vitoria caută şi câinele pe care îl 
găseşte în curtea unui ţăran din Sabasa şi, cu ajutorul lui, va afla rămăşiţele lui Nechifor în râpa de 
la Crucea Talienilor. Ca şi în baladă, între om şi animal se stabileşte o legătură puternică, fapt 
justificat şi de mottoul romanului, cele două versuri preluate din balada „Mioriţa”: „Stăpâne, 
stăpâne,/Mai cheamă şi-un câne...”.  Câinele, prieten de nădejde al omului, îl însoţeşte pe Nechifor 

Lipan în toate drumurile sale, iar acesta nu uită să hrănească, „cu mâna lui, un câine pe care-l avea”. 
În finalul romanului, tot câinele este cel care va înfăptui dreptatea: Calistrat Bogza este lovit 
simbolic de Gheorghiţă cu baltagul, dar este „suguşat” de Lupu, câinele fiind astfel cel care-i 

salvează conştiinţa lui Gheorghiţă. Băiatul, un neofit, plecat în această călătorie ca un băiat „sfios şi 
nesigur”, după ce trece prin mai multe etape ale maturizării (veghea din râpă, când se sperie de  

zgomotele pădurii şi lasă lumânarea de la căpătâiul tatălui să se stingă), ajuns la capătul drumului de 
iniţiere, mânuieşte cu mult curaj baltagul împotriva ucigaşului tatălui său, dar nu poate intra într-o 

nouă etapă a vieţii având pe conştiinţă o crimă. 
Motivul testamentului este generat în baladă de vorbele ciobanului moldovean, aflat în faţa 

posibilei sale morţi: „Şi de-o fi să mor,/În câmp de mohor,/Să-i spui lui vrâncean/Şi lui ungurean/Ca 
să mă îngroape/Aice, pe-aproape,/În strunga de oi,/Să fiu tot cu voi”. S-a dezbătut intens, de-a 

lungul vremii, atitudinea ciobănaşului care nu-şi ia măsuri de apărare, ci pare mai degrabă să se 
resemneze. Ciobanul moldovean nu se resemnează, ci priveşte moartea ca pe un dat firesc, care se 
poate întâmpla, şi, în această eventualitate, vrea să lase lucrurile în ordine. În romanul lui 
Sadoveanu se poate vorbi mai degrabă despre un testament afectiv, acest motiv fiind transfigurat: 
după îndeplinirea celor creştineşti, Vitoria Lipan este cea care va duce mai departe numele, familia, 

gospodăria. 
Prin motivul alegoriei moarte-nuntă din balada populară ritualul înmormântării apare ca un 

adevărat ceremonial de nuntă, o „nuntă în cer”, cosmică la care iau parte elementele naturii terestre 
şi celeste, întărind încă o dată comuniunea puternică a omului cu natura: „Iar tu de omor/Să nu le 
spui lor,/Să le spui curat/Că m-am însurat/Cu-o mândră crăiasă,/A lumii mireasă,/Că la nunta mea/A 
căzut o stea,/Soarele şi luna/Mi-au ţinut cununa,/C-am avut nuntaşi/Brazi şi păltinaşi,/Preoţi, munţii 
mari,/Paseri, lăutari,/Păsărele mii/Şi stele făclii”. În „Baltagul” acest motiv poate fi interpretat ca o 
nuntă de argint imaginară, ţinând cont că Vitoria este descrisă ca o femeie nu tocmai tânără, având 
copii mari, un băiat ce iese din adolescenţă şi fată de măritat. Ritualul de înmormântare, după 
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găsirea lui Nechifor Lipan, reflectă buna cunoaştere a datinei şi legilor creştineşti: Vitoria aduce 
sicriu împodobit cu cetină de brad, trei preoţi, trei oameni cu buciume şi patru bocitoare, oameni cu  

prapurile, cu crucea şi steagurile; apoi cu mâna ei stropeşte cu vin oasele soţului şi le aşază în cutia 
de brad. După înmormântare organizează praznicul la care invită oameni din sat, autorităţile, dar şi 
pe cei doi ucigaşi. 

Motivul măicuţei bătrâne, al mamei care îşi caută fiul, este înlocuit în roman de motivul 
femeii justiţiare, al femeii care îşi caută soţul ucis. Pentru a nu-şi da seama de adevărul cumplit 
măicuţa bătrână nu trebuie să ştie de căderea stelei, de cei care au fost naşi şi nuntaşi la nunta 

ciobanului din „Mioriţa”, ci doar că acesta s-a însurat „Cu-o fată de crai/Pe-o gură de rai”. Vitoria 
Lipan, în schimb, porneşte la drum „după semne şi porunci”, „având într-însa ştiinţa morţii” lui 
Nechifor. În urma visului rău prevestitor care i-l arată pe Nechifor trecând călare spre asfinţit o 
revărsare de ape şi fiind întors cu spatele către ea, ea caută sfaturi la cei din jur, merge la preot şi la 
vrăjitoare pentru desluşirea visului, dar în cele din urmă interpretează visul ca semn de moarte, căci 

dacă ar fi fost viu, Nechifor s-ar fi întors singur la ea, ca şi altădată, „ca la apa cea bună”. 
Cunoscându-i drumurile şi obiceiurile, ea ştie că numai moartea l-ar fi putut împiedica să se 
întoarcă acasă şi este hotărâtă să intre chiar şi pe tărâmul celălalt pentru a afla adevărul. Refăcând 
traseul lui Nechifor, ea se ghidează după semnele pe care i le dă natura (ploaia, ceaţa, vântul, brazii 
care i se par mai negri decât de obicei), dar şi după visele pe care le are. Ca şi când „morţii 
poruncesc celor vii”, pe parcursul drumului îi apare de mai multe ori imaginea lui Nechifor, acesta 
întorcându-şi faţa şi „grăind lămurit numai pentru urechile ei”. 

Roman tradiţional al satului românesc de munte, „Baltagul” dezvăluie o adevărată 
monografie a lumii pastorale, înfăţişând scene din viaţa obişnuită a acestor „locuitori de sub brad”, 
„nişte făpturi de mirare, iuţi şi nestatornici ca apele, ca vremea”, rânduielile oieritului, dar şi aspecte 
care ţin de marile ceremonialuri din viaţa omului (botezul, nunta, înmormântarea). Existenţa 
ciobanilor şi, în general, a muntenilor se desfăşoară într-o durată concretă, istorică, prezentă, dar şi 
într-una mitică, marcată de credinţa creştină şi practicile magice, de superstiţii şi datini străbune, de 
sărbătorile creştine (Sîmedru şi Sângiorz care împart anul pastoral în două anotimpuri, Sântandrei, 
Boboteaza, Sfinţii Mucenici), acestea determinând şi un anumit fel de viaţă interioară. Înainte de a 
pleca la drum Vitoria ţine post negru douăsprezece vineri, deşi nu este o femeie bisericoasă, ci mai 
degrabă una superstiţioasă, se spovedeşte şi se împărtăşeşte; merge la preot pentru a-i desluşi visul, 
dar şi la vrăjitoarea satului; sărbătorile de iarnă, altădată prilej de bucurie pentru toţi membrii 
familiei, trec ca nişte zile mohorâte ca şi sufletul ei. Pe parcursul drumului întâlneşte o cumetrie şi o 
nuntă şi dovedeşte că ştie care sunt obiceiurile şi le respectă: intră la femeia lehuză şi-i face dar, iar 

pe fruntea pruncului pune un ban; la nuntă închină cu plosca, sărută mâna naşilor şi face o urare 
frumoasă miresei. În timpul acesta al începutului de lume trăieşte întreaga lume arhaică a păstorilor, 
într-un timp neschimbat „de pe vremea lui Burebista”, ceea ce reiese şi din povestea de la începutul  
romanului, poveste pe care Nechifor Lipan obişnuia să o spună la petreceri, povestea despre cum 
Dumnezeu a pus „rânduială şi semn” fiecărui neam, inclusiv muntenilor. De altfel, Vitoria Lipan se 
mişcă între patru coordonate fundamentale: rânduială, semn, întuneric şi lumină. Tradiţia trebuie 

respectată, în legea în care au trăit strămoşii trebuie să trăiască şi ea şi copiii ei. De aceea, devine 
aspră când fiica sa a uitat rânduiala, a înlocuit catrinţa cu bluza modernă, cozile împletite cu cocul, 
hora tradiţională cu valsul nemţesc şi şi-a permis să dea gunoiul afară în faţa soarelui. Ea însăşi îşi 
reproşează că a săvârşit un păcat vorbind „pe sârmă”, ceea ce sugerează una dintre caracteristicile 
operei lui Sadoveanu, confruntarea dintre lumea arhaică a Moldovei, cu datinile şi ritualurile 
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specifice, şi civilizaţia modernă, cu tren, telefon şi autorităţi. Semnele naturii şi visele sunt 
interpretate după o ştiinţă proprie; astfel, când vântul conteneşte pentru ea este semn că trebuie să 
facă popas. Din întunericului labirintului interior al viselor şi semnelor, al gândurilor şi întrebărilor 
fără răspuns ea se îndreaptă spre lumina aflării adevărului şi îndeplinirii dreptăţii. 

Cele două creaţii, „Mioriţa”, capodoperă a literaturii populare româneşti, „cea mai nobilă 
manifestare poetică a neamului nostru” (M. Sadoveanu) şi romanul „titanului prozei româneşti”, 
„Baltagul”, sintetizează de fapt modul de a trăi, de a gândi şi de a simţi, concepţia filozofică asupra 
existenţei, viziunea asupra vieţii şi morţii, asupra legăturii omului cu natura, asupra relaţiilor dintre 
om, lume şi familie, caracteristice poporului român. Literatura populară, parte integrantă a 
folclorului, în sens larg, este expresia unei culturi străvechi, de o inestimabilă bogăţie şi valoare, şi 
un nesecat izvor de inspiraţie pentru literatura cultă. 
 

 

 

Bibliografie: 

1. Sadoveanu, Mihail – Baltagul, Editura Gramar, Bucureşti, 2006 

2. *** - Limba și literatura română, manual pentru clasa a IX-a, Editura Didactică și 
Pedagogică, R.A., București, 1995 
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TEST DE EVALUARE UNITATEA 1 
 

 

Prof. Simona-Nicoleta Minciu  

Liceul Teoretic Murfatlar, Constanța  
 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

Priviţi coperta şi răspundeţi la cerinţele de mai jos. 
 

 

1. Arătaţi ce informaţii oferă coperta I (0,5 puncte) 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Precizaţi ce informaţii în plus oferă coperta IV (1 punct) 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

      3. Arătaţi unde poate fi aşezat cuprinsul unei lucrări (0,5 puncte) 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

      4. Identificaţi predicatele şi subiectele din propoziţiile următoare. Arătaţi prin ce părţi 
de vorbire sunt exprimate: 

Maria citeşte. 
Căţelul doarme pe covorul pufos. (1 punct) 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

      5. Indicaţi felul propoziţiilor de la exerciţiul 4 (0,5 puncte) 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………  

      6. Construiţi o propoziţie dezvoltată şi apoi transformaţi-o în propoziţie simplă. (0,5 
puncte) 
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…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
……….......................................................................................................................... ........................ 
 

 

      7. Subliniaţi predicatele şi apoi despărţiţi fraza în propoziţii: 

Gina mai întâi citeşte, face temele pentru a doua zi şi apoi merge la joacă. (1 punct) 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

     8. Rescrieţi corect textul următor, punând semnele ortografice şi de punctuaţie 
necesare: 

odată  o vulpe sa dus la coteţ ea dorea să fure nişte găini 
deodată  sa auzit un lătrat 
vino vulpe  de ce fugi a strigat grivei 

vulpea a uitat de găini (2 puncte) 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

      9. Descrieţi-vă în cinci rânduri penarul. (2 puncte) 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

Notă: Se acordă un punct din oficiu. 
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LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ 

Clasa a IX-a  

 
Prof. Simona-Nicoleta Minciu  

Liceul Teoretic Murfatlar, Constanța 

 

 
Partea I 

Citeşte cu atenţie textul, apoi răspunde cerinţelor de mai jos: 
 

III.  

Fie-cine cum i-e vrerea, despre fete samă deie-şi - 
Dar ea seamănă celora îndrăgiţi de singuri ei-şi, 
Şi Narcis văzându-şi faţa în oglinda sa, isvorul, 
Singur fuse îndrăgitul, singur el îndrăgitorul. 
Şi de s-ar putea pe dânsa cineva ca să o prindã, 
Când cu ochii mari, sălbateci, se priveşte în oglindă, 
Subţiindu-şi gura mică şi chemându-se pe nume 

Şi fiindu-şi sie dragă, cum nu-i este nime-n lume: 

Atunci el cu o privire nãlucirea i-ar discoasă 

Cum că ea -- frumoasa fată -- a ghicit că e frumoasă.  
Idol tu ! rãpire minţii ! cu ochi mari şi părul des, 
Pentr-o inimă fecioară mândru idol ţi-ai ales ! 

Ce şopteşte ea în taină, când priveşte cu mirare 

Al ei chip gingaş şi tânăr, de la cap pân’ la picioare? 

“Vis frumos avut-am noaptea. A venit un zburător, 
Şi strângându-l tare-n braţe, era mai ca să-l omor. 

Şi de aceea, când mă caut în păretele de-oglinzi 

Singurică-n cămăruţă braţe albe eu întinz 
Şi mă-mbrac în părul galben, ca în strai uşor ţesut, 
Şi zărind rotundu-mi umăr mai că-mi vine să-l sărut. 
Şi atunci de sfiiciune mi-ese sângele-n obraz -- 

Cum nu viine zburătorul, ca la pieptul lui să caz? 

Dacã boiul mi-l înmlădiiu, dacî ochii mei îmi plac, 
E temeiul că acestea fericit pe el îl fac. 
Şi mi-s dragă mie însămi, pentru că-i sunt dragă lui -- 
Gură tu ! învaţă minte, nu mă spune nimănui, 
Nici chiar lui, când vine noaptea lângă patul meu tiptil,  
Doritor ca o femeie, şi viclean ca un copil !” 

                    (Mihai Eminescu, Călin-file din poveste) 

 

1. Numeşte câte un sinonim contextual pentru fiecare dintre următoarele cuvinte: nălucire, 
idol, temei, viclean. (4p) 

2. Explică rolul ghilimelelor în fragmentul citat. (2p) 

http://www.poezie.ro/index.php/author/0002121/Mihai_Eminescu
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3. Precizează rolul cratimei în structura i-e. (4p) 

4. Construieşte un enunţ în care să utilizezi o expresie/locuţiune cu verbul a spune. (2p) 

5. Alcătuieşte enunţuri în care să foloseşti sensul denotativ şi sensul conotativ al substantivului 
izvor.(4p) 

6. Indică doi termeni din câmpul semantic al iubirii. (2p) 

7. Precizează tema fragmentului. (2p) 

8. Numeşte patru motive literare din text. (8p) 

9. Indică sintagma potrivită pentru: inversiune, epitet, interogaţie retorică, exclamaţie retorică 
şi metaforă. (10p) 

10. Comentează două figuri de stil din textul dat. (12p) 

11. Comentează, în 6-8 rânduri, primele patru versuri. (5p) 

12. Realizează, în 5 rânduri portretul fetei. (5p) 

Partea a II-a 

 

Scrie un eseu de 2-3 pagini, în care să prezinţi tema Joc şi joacă, aşa cum se reflectă într-un text 

studiat la clasă. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
-evidenţierea trăsăturilor care fac posibilă încadrarea textului într-o tipologie, într-o perioadă sau 
într-o orientare tematică; 
-prezentarea temei, reflectată în textul ales, prin referire la două imagini/ idei poetice; 

- sublinierea a patru elemente ale textului ales, semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a 

poetului (de exemplu: motiv literar, imaginar poetic, titlu, incipit, relaţii de opoziţie şi de simetrie, 
elemente de recurenţă, simbol central, figuri semantice – tropi, elemente de prozodie etc.); 

- exprimarea unei opinii argumentate, despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt 
reflectate în textul ales. 
 

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. 
În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în 
formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă, argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ 

raţionamente logice/ exemple concrete) şi concluzia/ sinteza. Pentru conţinutul eseului, vei primi 

16 puncte, iar pentru redactarea lui, vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; 

utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 

2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct).                    

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum două 
pagini. 
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LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ 

Clasa a XII-a 

 
Prof. Simona-Nicoleta Minciu  

Liceul Teoretic Murfatlar, Constanța 

 
 

Subiectul I 

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul 
de mai jos: 

 

Sunt solitarul pustiilor pieţe 

Cu tristele becuri cu pală lumină – 

Când sună arama în noaptea deplină, 
Sunt solitarul pustiilor pieţe. 
 

Tovarăş mi-i râsul hidos, şi cu umbra 

Ce sperie câinii pribegi prin canale; 
Sub tristele becuri cu razele pale, 

Tovarăş mi-i râsul hidos, şi cu umbra. 
 

Sunt solitarul pustiilor pieţe 

Cu jocuri de umbră ce dau nebunie; 
Pălind în tăcere şi-n paralizie, – 

Sunt solitarul pustiilor pieţe... 
(George Bacovia, Pălind) 

 

* hidos, hidoasă, adj. – foarte urât, dezgustător, înfiorător la vedere  
 

Cerințe:  
1. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor triste şi pală. 

2. Explică rolul utilizării cratimei în structura „şi-n paralizie”.  
3. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele rază şi umbră să aibă sens conotativ. 
4. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini vizuale.  
5. Explică semnificaţia a două figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei. 
6. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul 
dat.  

7. Comentează, în 6 - 10 rânduri, ultima strofă, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi 
mijloacele artistice.  

8. Prezintă semnificaţia titlului în relaţie cu textul poeziei date.  
9. Motivează, prin explicarea a două trăsături existente în text, apartenenţa poeziei la simbolism.  
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Subiectul al II-lea 

 
Scrie un eseu de 600-900 de cuvinte, în care să prezinţi viziunea despre lume (lumea 

reală – lumea imaginară) reflectată într-un basm cult studiat. În elaborarea eseului, vei avea în 
vedere următoarele repere: 

- evidenţierea a două caracteristici ale speciei literare basm cult, existente în opera literară 
studiată;  

- prezentarea, prin referire la basmul cult studiat, a patru elemente ale textului narativ, 

semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii 
temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, particularităţi ale compoziţiei, perspectivă 
narativă, tehnici narative, construcţia personajului, modalităţi de caracterizare, limbaj 
etc.);  

- ilustrarea relaţiilor dintre personajele reprezentative, prin care se evidenţiază viziunea 
despre lume în basmul cult studiat;  

- exprimarea unui punct de vedere argumentat, despre modul în care se reflectă viziunea 
despre lume în basmul cult pentru care ai optat.  

 

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.  
 

Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); 
pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; 

utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; 

ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini şi 
să dezvolte subiectul propus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dialoguri Didactice – Nr. 4, decenbrie 2015 

 

 
 

26 

 

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 

 
Prof. Georgiana Jeni Ciobanu  

Colegiul Tehnic ”Alexe Marin” Slatina, Olt 
 

Disciplina Limba franceză 

Clasa a XII-a, L1 

 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I și din Partea a II-a se acordă 90 
de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 
• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. 

 

PARTEA I          (60 de puncte) 

Lisez attentivement ces messages: 

A        B 

Tout dépend de notre façon de voyager : si 

vous faites du stop et beaucoup de marche, le 

sac à dos s’impose. Si vous prenez beaucoup de 
transports en commun car le stop est difficile 

on conseille le sac de voyage qui fait moins 

« étranger »   et qui glisse facilement sous une 
banquette ou dans les filets à bagages. 

 Le sac de voyage, soit en toile (plus 

solide) soit en nylon (plus légère) est 
idéal et permet de le porter en 

bandoulière (très pratique) et une double 
poignée de portage. Vous pouvez 
également investir dans un « tire-

bagages » pliable à roulette qui facilite le 
transport sur les longues distances. 

C                  D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités qui suivent ont comme support les 
messages ci-dessus. 

 

1. Quelle est la question qui correspond a chaque message? Cochez convenablement dans le 

tableau suivant:                12 points 

2.  

Questions Message 

1. Pourquoi le sac de voyage est préférable? A B C D 

2. Dans quelles situations le tire-bagages pliable à roulette est 
préférable ? 

    

3. Pour qui a-t-on construit des sacs spécialement adaptés ?     

4. Quel sac à dos convient pour un voyage classique ?     

 

La gamme fabriquée actuellement est très 
variée et permet à chacun de choisir selon 
sa taille ou la courbe de son dos. Des sacs 

spécialement  adaptés à l’autonomie  
féminine existent aussi. Pour ceux qui 
hésiteraient entre le sac au dos et le sac de 
voyage, on conseille le sac valise, 

astucieux compromis entre l’un et l’autre. 

Choisir un sac à dos de moins de 40 litres 
convient aux sorties d’une journée, entre 
40 et 65 litres aux randonnées de 
quelques jours. Pour un voyage classique 

quelle que soit sa durée, les sacs de moins 
de 60 litres sont suffisants. 
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2. Pour chacune des affirmations suivantes, cochez la variante Vrai/ Faux/ On ne sait pas: 

12 points 

 Vrai  Faux On ne sait 

pas 

1. Si vous faites du stop le sac à dos s’impose.    

2. Le sac de voyage en toile n’est pas solide.    

3. La gamme fabriquée actuellement n’est pas variée.     

4. Les sacs au dos entre 40 et 65 litres ne sont pas cherchés.     

 
3. Entourez la variante correcte:        6 points 

a. « étranger »  veut dire: 

 

A. bavard     B. bizarre      C. inoubliable 

 

b. le sac valise est un astucieux compromis entre l’un et l’autre, c’est-à-dire: 

 

A. sincère      B. indispensable      C. rusé  
 

4. Le sac à dos, le sac de voyage, le tire-bagages pliable à roulettes, le sac valise sont 
necessaires pendant un voyage. Écrivez dans quelles situations on peut les utiliser. Employez 

des mots du texte.            12 points 

 

Attention: 3 points pour chaque message. Vous obtenez la totalité des points seulement si vous 
justifiez votre réponse; sinon aucun point. 
 Justification 

A. le sac à dos  

B. le sac de voyage  

C. le tire-bagages pliables à roulettes  

D. le sac valise  

 

5. Répondez  aux questions suivantes, en justifiant votre réponse avec des adjectifs utilisés 
dans les textes.          10 points 

Attention: 5 points par question. Vous obtenez la totalité des points seulement si vous justifiez 
votre réponse; sinon aucun point. 

 

a. Pourquoi conseille-t-on le sac de voyage? 

Réponse: __________________________________ 

Justification: ___________________________________________________________________ 

 

b. Comment est considéré un tire-bagages? 

Réponse: __________________________________ 

Justification: ___________________________________________________________________ 
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6. Parlez de vos dernières vacances, en continuant les phrases suivantes:  8 points 

 

a. L’annee passee, j’ai fait du stop __________________________________________________ 

b. Pendant mes vacances, j’ai evité les transports ______________________________________ 

 

PARTEA a II-a         (30 de puncte) 

Vous écrivez une lettre à votre meilleur(e) ami(e). Dans cette lettre vous lui écrivez de vos vacances 
idéales auxquelles vous rêvez depuis longtemps. …………(60 à 80 mots). 

 

Attention! Tu t’appelles Dominique et ton ami(e) s’appelle Michel/ Michelle. 

 

 

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 punctajului total 

acordat pentru test la 10. 

 

Partea I                                                                                   ________(60 de puncte)     

3. Quelle est la question qui correspond a chaque message? Cochez convenablement dans 

le tableau suivant:       3pts. x 4 = 12 points 

Questions Message 

 A B C D 

1. Pourquoi le sac de voyage est préférable? X    

2. Dans quelles situations le tire-bagages pliable à roulette est 
préférable ? 

 X   

3. Pour qui a-t-on construit des sacs spécialement adaptés ?    X 

4. Quel sac à dos convient pour un voyage classique ?   X  

 

2. Pour chacune des affirmations suivantes, cochez la variante Vrai/ Faux/ On ne sait pas: 

3pts. x 4 = 12 points 

 Vrai  Faux On ne sait 

pas 

1. Si vous faites du stop le sac à dos s’impose. X   

2. Le sac de voyage en toile n’est pas solide.  X  

3. La gamme fabriquée actuellement n’est pas variée.   X  

4. Les sacs au dos entre 40 et 65 litres ne sont pas cherchés.   X  

3. Entourez la variante correcte:       3pts. X 2 = 6 points 

a. – B; b. – C 
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4. Le sac à dos, le sac de voyage, le tire-bagages pliable à roulettes, le sac valise sont 
nécessaires pendant un voyage. Écrivez dans quelles situations on peut les utiliser. Employez 
des mots du texte.         3pts. x 4 = 12 points 

Attention: 3 points pour chaque message. Vous obtenez la totalité des points seulement si vous 
justifiez votre réponse; sinon aucun point. 
 Justification 

A. le sac à dos le sac à dos est nécessaire si vous faites du stop                

ou  beaucoup de marche 

B. le sac de voyage le sac de voyage soit en toile (plus solide) ou en nylon 

(plus léger) est idéal et permet de le porter en 
bandoulière (très pratique) et une double poignée de 
portage 

C. le tire-bagages pliables à roulettes le tire bagages facilite le transport sur longues distances 

D. le sac valise le sac valise est un astucieux compromis entre le sac au 

dos et le sac de voyage 

 

5. Répondez  aux questions suivantes, en justifiant votre réponse avec des adjectifs utilisés 
dans les textes.         5pts. X 2 = 10 points 

Attention: 5 points par question. Vous obtenez la totalité des points seulement si vous justifiez 
votre réponse; sinon aucun point. 

a. Pourquoi conseille-t-on le sac de voyage? 

Réponse: on conseille le sac de voyage en toile ou en nylon parce qu’il est idéal – de le porter en 

bandoulière et une double poignée de portage 

b. Comment est considéré un tire-bagages? 

Réponse: le tire-bagages est considéré un bon investissement- il facilite le transport sur les longues 

distances 

 

6. Parlez de vos dernières vacances, en continuant les phrases suivantes: 4pts. X 2 = 8 points 

 

Partea a II-a        ____(30 de puncte) 

Contenu: 12 points 

• peut mettre en adéquation sa production avec la situation proposée; 3 pts. 

• peut respecter la consigne de longueur indiquée; 3 pts. 
• peut décrire de manière simple des activités, des expériences personnelles; 3 pts. 
• peut communiquer sommairement ses impressions, ses sentiments. 3 pts. 
Cohérence et cohésion: 12 points 

• peut produire un texte simple et cohérent; 6 pts. 
• peut relier des énonces avec les articulations les plus fréquentes. 6 pts. 
Grammaire, lexique, orthographe: 6 points 

• peut utiliser des structures et des formes grammaticales simples; 2 pts. 
• peut utiliser un répertoire élémentaire de mots et d’expressions relatifs a la situation proposée; 2 
pts. 

• peut écrire avec une relative exactitude phonétique mais pas forcement orthographique.        2 pts. 
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II. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

 
 

MATEMATICA ŞI EDUCAŢIA ESTETICĂ A ELEVILOR 

-ABORDĂRI TRANSDISCIPLINARE- 

 

Prof. Otilia Pîntea, Şcoala Profesională Holboca, jud. Iași 
Prof. Cătălina Dumitriţa Pîntea, Seminarul Teologic Ortodox Iași 

 

 

Numărul de aur şi frumuseţea matematicii. În anul 1202, matematicianul Leonardo Pisano 

(cunoscut sub numele de Fibonacci) a participat la un concurs de matematică în oraşul italian Pisa. 
Problema propusă concurenților a fost celebra “problemă a iepurașilor”. Plecând de la o singură 
pereche de iepuri și știind că fiecare pereche de iepuri produce în fiecare lună 
o nouă pereche de iepuri, care devine “productivă” la vârsta de 1 lună, 
calculați câte perechi de iepuri vor fi după n luni (de asemenea, se consideră 
că iepurii nu mor în decursul respectivei perioade de n luni).  
 Să notăm  Fn numărul de perechi de iepuri după n luni. Numărul de 
perechi de iepuri după n+1 luni, notat Fn+1, va fi Fn (iepurii nu mor 

niciodată!), la care se adaugă iepurii nou-născuți. Dar iepurașii se nasc doar 
din perechi de iepuri care au cel puțin o lună, deci vor fi Fn-1 perechi de iepuri 

nou-născuți. Obținem astfel o relație de recurență:  Fn+1 = Fn + Fn-1;   F1=1; F0=0.  

 Această relație de recurență reprezintă regula care generează termenii șirului lui Fibonacci:  
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233,................ 

Șirul lui Fibonacci este un șir de numere în care fiecare, începând cu al treilea, este suma celor 
două dinaintea sa. 

Șirul lui Fibonacci și numărul de aur. Această înşiruire nu ne spune mare lucru, deoarece 
este un exerciţiu simplu de adunare, dar dacă se face raportul între două numere consecutive (2/1=2; 

3/2 =1,5; 5/3=1,67;  ........... , 55/34 =1,618; 89/55=1,618.........), se observă că raportul aproximează 
o anumită valoare, pe care o numim raportul de aur sau numărul de aur: φ  = 1.618034. Raportul 

este simbolizat de  litera  grecească phi, ca un omagiu adus marelui sculptor grec Phidias, care a 

utilizat în sculpturile sale şi în construirea  Partenonului, dimensiuni  aflate în  proporţia de aur. 
Acest număr a fost cunoscut și studiat încă din antichitate, sculptura și arhitectura Greciei antice din 
secolul lui Pericle respectând cu rigurozitate secțiunea de aur, care era considerată o măsură a 
armoniei și echilibrului. Secțiunea de aur, probabil unul dintre cele mai misterioase numere, este 

de secole o fascinație pentru matematicieni și artiști. Ca și numerele iraționale π sau е, acest număr 
face parte din “alcătuirea” Universului, pentru că întâlnim secțiunea de aur  în toată lumea vie. Mai  
există  o  ciudăţenie  legată  de  acest  şir: dacă  facem  raportul  invers  al  numerelor  consecutive  
din  şir  obţinem  aceleaşi  cifre  după  virgulă  ca  la  raportul  calculat  anterior,  adică 0,618! 
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Șirul lui Fibonacci în natură. Numărul de aur se regăsește în modul de dispunere a frunzelor, 

petalelor sau semințelor la plante, în raportul dintre diferite părți ale corpului omenesc, etc. La 

multe plante, numărul de petale este un număr Fibonacci: 3 petale: crin, 

iris; 5 petale: trandafir sălbatic, viorele, lalele; 8 petale: delphiniums; 13 

petale: gălbenele, porumb, cineraria, unele margarete; 21 petale: 
margarete, cicoare; 34 petale: pătlagina. Anumite 

conuri de pin respectă o dispunere dată de 
numerele lui Fibonacci, și de asemenea la floarea 

soarelui. La floarea soarelui se pot observa doua rânduri de spirale, în sens 
invers. Numărul de spirale nu este același în fiecare sens. Potrivit soiului, 

acest număr poate fi 21 și 34 sau 34 și 55, uneori 58 și 89. Multe plante au 
aranjamentul frunzelor dispus într-o secvență Fibonacci în jurul tulpinii. 

Ideea dispunerii frunzelor în acest sens pleacă de la considerarea unghiului de aur, de 222,5 grade, 
unghi care împărțit la întregul 360 de grade, va da ca rezultat numărul 0.61803398..., cunoscută ca 
rația șirului lui Fibonacci. 

Corpul omenesc și șirul lui Fibonacci. Mâna umană are 5 degete, fiecare deget având 3 
falange, separate prin 2 încheieturi. Media lungimilor falangelor este de 2, 3 și respectiv 5 cm. În 

continuarea lor, este un os al palmei, care are în medie 8 cm. Câtul dintre 
lungimea părții de jos a corpului omenesc, măsurată de la ombilic până la 
tălpi, și partea de sus, măsurata din creștet până la ombilic este numărul de aur. 
Ritmul ciclic al bătăilor inimii apare în electrocardiograma unui om sănătos ca 
o linie curbă, cu suișuri și coborâșuri. Reprezentarea grafică a "șirului lui 
Fibonacci" seamănă izbitor cu cea de-a doua parte a electrocardiogramei. 

Molecula de ADN are și ea la bază secțiunea de aur.  
Ea măsoară 34 angströmi (A) în lungime și 21 A lățime, pentru fiecare ciclu 
complet al elicei duble a spiralei sale. Numerele 21 și 34 fac parte din șirul lui 
Fibonacci. 

În perioada Renaşterii, opera matematică a lui Luca Pacioli (1445-1517) are marele merit de a fi  

adus în atenţia matematicienilor şi artiştilor vremii numărul de aur şi de a propune legături între 
acest  număr şi  frumuseţea exprimată în picturi. Trei dintre cei mai cunoscuţi pictori ai Renaşterii 
au avut contribuţii interesante în matematică, unele legate de Secţiunea de Aur. Este vorba de 

Piero della Francesca, Leonardo da Vinci şi Albrecht Durer. Luca  Pacioli l-a cunoscut pe Leonardo 

da Vinci la Milano,  la curtea ducelui Ludovico  Sforza, unde Leonardo era pictorul curţii, iar 
Pacioli  fusese  invitat  să  predea matematica.  Cei doi au  devenit foarte 
buni  prieteni. Pacioli a publicat la Veneţia, în 1509, un tratat în trei volume, 
intitulat „Divina Proportionae“ („Proporţia Divină“). Pe prima pagină a 
lucrării declara că aceasta este „o lucrare necesară tuturor minţilor 
clarvăzătoare şi iscoditoare, în care orice om căruia îi place să studieze 
filosofia, perspectiva, pictura, sculptura, arhitectura, muzica şi alte discipline 
matematice va găsi o foarte delicată, subtilă şi admirabilă învăţătură şi se va 
desfăta cu diverse probleme, atingând o foarte secretă ştiinţă“.  

Lucrarea este importantă şi pentru faptul că a stârnit interesul deosebit a  
lui  Leonardo da Vinci; în picturile sale „Mona Lisa”, „Madona între stânci” 
şi „Cina cea de taină”, Leonardo a respectat raportul  de  aur. Capul Giocondei, ca şi restul corpului, 
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sunt pictate utilizând raportul de aur, raportul divin, cum îi spunea da Vinci. Chipul Giocondei are 
la bază acest principiu. De exemplu, raportul dintre distanţa de la linia surâsului (unde se unesc 
buzele) până la vârful nasului şi de la vârful nasului până la baza sa este aproximativ raportul de 
aur. 

Un interes deosebit îl reprezintă şi desenul lui Leonardo din1492, denumit „Omul Vitruvian”.  
Desenul este însoţit de notele lui da Vinci (scrise de la stânga la dreapta, pot fi citite în oglindă), 

unde face referiri la proporțiile ideale ale corpului uman, aşa cum sunt prezentate în opera 
arhitectului roman din antichitate Vitruvius. 

,,Transdisciplinaritatea priveşte – aşa cum indică prefixul trans – ceea ce se 

află în acelaşi timp între discipline, ceea ce trece prin ele şi ceea ce e 
dincolo de orice disciplină. Finalitatea ei constă în înţelegerea lumii 
actuale, unul din imperative fiind unitatea cunoaşterii.” (B. Nicolescu). 

Transdisciplinaritatea presupune o abordare integrată, centrată pe lumea 

reală, pe aspectele relevante ale vieţii cotidiene, prezentate aşa cum 
afectează şi influenţează ele viaţa noastră. 
Transdisciplinaritatea permite formarea competenţelor transferabile la elevi, 

dezvoltarea competenţelor de comunicare, intercunoaşterea, autocunoaşterea, asumarea rolurilor 
în echipă, formarea comportamentului social, dezvoltarea competenţei ,,de a învăţa să înveţi pe 
tot parcursul vieţii”, care va determina succesul în viaţa personală, profesională şi socială.  

Abordări transdisciplinare Matematică – Ştiinţe ale Naturii - Arte. Exemple de bune 

practici.  

Denumirea temei: "Frumuseţea matematicii". Activităţile derulate în cadrul acestei teme 
pot include rezolvarea de probleme de matematică legate de proporţia de aur, prezentarea unor 
opere de artă din patrimoniul universal care conţin proporţia de aur, audierea unor opere 
muzicale ce sunt elaborate respectând proporţia de aur. Este un bun pretext de a aborda „altfel” 
matematica şi, în acelaşi timp, de a familiariza elevii cu capodopere ale artei universale, 

arhitecturii, muzicii, de a le cultiva gustul estetic. 

Secţiunea de Aur este definită în Elementele lui Euclid 
geometric. Se poate rezolva cu elevii problema pe care o 

propune Euclid. Dându-se un segment de dreaptă AB 
(fig. 2), îl vom împărți în două părţi neegale AC şi CB 
(AC > CB), astfel încât AC/CB=AB/AC. Această 
împărţire a unui segment a fost numită de Euclid 
"împărţirea în medie şi extremă raţie", iar acum se numeşte tăietura de aur. De asemenea, se 

poate dezvolta şirul lui Fibonacci până la un număr de termeni, după care se va calcula raportul 
dintre doi termeni consecutivi ai şirului; elevii vor constata că acest raport este 1,618, „numărul 
de aur”,  iar inversul lui este 0,618.  

O altă echipă de elevi va selecta şi prezenta informaţii din diverse surse despre personalităţi din 
lumea artei şi ştiinţelor, care au avut preocupări legate de proporţia de aur (Phidias, Fibonacci, 
Luca  Pacioli, Albrecht Durer, Bach, Beethoven).  

O echipă de elevi va pregăti un material despre prezenţa şirului lui Fibonacci şi a secţiunii de 
aur în natură, cu exemplificări sub forma unei prezentări PowerPoint. 

O altă activitate în cadrul acestei teme va fi  prezentarea unor date despre activitatea şi opera lui 
Leonardo da Vinci, care poate fi făcută de către un grup de elevi după o documentare prealabilă; 
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li se va prezenta elevilor reproduceri ale picturilor în care Leonardo a utilizat secţiunea de aur şi 
desenul „Omul Vitruvian” şi li se va cere să identifice toate variantele (16) care se pot obţine 
prin combinarea poziţiilor braţelor şi picioarelor, variante în care apare raportul de aur.  

Educarea gustului estetic, formarea atitudinilor și a unui ideal estetic la elevi nu trebuie să fie 
preocuparea exclusivă a disciplinelor artistice; educaţia estetică are un caracter transversal şi 
trebuie să fie o preocupare a tuturor disciplinelor, în măsura în care fiecare disciplină de studiu 
urmăreşte nu numai formarea intelectului, ci şi a sensibilităţii (la fel de bine, prin disciplinele 
artistice se  transmit şi cunoştinţe, făcându-se astfel și educaţie intelectuală). De aceea, ori de 
câte ori este cazul, se va evidenţia aspectul estetic, frumuseţea conţinutului ştiinţific pe care 
disciplina respectivă îl vizează (de exemplu, la biologie – frumuseţea naturii, la geografie - 

natura fizică, la religie - perfecţiunea divină, la matematică - armonia calculelor, etc.). Elevii care 

au înclinații spre matematică găsesc adesea satisfacţii estetice în rezolvarea multor 
probleme. Mulți matematicieni vorbesc despre eleganţa matematicii, despre o estetică intrinsecă 
şi o frumusețe ascunsă. Sunt apreciate simplitatea şi generalizarea. Se poate vorbi de frumusețea 
şi eleganţa unei demonstrații, cum ar fi demonstrația lui Euclid asupra infinității numerelor 
prime. Paul Erdős, care ar fi vrut să afle „Cartea” în care Dumnezeu a notat demonstrațiile lui 
favorite, spunea că matematicienii năzuiesc adeseori să găsească demonstrații ale teoremelor 
care să fie mai ales elegante.  

Educaţia estetică dă un sens și o conotație afectivă pentru multe dintre achiziţiile şcolare. 
Educaţia pentru frumos poate aduce la viaţă posibilităţi şi aptitudini ascunse ale copiilor. Prin 
artă, cultivăm bucuria creaţiei şi a experienţei artistice, iar fără matematică nu există artă!  
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PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE 

ALE HIDROXIZILOR DIN BLOCUL s 

 
Prof. Daniela Ecaterina Chiscop  

 Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAZICITATEA 

  

Hidroxizii metalelor alcaline, MOH 

şi alcalino-pamantoase, M(OH)2, sunt 

compuşi ionici, cristalini, cu caracter 
puternic bazic, tăria acestora creşte în 
grupă de sus în jos. Be(OH)2 are 

caracter amfoter, Mg(OH)2 este o bază 
slabă, iar ceilalţi hidroxizi ai metalelor 

alcalino-pământoase au caracter 

puternic bazic. 

Hidroxizii alcalini sunt compuşi cristalini, 

albi, solubili în apă, spre deosebire de 
hidroxizii metalelor alcalino - pământoase 
care au o solubilitate mică în apă, sunt 
higroscopici şi cu puncte de topire mici (se 
topesc fără descompunere, cu excepția 
LiOH).  

               2LiOH → Li2O + H2O   
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REACŢIA HIDROXIZILOR ALCALINI CU NEMETALE 
 

 

REACŢIA HIDROXIZILOR ALCALINI CU METALE ŞI SEMIMETALELE CU 
CARACTER AMFOTER 
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REACŢIA CU OXIZII CU CARACTER AMFOTER 

 

Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3 ↓+ H2O  

 2NaOH + SiO2 → Na2SiO3 + H2O 

 

 

 

REACŢIA CU HIDROXIZI AMFOTERI 
  

2NaOH + Ti(OH)4 → Na2[Ti(OH)6]  

2NaOH + Zn(OH)2 → Na2[Zn(OH)4]  

 

 

 

 REACŢIA CU SĂRURI 

2NH4Cl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2NH3 ↑+ 2H2O  

  FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 ↓+ 3NaCl 
 

REACŢIA CU ACIZII REACTIA DE 

NEUTRALIZARE 

Ca(OH)2 + H2SO4→ CaSO4 ↓+ 2H2O  

NaOH   +  HCl  → NaCl +  H2O 

 

 

 

 

UTILIZĂRILE HIDROXIZILOR DIN BLOCUL ELEMENTELOR s 

 

Hidroxidul de sodiu se utilizează la fabricarea mătăsii artificiale, la obţinerea săpunului, 
rafinarea petrolului şi a uleiurilor, în sinteza chimică fină atât organică, cât şi anorganică. 

Hidroxidul de potasiu se foloseşte la fabricarea săpunului lichid. 
Hidroxidul de calciu este un compus larg utilizat în practică. Ca(OH)2 se foloseşte în 

construcţii, la fabricarea mortarului, în industria zahărului (acesta este solubil în soluţii de zahăr, cu 
formare de zaharat de calciu, pe care se bazează întrebuinţarea Ca(OH)2, la extragerea zahărului din 
melasă), la caustificarea sodei, la obţinerea industrială a amoniacului, în tăbăcărie şi ca neutralizant 
în multe procedee, fiind cea mai ieftină bază. 
 

Bibliografie: 
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PRINCIPIUL ACȚIUNILOR RECIPROCE 

-Proiect de activitate didactică- 

 
Prof. Mazăre Valentina 

Școala Gimnazială Nr. 1 Mangalia 

 
 

Titlul lecției: Principiul acțiunilor reciproce 

Clasa:  a VII-a 

Disciplina:  Fizică 

Motivația 

Studiul principiului acțiunii și reacțiunii ne ajută să înțelegem ce se întâmplă în cazul interacțiunii 
dintre două/ mai multe corpuri și de ce efectele celor două forțe sunt diferite. 

Obiectivele lecției : 

La sfârșitul activității didactice elevii vor ști: 
O1- să enunțe principiul acțiunilor reciproce; 

O2- să precizeze de ce efectele acțiunii și reacțiunii sunt diferite; 

O3- să reprezinte grafic, în diferite situații, cele două forțe; 

O4- să precizeze relațiile dintre cele două forțe. 

Resurse materiale și de timp: 

-manual 

-dinamometre 

-tijă cu cârlig 

-discuri crestate 

-timp - 50 min. 

Resurse procedurale: brainstorming; “Știu! Vreau să știu! Am învățat!” , experiment, eseul de 5 

minute. 

Evaluare: 

a) Nivelul de implicare/ participare la realizarea sarcinilor 

b) Corectitudinea realizării sarcinilor 

c) Eseul de 5 min. 

 

Lecția propriu-zisă 

 

Evocare 

Brainstorming:  

-Ce se întâmplă dacă lovim accidental un stâlp? 

-Ce se întâmplă când o minge lovește racheta de tenis? 

-Ce se întâmplă în timpul interacțiunii dintre două corpuri? 

 

Realizarea sensului  

-Elevii sunt solicitați să completeze tabelul “Știu! Vreau să știu! Am învățat!” cu cunoștințele pe 
care le au / ar vrea să le aibă despre interacțiunea dintre corpuri și principiul acțiunilor reciproce. 
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-Elevii sunt solicitați să realizeze experimentul prezentat în F.A.E. și să o completeze cu 

observațiile experimentale și concluzii. 

 

Reflexie  

-Elevii completează coloana “Am învățat” a tabelului. 
-Elevii sunt solicitați să explice de ce efectele acțiunii și reacțiunii sunt diferite și să exemplifice. 

-Reprezintă grafic cele două forțe în diferite cazuri, precizând relațiile dintre ele. 

-Li se solicită să realizeze eseul de 5 min. în care să precizeze una din ideile reținute din lecție , 
precum și o temă legată de lecție ce nu a fost atinsă sau despre care ar dori să știe mai multe. 

 

 

F.A.E. 

PRINCIPIUL ACȚIUNILOR RECIPROCE 

 

1.Elevul A ține fixat dinamometrul 1.  

   Elevul B acționează cu un alt dinamometru (2) asupra primului cu o forța F1. 

    Notează valoarea forței F1 : F1=…….N 

   Se deformează resortul dinamometrului 1?............... 

   Dar cel al dinamometrului 2 ?................. 

   Noteză valoarea forței F2 :  F2=……..N 

 

2.Citește și completează: 

 

  Cele două dinamometre interacționează, adică .…….………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

  Dinamometrul 2 acționează asupra primului cu o forță ce are direcția………................ 
sensul…………………………….., modulul………………….. și punctul de aplicație pe cârligul 

dinamometrului 1. 

  Dinamometrul 1 acționează asupra dinamometrului 2 cu o forță F2 care are direcția 

………………….., sensul………………………. și modulul…………., iar punctul de aplicație este 

pe cârligul dinamometrului 2. 

 

3. Reprezintă grafic cele două forțe.  

 

   Principiul acțiunilor reciproce: 

 

   Dacă un corp acționează asupra altui corp cu o forță numită acțiune, atunci cel de-al doilea corp 

acționează asupra primului cu o forță care are ………... modul, ………………. direcție, dar sens 

……………….. numită reacțiune. 

 

 

Obs. Acțiunea și reacțiunea au puncte de aplicație pe corpuri diferite, de aceea efectele lor sunt 

diferite !!! 
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MODEL DE PLAN REMEDIAL 
 

Prof. Narcisa Maria Buhu  

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

 

Rezultatele învăţării se exprimă prin cunoştinţe, abilităţi şi competenţe dobândite pe parcursul 
diferitelor experienţe de învăţare formală, nonformală şi informală.  

Evaluarea pe parcurs reprezintă elementul cheie în asigurarea finalizării cu succes a 

programului de educaţie şi formare şi este calea nemijlocită de integrare a evaluării în predare şi 
învăşare, iar rezultatele evaluării permit luarea din timp a măsurilor adecvate pentru asigurarea 
progresului preconizat sau pentru  implementarea unor programe individuale de devoltare. 

Pentru realizarea planului remedial au fost parcurse următoarele etape: 

1. Identificarea aspectelor care trebuie remediate; 

2. Diagnoza; 

3. Stabilirea cauzelor de insucces; 

4. Stabilirea măsurilor de remediere. 

1. IDENTIFICAREA ASPECTELOR CARE TREBUIE REMEDIATE 

Pentru a putea fi identificate aspectele care trebuie remediate am aplicat un test de evaluare 

sumativă de progres la clasa a XI-a, 22 de elevi. 

Testul de evaluare sumativă de progres conţine cele trei tipuri de itemi şi care au fost 
proiectați astfel încât să acopere toate conținuturile parcurse în cadrul unităţii de învăţare, să atingă 
următoarele niveluri cognitive. achiziție, înțelegere, aplicare, analiză și să ofere o imagine asupra 
gradului și timpului în care elevii ajung să atingă rezultatul învăţării, precum și competenţele cheie 
agreate. 

Obiective: 

- Identifică capacitatea elevului de a  calcula concentraţia soluţiilor; 
- Identifică capacitatea elevului de a calcula cantitatea de substanţă necesară pentru a 

prepara soluţii de diferite concentraţii; 
- Identifică capacitatea elevului de a calcula mase moleculare şi echivalenţi-gram. 

Competenţe tehnice: 
11.3. Prepară soluţii de diferite concentraţii. 
Criterile de performanţă vizate sunt: 
1. Exprimarea concentraţiilor soluţiilor; 
2. Prepararea soluţiilor procentuale; 

3. Prepararea soluţiilor molare; 

4. Prepararea soluţiilor normale; 

5. Soluţii cu regim special de preparare. 

Unitatea de competenţă cheie vizată este: 
- Gândire critică şi rezolvarea de probleme 

La elaborarea testului am avut în vedere următoarele aspecte: 
 itemii elaborați să asigure evaluarea întregului conținut vizat, printr-o distribuire relativ 

proporţională a numărului de itemi pe fiecare unitate de conținut în funcție de complexitatea și 
timpul alocat acestor conținuturi prin planificarea evaluării; 



Dialoguri Didactice – Nr. 4, decenbrie 2015 

 

 
 

40 

 

 respectarea cerințelor referitoare la întocmirea unui test de evaluare sumativă, adică 
elaborarea unor itemi distribuiți pe cele 4 niveluri cognitive corespunzătoare competențelor de 
evaluat (a aminti, a  înțelegere,a  aplicare, a analiză, a evalua); 

 itemii corespunzători nivelelor cognitive superioare au un grad de dificultate adecvat 

colectivului clasei evaluate. 

Instrumentul de evaluare cuprinde 3 subiecte (cu un total de 36 itemi), grupate pe categorii de 

itemi (obiectivi – cu alegere multiplă, cu alegere duală, semiobiectivi – cu răspuns de completare, 
întrebare cu răspuns structurat şi subiectivi – de tip rezolvare de probleme). 

Proiectarea testului de evaluare a însemnat corelarea cerinţelor specifice de elaborare a 

testelor cu acoperirea întregului conţinut printr-o distribuire uniformă a itemilor atât ca număr, cât şi 

ca grad de dificultate, atingând 5 niveluri cognitive: achiziţie, înţelegere, aplicare, analiză, 
evaluare. 

După aplicarea şi corectarea testelor am parcurs următoarele etape: 
 am numerotat testele, fiecare elev primind un cod: E1 –E20 ; 

 am realizat un borderou de notare, unde am consemnat punctajul obţinut de  fiecare elev. 

 
Nivel tax. 
Conţinuturi 

 

A-şi 

aminti 

 

A 

înţelege 

 

A 

aplica 

 

A 

analiza 

 

Total 

itemi 

 

Pondere % 

C1.Exprimarea concentraţiilor 
soluţiilor 

6 

6% 

4 

7% 

1 

7% 

1 

11% 

12 31% 

C2. Prepararea soluţiilor de  
concentraţie procentuală 

6 

6% 

4 

7% 

1 

8% 

1 

11% 

12 32% 

C3. Prepararea soluţiilor de  
concentraţie normală şi molară 

6 

8% 

4 

8% 

1 

7% 

1 

22% 

12 57% 

Total itemi 18 12 3 3 36  

Pondere % 20% 22% 22% 44%  100% 

Punctaj 20p 20p 20p 40p  90+10=100p 

 

B. DIAGNOZA 
Urmărind tabelul şi rezultatele obţinute de elevi am constatat următoarele: 
a. Aspecte pozitive: media punctajului pe clasă este de 69 (nota 6,9); 

- un număr de 3 elevi (13,18%) au obţinut punctajul maxim; 
- un număr de 2 elevi (9,09%) au obţinut un punctaj cuprins între (90-100 p), iar 1 elev  (4, 

53%) a obţinut un punctaj cuprins între (80- 90p); 

- un număr de 2 elevi (9,09%) au obţinut un punctaj cuprins între (70-80 p); 

- un număr de 6 elevi (27,27%) au obţinut un punctaj cuprins între (60-70 p), menţinându-se 

în jurul mediei clasei. 

b. Aspecte negative: 

- un număr de 4 elevi (18,18 %) au obţinut un punctaj cuprins între (50-60 p), situându-se sub 

limita clasei, dar care au obţinut punctajul de trecere; 
- un număr de 4 elevi (18,08%) au obţinut un punctaj sub 50 p. 
  C. STABILIREA CAUZELOR 

Este evident că la baza insuccesului şcolar stă o serie de cauze care ţin de mai multe aspecte: 
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a. Mediul de provenienţă:  
- toţi elevii provin din familii care se confruntă cu probleme financiare, unul sau ambii părinţi 

fiind plecaţi în străinătate sau care provin din familii monoparentale. 

b. Factori individuali: 

- instabilitate emoţională; 
- comunicare dificilă și capacitate redusă de memorare; 
- lipsa unor cunoştinte anterioare 

- lipsa exerciţiului învăţării 
D. STABILIREA MĂSURILOR REMEDIALE 

 

PLAN REMEDIAL  

 

CLASA a XI-a     

Modulul M3 - Operaţii de bază în laborator 

 

Numele şi 
prenumele 

elevului 

Decalaje 

identificate 

 

Prioritate 

(care sunt 

urgenţele?) 

Activitatea 

remedială 

(ce trebuie 

făcut?) 

Intervalul 

de timp 

Persoana 

responsabilă 

Resurse 

(de ce 

avem 

nevoie) 

C. G. Lipsa de 

implicare în 
procesul de 
învățare 

Capacitate de 

învățare redusă 
Lipsa capacităţii 
de a rezolva 

probleme 
Lipsa capacităţii 
de a identifica 

situaţiile critice 

Îmbunătăţirea 
capacităţii de 
aplicare a 
cunoştinţelor, 
motivare 

Aplicarea unor 

metode activ-

participative în 
vederea motivârii 
Rezolvarea de 

probleme 

 

permanent 

 

Prof. de 

specialitate 

 

Consumabi

le 

Material 
didactic 

Material 

informativ 

C. A.M. Incapacitatea de 
exprimare în 
scris 

Lipsa capacităţii 
de a rezolva 

probleme 

Lipsa capacităţii 
de a identifica 
situaţiile critice 

Exersarea 
redactării  de 
prezentări 
pentru 

dezvoltarea 

limbajului 

Exersarea 

capacităţii de a 
rezolva 

probleme 

Exerciţii de 
scriere 

Redactarea unor 

referate 

Rezolvarea de 

probleme 

 

permanent Prof. de 
limba şi 
literatura 

română 

Prof.de 

specialitate 

Consumabi
le 

Material 

informativ 

M. C. Lipsa capacităţii 
de a rezolva 

probleme 

Lipsa capacităţii 
de a identifica 
situaţiile critice 

Lipsa capacităţii 
ce a transfera 
cunoştințele 
acumulate în 

Exersarea 
capacităţii de a 
rezolva 

probleme 

Exerciţii de 
scriere 

Redactarea unor 

referate 

Rezolvarea de 
probleme 

permanent   
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situații practice 
în scris 

H. C.G. Lipsa capacităţii 
de a transfera 

cunoştințele 
acumulate în 
situații practice 
în scris 

Lipsa capacităţii 
de a rezolva 

probleme 

Îmbunătăţirea 
capacităţii de 
aplicare a 

cunoştinţelor, 
motivare 
 

Exerciţii de 
învăţare  cu 
caracter practic: 

joc de rol, 

simulare, 
activitate în 
laborator 

permanent 

 

Prof. de 

specialitate 

Materiale 

specifice 

activității 
în laborator 
Cataloage, 
documente, 

Internet 

C. S. Capacitate 

redusă de 
comunicare 
Capacitate de 

analiză redusă 

Lipsa capacităţii 
de a rezolva 

probleme 

 

Exersarea 

competențelor 

de comunicare 
Diversificarea 

metodelor de 

predare 

Exersarea 

capacităţii de a 
rezolva 

probleme 

Implicarea în 

activități de tip  

peer-to-peer 

Implicarea în  
situații de 
învățare deosebite 

(simulare, 

copacul ideilor) 

1 oră  pe 
săptămână  
până la 
remedierea 

situaţiei 

Prof. de 

specialitate 

Prof. de 
limba şi 
literatura 

română 

 

Materiale 

didactice 

Manuale 
Documente 

G.  D.A. Capacitate de 

analiză şi 
sinteză reduse 

Lipsa capacităţii 
de a rezolva 

probleme 

Exersare, 

aplicarea unor 

situații de 
învățare 
diferite 

Exersarea 

capacităţii de a 
rezolva 

probleme 

Exerciții 
Implicarea în  
situații de 
învățare deosebite  

1 oră  pe 
săptămână 
până la 

remedierea 
situaţiei 

Prof. de 

specialitate 

Cărți 
Materiale 

didactice 

Documente 
specimen 

C.  A.C. Însușire 

lacunară a 
conceptelor, 

asimilare 

defectuoasă a 
cunoștințelor de 

specialitate. 

Diversificarea

metodelor de 
predare 

Exersarea 

capacităţii de a 
rezolva 

probleme 

Utilizarea unor 

metode de 
predare 

activ- 

participative 

1 oră  pe 
săptămână  
până la 
remedierea 

situaţiei 

Prof. de 

specialitate 

Calculator 

Material 
didactic 
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III. OM ŞI SOCIETATE 
 

COMPORTAMENTE INADECVATE ALE CADRELOR DIDACTICE ÎN 
ȘCOALĂ 

 

Prof. psih. Alina Gabriela Băiașu  

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia 

 

 

O abordare de tip preventiv asupra violenței în școală presupune identificarea și 
monitorizarea permanentă a surselor de tensiune în mediul școlar. Pentru a identifica în ce măsură 
există astfel de tensiuni în raport cu comportamentul profesorilor, putem avea în vedere o serie de 
surse posibile. În cele ce urmează prezentăm câteva dintre acestea. Lista nu este exhaustivă, după 
cum unele surse nu sunt relevante pentru situația unor școli. 
 Agresiunea verbală şi non-verbală 

  Mesajele ironice, tonul ridicat, injuriile, jignirile, insultele pot afecta personalitatea în 
devenire a elevilor. Dincolo de mesajul verbal, există mesajele cu valoare de comunicare care fac 
parte din relaţiile interpersoanale: contextul, distanţa spaţială – proxemica, mimica, pantomimica, 

ţinuta şi orientarea corpului, contactul vizual, pauzele, tonul şi viteza vorbirii. Spre exemplu, un 
profesor obositor, care se plimbă permanent prin clasă în timp ce predă, poate agresa psihic elevul, 
la care uneori, inconştient, se declanşează reacţii agresive. Neatractivitatea modului de prezentare a 
mesajului în faţa elevilor, precum şi maniera în care se prezintă profesorul poate stârni reacţii de 
dezinteres şi de dezgust din partea acestora. 

Ignorarea mesajelor elevilor și neacordarea de atenție acestora nu caracterizează o relație 
optimă profesor-elev și constituie bariere în comunicarea didactică. Faptul că elevul nu este 
considerat un partener real de comunicare, iar mesajele din partea acestuia nu sunt luate în 
considerare reduce procesul didactic la o simplă activitate de transmitere de cunoștințe și încalcă 
principiile pedagogice. 

Există situații mai puțin frecvente în care agresiunea non-verbală a profesorilor se exprimă 
în forme mai grave: gesturi, priviri amenințătoare, însoțite de atitudini discriminative și 
marginalizarea unora dintre elevi. Asemenea comportamente trebuie să constituie un semnal de 
alarmă deoarece au implicații grave atât asupra climatului școlar, cât mai ales asupra elevilor, 
influețând negativ stima de sine, reducând motivația pentru învățare, transformând școala într-un 

spațiu de insecuritate pentru aceștia. 
Excluderea de la ore este un comportament foarte frecvent întâlnit în școală, considerat de 

către profesorii care recurg la acesta ca pedeapsă pentru elevi. Cauzele care-l determină pe profesor 
“să îl dea afară” pe un elev de la o activitate didactică pot fi diverse: indisciplina elevilor; faptul că 
elevii nu și-au rezolvat anumite sarcini de lucru, în activitatea din clasă sau de acasă. Excluderea de 
la ore poate conduce însă la diferite forme de violență a elevilor, fie din cauza lipsei de 
supraveghere pe timpul excluderii (fuga din școală în timpul programului, indisciplină în spațiul 
școlii etc.), fie ca reacție la pedeapsa primită (scăderea motivației pentru învățare, refuzul de a 
participa la activitățile viitoare, absenteismul școlar în situațiile în care nu și-au îndeplinit obligațiile 
școlare). 
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Lipsa de transparenţă în evaluarea elevilor 

  Privită la nivel general, evaluarea școlară este un proces complex, atât prin natura aspectelor 
măsurate (cunoștințe, competențe, atitudini etc.), precum și prin varietatea factorilor care 
influențează acest demers. Activitatea de predare-învățare din școală rămâne încă una centrată pe 
out-put, pe elementele de ieșire, pe rezultate – pe care pun accent atât profesorii în activitatea 
didactică, cât și elevii și părinții acestora, care sunt mai ales interesați de notă. Ca urmare, luarea în 
considerare și a altor caracteristici decât achizițiile elevilor în plan cognitiv – progresul elevilor 

raportat la performanțele anterioare, situația clasei de elevi raportată la alte clase, efortul de învățare 
depus de elevi, atitudini și motivația învățării etc. – este un demers catalogat deseori ca evaluare 

neobiectivă și avatajare / dezavantajare în notare. Pe lângă aceste situații, se regăsesc și “efectele 
perverse” ale evaluării, fie alte variabile (tipul de relație al profesorului cu un anume elev, 
insuficienta dezvoltare a competențelor de evaluare, lipsa unor criterii naționale de notare etc.) 

Evaluarea reprezintă momentul care generează cel mai mare stres şi cele mai multe frustrări 
în viaţa elevilor devianţi, deoarece pe baza ei se fac judecăţile de valoare şi categorizările, se fac 
predicţii ce marchează elevii o mare parte din viaţa lor. O evaluare lipsită de transparenţă, care are 
drept obiectiv fidelitatea reproducerii cunoştinţelor şi este folosită pentru “a plăti poliţele”, când 
este dominată de voinţa de a ierarhiza şi este expresia unui stil educaţional autoritar , bazat pe 
constrângere şi intimidare generează la elevi frustrare, teama permanentă de a fi examinaţi şi 
judecaţi, escaladarea tensiunii afective.  
Utilizarea notei ca sancţiune a unor comportamente neadecvate ale elevilor  

Nu rareori, o notă mică la o anumită disciplină, reprezintă soluția pe care profesorii o aplică 
pentru a sancționa anumite comportamente neadecvate ale elevilor. Pe termen scurt ar putea fi o 
soluție mai mult sau mai puțin eficientă, dar în mod sigur nu-l va determina pe elev să își 
autoevalueze profund comportamentul. 

Carențele în dezvoltarea competențelor de management al clasei au un impact direct asupra 
relației profesor-elevi, determinant din partea cadrelor didactice: impunerea forțată a autorității, 
dificultăți în relaționarea cu elevii, utilizarea unor stiluri didactice “magistrocentriste” sau de tip 
“laissez-faire”, ineficiente din punct de vedere educațional. Caracteristicile de vârstă ale elevilor, 
aflați în plină perioadă a adolescenței, constituie premise pentru manifestarea unor comportamente 
specifice și solicită din partea profesorilor competențe pe măsură „pentru a stăpâni clasa” (creșterea 
autonomiei în relația profesor-elev, considerarea elevului ca partener real de dialog, utilizarea unor 

strategii didactice mai democratice etc).   

Atitudini discriminative şi marginalizarea unora dintre elevi în activitatea la clasă 

  Adesea, acţiunile pedagogice care conduc la discriminarea unor elevi se produc mai puţin 

conştient şi de multe ori neintenţionat de către profesori. Sterotipiile şi prejudecăţile profesorilor 
afectează interacţiunile din câmpul şcolii. Victimele discriminării în şcoală sunt elevii mai trişti, 
mai stresaţi, mai agresivi ceea ce determină mărirea gradului de identificare cu grupul de 

apartenenţă şi accentuarea prejudecăţii / stereotipului la cei care discriminează.  
Inconștient, fiecare profesor are preferințe sau antipatii față de anumiți elevi. Primul pas este să 
devenim conștienți de faptul că prejudecățile și stereotipiile noastre pot afecta raporturile pe care le 
stabilim cu elevii mai mult decât ne-am închipui. 
Modul neatractiv şi nonparticipativ de a organiza învăţarea 

Lipsa de încurajare a iniţiativelor personale ale elevilor în învăţare 
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Lipsa competențelor psihopedagogice determină o insuficientă cunoaștere a personalității 
elevului și are consecințe directe asupra calității activității didactice prin: incapacitatea adaptării 
demersului educativ la particularitățile de vârstă ale elevilor, alegerea de strategii de predare și 
evaluare ineficiente, relații profesor-elev deficitare etc. 

Studiile de specialitate evidențiază faptul că nivelul de motivare al cadrului didactic și tipul 
de motivație – intrinsec sau extrinsec – influențează în mod direct eficiența activității educaționale. 
Astfel, se consideră că un profesor motivat pentru activitatea sa va fi mai eficient în organizarea și 
desfășurarea activității de predare-învățare și va determina, indirect, un nivel crescut al motivației 
elevilor.  

Elevul nu mai este un actor pasiv, are ocazia să-și expună părerile, poate comunica și poate 
interacționa cu ceilalți. În același timp, participarea activă a elevului și comunicarea reprezintă 
modalități eficiente de detensionare a stărilor negative pe care le resimt elevii în mediul școlar, 
învățarea devine mai prietenoasă și mai motivantă. 
Încurajarea competiţiei între elevi şi mai puţin a comunicării şi cooperării 

Competiţia în activitatea educaţională este dăunătoare atunci când recompensele puse în joc 
sunt limitate, iar criteriile de succes avantajează constant aceiaşi elevi, când este folosită ca bază 
exclusivă pentru ierarhizarea elevilor şi valorizare şi nu este combinată cu învăţarea prin cooperare. 
Atitudinea de control a învăţării şi nu de sprijin şi facilitare 

Inducerea sentimentului de eşec, prin supraaglomerarea sarcinilor de învăţare şi neacordare de 
sprijin individualizat din partea profesorilor 

 Elevul aflat în situaţia de eşec şi care este pus de nenumărate ori în faţa unor sarcini de 

învăţare pe care nu le poate rezolva trăieşte o angoasă profundă. Elevul suferă pentru că şi-a 

decepţionat părinţii şi profesorii, pentru că este dispreţuit de colegi, îşi pierde stima de sine, 
încrederea în capacitatea de a reuşi chiar şi în domeniile în care nu se afla în situaţia de eşec. Astfel 
apar conduitele violente care se traduc prin: depresie, spirit de revanşă şi revalorizare, manifestări 
de provocare, dispreţ reorientat către alţii, lipsă de interes faţă de viaţă în general. În contextul 
actual, eşecul şcolar devine foarte repede sinonim cu eşecul în viaţă. 

A organiza învățarea în clasă reprezintă o provocare pentru mulți profesori, deoarece fiecare 
clasă în parte, dar și fiecare elev are nevoie de stimulare educațională specifică. Dacă ceea ce le 

oferă profesorul nu corespunde propriilor nevoi și interese, propriului stil de învățare, elevii pot 
dezvolta în timp sentimentul eșecului. Vor considera că au o problemă, că nu se pot adapta, că nu 
pot face față, că nu sunt suficient de inteligenți, deși un sprijin educațional adecvat ar fi fost 
suficient pentru a reuși. 
Deficienţe în comunicarea cu elevii 

Ca urmare a barierelor comunicării didactice, apar diferite comportamente neadecvate ale 
profesorilor, precum: etichetări ale elevilor, neluarea în considerare a elevului ca partener de 

discuție, agresiune verbală etc. De altfel, mulți dintre profesori recunosc faptul că practică asemenea 
comportamente în relația cu elevii, dar fără a le considera manifestări neadecvate, ci simple soluții 
de răspuns la agresivitatea verbală a elevilor. 

Comunicarea într-un singur sens (de la profesor la elev, când acestuia din urmă nu i se oferă 
ocazia de a răspunde imediat și direct) are de multe ori efecte psihologice nedorite asupra elevilor: 
frustrare (elevul nu poate comunica ușor, este incapabil să ceară clarificări), apatie (apare lipsa de 

interes și de implicare), teama (dacă profesorul se comportă ca și cum este gestionarul comunicării, 
induce elevilor săi teama de a vorbi), dependență (elevul așteaptă ca profesorul să ofere toată 



Dialoguri Didactice – Nr. 4, decenbrie 2015 

 

 
 

46 

 

informația necesară, devenind incapabil să judece valoarea informației), ostilitate și / sau 
agresivitate (elevii pot înceta să mai vină la ore, căutând strategii de îndepărtare de profesor). 

Dintre toate relațiile pe care copilul și, mai târziu, tânărul și adultul le realizează, relațiile 
stabilite în cadrul procesului de învățământ dețin nu numai o pondere deosebită, dar, prin natura lor, 
își pun amprenta asupra formării omului ca personalitate deplină, capabilă să trăiască în armonie cu 

ceilalți și să-și construiască viitorul cu și în mijlocul celorlalți. Iar aceasta pentru că procesul de 
învățământ nu se reduce numai la competențe, obiective, strategii, conținuturi etc., dat fiind faptul 
că obiectul educației îl constituie elevul, care nu este o mașinărie programată să acționeze previzibil 
și în mod constant, uniform, ci o ființă dotată cu suflet, cu rațiune, cu creativitate, cu nevoi și 
aspirații personale care determină stabilirea unor relații absolut originale, unice cu ceilalți actori 

(colegi, profesori). Dar să nu uităm că și cadrul didactic nu este numai un profesionist, ci o 
pesonalitate cu o anumită ecuație personală, astfel încât situația devine și mai complexă. De 
măiestria profesorului în dialogul său cu elevii depinde succesul / insuccesul în realizarea 
dezideratelor școlii, iar relațiile simpatetice dintre elevi constituie cel dintâi stimulent în activitatea 
lor școlară și un suport moral care-i ajută să depășească situațiile dificile și frustrante prin care trec.   

 

 

Bibliografie: 

1. Coord. Jigău, M. - Prevenirea și combaterea violenței în școală – ghid practic pentru directori și 
cadre didactice, Editura Alpha, Buzău, 2006 

2. Shapiro, D. - Conflictele şi comunicarea. Un ghid prin labirintul artei de a face faţă conflictelor, 

Editura Arc, București, 2009 

3. Stan, E. - Profesorul între autoritate și putere, Editura Teora, București, 1999 
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PROCESELE PSIHICE SENZORIALE  

-Probă de evaluare sumativă- 

 

Prof. psih. Alina Gabriela Băiașu  

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia 

                                    

                                                                                                        Total puncte: 

                                                                                                         Semnătura părintelui:.................. 
CLASA: a X-a 

Numele și prenumele:                                                                      Data:  
Timp: 40 de minute 

Disciplina: Psihologie 

Unitatea de învăţare: Procesele psihice şi rolul lor în evoluţia personalităţii 
Subiectul lecției: Procesele psihice senzoriale 

Clasa a X - a, profil tehnic (1oră/săptămână) 
 

1. (1,25 p) Care dintre atributele de mai jos aparţin imaginii perceptive?   
            a) secundară;                             e) are rol în reglarea activitătii; 
            b) lipsită de fond;                      f) primară; 
            c) bogată în conţinut;                 g) are un fond; 
            d) obiectuală;                             h) culoarea este doar cea fundamentală. 

2. (0,75 p) Rearanjați propoziția: 
Mișcări în reprezentările propriilor mentale ale constau chinestezice imagini. 
3. (0,75 p) Care dintre următorii factori influenţează în mod pozitiv formarea unei imagini 
perceptive calitative? 

             a) experienţa anterioară cu obiectele; 
             b) acţiunile practice cu obiectele; 
             c) limbajul. 

4. (0,5 p) Cum se numeşte fenomenul psihologic care explică faptul că uneori citim totuşi corect un 
cuvânt din care lipseşte o literă (a cărei absenţă, de regulă, n-o observăm)? 

5. (1 p) Exemplificați 4 tipuri de senzații pe care le aveți în pădure, la picnic.  
6. (0,75 p) Care caracteristici ale obiectelor rămân constante în percepție?                                                               

7.  (1 p) Ce fel de reprezentare este imaginea mentală a unei balerine pe care am privit-o dansând pe 
o scenă? (Răspunsul corect necesită cel puțin două atribute!) 
8. (1 p) Precizați o asemănare și o deosebire între senzații și percepții.   
9.  (1 p) Precizați o asemănare și o deosebire între percepții și reprezentări.     
 

 

Bibliografie : 

Modrea M. -  Psihologia în întrebări și răspunsuri, Vrancea, Editura Aliter, 1997 

Sălăvăstru, D. -  Didactica psihologiei. teoretice şi practice, Iaşi, Editura Polirom, 2002 

Zlate, M.; Creţu, T.; Mitrofan, N.; Aniţei, M. - Manual de Psihologie pentru clasa a X-a, Bucureşti, 
Editura Aramis, 2005 
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BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 

 

1. Atributele care aparțin imaginii perceptive sunt: 
c) bogată în conținut; d) obiectuală; ; e) are rol în reglarea activitătii; f) primară; g) are un 
fond  

0,25 p X 5= 1,25 p 

2. Reprezentările chinestezice constau în imagini mentale ale propriilor mișcări. 0,75 p 

3. Factorii care influenţează în mod pozitiv formarea unei imagini perceptive calitative: 

             a) experienţa anterioară cu obiectele; 

             b) acţiunile practice cu obiectele; 
             c) limbajul. 

0,25 p X 3= 0,75 p 

4. Legea integralității perceptive 0,5 p 

5. Se punctează orice formulare asemănătoare, care indică următoarele elemente : 

  Senzații vizuale (văd pădurea, copacii, prietenii/familia etc.),  
  Senzații auditive (aud foșnetul frunzelor, susurul apei, adierea vântului, ciripitul păsărilor etc.); 
  Senzații gustative (gust mâncarea, fructe de pădure etc.); 
  Senzații olfactive (miros iarba, florile, mâncarea etc.); 
  Senzații tactile (ating iarba, copacii etc.)                    

  0,25 p X 4 = 1 p 

6. Caracteristicile obiectelor care rămân constante în percepție: mărimea, forma, culoarea. 

0,25 p X3 = 0,75 p 

7. Imaginea mentală a unei balerine pe care am privit-o dansând pe o scenă este o reprezentare 
reproductivă, vizuală. 0,5 p X 2= 1 p 

8. Se punctează orice formulare asemănătoare, care indică următoarele elemente : 0,5 p x 2=1 p 

Asemănare între senzații și percepții:  
- ambele sunt procese psihice senzoriale din punct de vedere psihic;  - ambele sunt imagini primare; 

- ambele ne informează asupra însușirilor concrete ale aobiectelor; 
- ambele se produc în condițiile acțiunii directe a obiectelor asupra analizatorilor; 

Deosebire între senzații și percepții: 
- spre deosebire de senzații care sunt procese psihice elementare, percepțiile sunt procese psihice 
complexe din punct de vedere al complexității;  
- senzațiile semnalizează separat, percepțiile semnalizează în totalitate însușirile unui obiect; 
- senzațiile sunt imagini ale însușirilor singulare, percepțiile sunt imagini obiectuale; 
9. Se punctează orice formulare asemănătoare, care indică următoarele elemente: 0,5 p x 2=1 p 

Asemănare între percepții și reprezentări:  
- ambele sunt procese psihice senzoriale;   

- ambele se finalizează cu o imagine unitară; 
- ambele ne informează asupra însușirlor concrete ale obiectului. 
Deosebire între percepții și reprezentări: 
- spre deosebire de percepție care este imagine primară, reprezentarea este imagine secundară;  
- percepția este imagine obiectuală, reprezentarea este imaginea unui obiect sau grup de obiecte; 
- percepția este imagine bogată în conținut, reprezentarea este imagine schematică; 
- percepția este imagine contextuală, reprezentarea este imagine lipsită de fond; 
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- percepția se produce în condițiile acțiunii directe a obiectului asupra analizatorilor, în timp ce 
reprezentarea se produce în absența acțiunii directe a obiectului asupra analizatorilor. 
 

Se acordă 2 puncte din oficiu. 

 

 

 

MEMORIA – DEFINIŢIE, CARACTERIZARE, PROCESELE MEMORIEI 

Proiectul activității didactice de predare-învățare 

 

 

Prof. psih. Alina Gabriela Băiașu 

 Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia 

 

 

ARIA CURRICULARĂ: Om şi societate 

DISCIPLINA: Psihologie 

GRUPUL ȚINTĂ: elevii clasei  a X- a  

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Procesele psihice şi rolul lor în evoluţia personalităţii 
TIPUL LECȚIEI : predare – învățare 

TEMA: MEMORIA – definiţie, caracterizare, procesele memoriei 
 

COMPETENȚE GENERALE: 
C1 – utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de 
cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală;  
C2 – aplicarea cunoştinţelor specifice psihologiei în rezolvarea unor situaţii problemă, precum şi 
analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare; 
 

COMPETENȚE SPECIFICE: 
- identificarea specificului unui proces psihic şi caracterizarea rolului acestuia în evoluţia 

personalităţii; 
- identificarea legăturilor dintre procesele psihice; 
- analizarea unor procese psihice pornind de la exemple concrete; 

- utilizarea cunoştinţelor de psihologie în scopul adaptării conduitei proprii la situaţii concrete 
de viaţă. 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  
 

O1 - să definească procesul memoriei relevând cele trei faze ale acestuia; 

O2 - să argumenteze importanţa memoriei pentru viaţa omului; 
O3 - să explice principalele caracteristici ale procesului memoriei; 
O4 - să precizeze principalele forme ale memorării; 
O5 - să aprecieze productivitatea diferitelor forme ale memorării, pe baza exerciţiilor propuse;                           
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O6 - să se autoevalueze în privinţa capacităţii de memorare şi a valorificării ei în organizarea 

studiului individual. 

 

OBIECTIV AFECTIV:  

  Sensibilizarea elevilor cu privire la problematica psihologiei, precum și trezirea interesului 
față de procesul de cunoastere a propriei personalități 
 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 
 Metode şi procedee: exerciţiul, problematizarea, studiul de caz, brainstorming, explozia 

stelară, explicaţia, conversaţia, munca independentă, lucrul pe grupe, aprecierea verbală. 
 Mijloace de învăţământ: fişe cu exerciţii de memorie;  
 Moduri de organizare:   frontal  / individual  / pe grupe 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

                                     

Baddeley, Alan, Memoria umană, Editura Teora, București, 1998;  

Zlate, M., Creţu, T., Mitrofan, N., Aniţei, M., Manual de Psihologie pentru 

clasa a X-a, Editura Aramis, București, 2005; 

Chihodaru, R.P., Rădulescu, L.C., Sîrcu, R.I., Sîrcu, A.O., Proiectarea 

pedagogică şi evaluarea învăţării, Editura Tehnopress, Iași, 2005; 

Sălăvăstru, D., Didactica psihologiei: aspect teoretice şi practice, Editura 

Polirom, Iași, 2002. 

 

 

 

 

Momentele activităţii: 
 

I. Moment organizatoric: pregătirea materialelor; efectuarea prezenței. 
 

II. Verificarea cunoştinţelor învăţate anterior: sunt reactualizate cunoştinţele referitoare la 
gândire, ca proces psihic cognitiv superior (definirea gândirii, operaţiile gândirii, noţiunea, 
rezolvarea de probleme, calitățile gândirii). 
 Verificarea cunoştinţelor se realizează frontal / în echipă, prin întrebări deschise adresate elevilor şi 
prin antrenarea acestora în explicarea şi rezolvarea unor exerciţii ce necesită cunoştinţele de 
psihologie învăţate anterior (Anexa 1). Sunt urmărite: completitudinea şi corectitudinea 
răspunsurilor, utilizarea limbajului psihologic. 

 

III. Anunţarea temei noi şi a obiectivelor urmărite: Memoria (definiţia şi caracteristicile 
memoriei, procesele şi formele memoriei, calităţile memoriei) 
 Putem trezi interesul elevilor pentru lecția nouă propunându-le un scurt exercițiu de creativitate 
în care ei sunt solicitați să-și imagineze cum ar arăta viața omului fără memorie. 
Se prezintă elevilor cazul muzicianului Clive Wearing. (Anexa 2) 
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 Se anunţă titlul lecţiei ce urmează a fi predate şi se scrie pe tablă planul dezbaterii pentru ca 

elevii să aibă o privire de ansamblu asupra cunoştinţelor ce urmează să fie însuşite. 
 Pentru că  Memoria nu este un termen nou, ci o noţiune foarte des utilizată în limbajul fiecăruia, 
se va solicita elevilor să spună cum ar fi viaţa fără memorie; se precizează astfel rolul foarte 
important al memoriei în viaţa omului, în cunoaştere şi învăţare, în înţelegerea şi rezolvarea 
problemelor, în creativitate. 
 

IV. Realizarea obiectivelor urmărite 

 Se urmăreşte implicarea activă a elevilor în predarea noilor cunoştinţe. 
Definirea memoriei, ca proces psihic cognitiv de întipărire, stocare şi reactualizare a experienţei 

anterioare se realizează împreună cu elevii; 
Caracteristicile memoriei sunt stabilite în urma răspunsurilor elevilor la întrebările adresate: 

- Reuşim să memorăm informaţiile exact în forma în care ne sunt date? 

- De ce nu? Care sunt factorii care influenţează selectivitatea memoriei? 

- Cum reuşim să ne îmbunătăţim randamentul memoriei? Ce mnemotehnici cunoaştem? 

Cum putem proceda pentru a reţine mai bine seria de cifre: 618482? Dar seria: TSNCFRF? 

Cel de-al doilea exerciţiu are menirea de a demonstra caracterul inteligibil al memoriei şi rolul 
pe care îl are semnificaţia în memorarea unui material. Le dictăm elevilor, rar, următoarea listă de 
cuvinte, pe care au sarcina să o memoreze: 
      - elefanţi                               - călcau 

      - speriaţi                               - mici 

      - flăcări                                 - apărare 

      - iepuraşi                              - picioare 

      - cenuşii                                - lipsiţi 
      - violente                               - mari 

Cerem elevilor să noteze pe caiet cuvintele pe care le-au reţinut şi verificăm numărul 
cuvintelor corect reţinute. Le dictăm apoi o propoziţie alcătuită cu ajutorul cuvintelor din lista 
anterioară şi le cerem să o reproducă, notând-o pe caiet. 

„Elefanţii mari, cenuşii, speriaţi de flăcările violente, călcau în picioare iepuraşii mici 
lipsiţi de apărare”.  

Vom compara apoi rezultatele şi vom sublinia faptul că, deşi cuvintele din lista prezentată 
aveau un sens foarte clar, lista ca atare era lipsită de sens, pe când în cea de-a doua situaţie, 
alcătuirea unei propoziţii ce stabileşte relaţii strânse între cuvinte a uşurat foarte mult actul 
memoriei. 

Sunt prezentate fazele (procesele) memoriei, subliniindu-se importanţa fiecăreia în procesul 
memoriei;  

După prezentarea formelor memorării, elevii sunt puşi în situaţia de a citi descrierea fiecărei 
forme a memorării din manuale, după care sunt solicitaţi să le compare după criteriile: 
productivitate şi utilitate; de asemenea, după prezentarea formelor reactualizării sunt solicitaţi să 
argumenteze dificultatea reactualizării prin reproducere, faţă de reactualizarea prin recunoaştere. 
 

V. Sistematizarea cunoştinţelor 

Li se solicită elevilor să răspundă pe scurt la următoarele întrebări: 
Identificaţi ce caracteristică a memoriei este prezentă în următoarele situaţii: 
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- în pauză s-a iscat un conflict între doi elevi din clasa a X-a; diriginta solicită atât elevilor 
implicaţi în conflict, cât şi martorilor să relateze ceea ce s-a întâmplat, ea constată că 
versiunile sunt foarte diferite (caracterul selectiv al memoriei, în cazul de faţă, a fost 
determinat de implicarea emoţională a elevilor, de atitudinea lor faţă de evenimentul care a 

avut loc); 

- o elevă pentru a nu uita să-i aducă a doua zi o carte unei colege îşi face un semn pe mână. 
 

VI. Realizarea feed-back-ului 

Răspunsurile elevilor la aceste întrebări vor indica gradul de înţelegere al noilor cunoştinţe. În cazul 
în care vom constata anumite dificultăţi, erori sau lacune vom reveni cu explicaţii suplimentare 
asupra problemelor respective din lecţie. 
Profesorul apreciază gradul de participare / implicare a elevilor în predarea – învățarea noilor 
cunoștințe. 
Tema pentru acasă a elevilor este de a alege două discipline la care memoreză logic, respectiv 
mecanic şi să precizeze consecinţele celor două forme de memorare în activitatea proprie de 
învăţare. 
 

 

ANEXA 1 - Sarcini de lucru rezolvabile în echipă 

 

Echipa 1: Rezolvarea de probleme 

Maria își pune problema slăbirii cu câteva kilograme, întrucât consideră că este prea grasă. Însoțiți-
o în demersul de depășire a obstacolului, prin parcurgerea etapelor de rezolvare a unei probleme.   
 

Echipa 2: 

Se dau noțiunile: 
Camion, bicicletă, autobuz, autoturism. 

a. Găsiți noțiunea care nu se potrivește cu celelalte trei. 
b. Care operații ale gândirii funcționează pentru a rezolva sarcina de lucru? Explicați. 

Echipa 3: Găsiţi cît mai multe utilizări originale pentru un caiet. Care este calitatea gândirii 
verificată prin acest exerciţiu? 

 

Echipa 4:  Ordonaţi următoarele noţiuni de la cea mai puţin generală la cea mai generală:  
a.  narcisă, plantă, floare, narcisă sălbatică, materie vie; 
b.  clădire, casă, construcţie, materie nevie. 

c.  mijloc de transport, bicicletă, vehicul, bicicletă cu ghidon; 
 

Echipa 5: Explozia stelară - formulați cât mai multe întrebări referitoare la gândire. 
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Anexa 2 - Studiu de caz 

 

Allan Baddeley relatează, în volumul Memoria umană, un caz tragic de pierdere a 
memoriei (cazul unui muzicizn, Clive Wearing): 

“Clive Wearing constituie un exemplu deosebit de dramatic în ceea privește sechelele 
encefalitei. El a fost afectat într-o asemenea măsură, încât nu-și mai poate aminti decât ceea ce s-a 

întâmplat cu câteva minute înainte, iar în consecință consideră că abia în momentul respectiv și-a 

recăpătat conștiența. El ține un jurnal în care notează această obsesie: pagini întregi de note în care 
se menționează data, ora și faptul că abia a redevenit conștient. Ori de câte ori apare soția sa, Clive 
o întâmpină cu bucuria celui care nu a văzut persoana iubită timp de mai multe luni, astfel încât ea 
nu trebuie decât să părăsească încăperea timp de două, trei minute și să se reîntoarcă, pentru ca 

bucuria să se repete; este un proces întotdeauna în același mod. Clive trăiește într-un prezent 

permanent, fiind incapabil să înregistreze schimbările sau să folosească trecutul pentru anticiparea 
viitorului, o situație pe care el a descris-o odată ca fiind “iadul pe pământ.Este ca și când ai fi mort 
în tot acest timp nenorocit”. Nu se poate bucura de cărți deoarece nu le poate urmări intriga, nu 
manifestă niciun interes pentru problemele curente, acestea fiind pentru el lipsite de sens, întrucât 
nu-și poate aminti contextul. Dacă iese din casă se pierde imediat. Muzicianul este un adevărat 
prizonier într-o mică insulă a conștientului înconjurată de marea amneziei”. 
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IV. TEHNOLOGII 

 

 

EDUCAŢIA ESTETICĂ LA ORELE DE TEHNOLOGIE 

ELEMENTE DE CREAŢIE ŞI DESIGN 

 

Prof. Violeta Pîntea  
Liceul Tehnologic „Vasile Pavelcu” Iaşi 

 

Educaţia estetică reprezintă activitatea de formare şi dezvoltare a personalităţii umane, 
proiectată şi realizată prin receptarea, evaluarea şi crearea frumosului existent în natură, societate, 
artă. Contactul cu operele de artă, designul vestimentar sau al bunurilor de consum, arhitectura sau 
spaţiul ambiental, o parte dintre activităţile noastre impun o pregătire atentă pentru a recepta 
valorile estetice.  

Educaţia estetică dezvoltă la elevi aspiraţia lucrului bine şi frumos făcut, exigenţa şi bunul gust 
faţă de orice produs industrial, simţul echilibrului şi simplitatea comportării frumoase, civilizate. 
Educaţia estetică şcolară are drept esenţă formarea personalităţii elevilor prin intermediul 

frumosului din artă, societate şi natură. Educaţia estetică are multe efecte pozitive asupra 
personalităţii elevilor; cele mai semnificative vizează calitatea procesului de socializare a copiilor, 
maturizarea socio-morală (curaj, capacitate de comunicare interumană etc.), formarea şi rafinarea 
intelectului, organizarea  plăcută şi eficientă a timpului liber, afirmarea şi trăirea sentimentului 
identităţii culturale, stimularea iniţiativelor în practicarea artelor etc. 

Exemple de bune practici. Educaţia estetică la orele de tehnologie prin elemente de creaţie şi 
design. Ce este designul? Conform DEX, prin design se înţelege domeniul multidisciplinar interesat 
de ansamblul factorilor (social-economici, funcţionali, tehnici, ergonomici şi estetici) care 

contribuie la aspectul şi calitatea produselor de mare serie. Conform Dicţionarului de artă, 
termenul de design desemnează ansamblul de concepţii şi procedee care vizează proiectare estetică 

a obiectelor de uz practic: maşini, mobilier, unelte, vestimentaţie, etc. În designul confecţiilor 
textile, tehnicile şi elementele decorative au rolul de a ornamenta şi de a înfrumuseţa produsul de 
îmbrăcăminte; elementele decorative devin centrul de interes al unui produs vestimentar, prin 
accentuarea liniilor constructive ale produsului. 

Tehnica marginilor sau a liniilor de terminaţie „modelate". Această tehnică a fost la modă în 
timpul secolului al XIV-lea şi câteva sute de ani după aceea. „Marginile modelate" mai sunt folosite 
şi în prezent, dar cu economie, deoarece sunt costisitoare şi ridică câteva probleme tehnice. Efectele 
decorative plasate pe linia de terminaţie a fustelor sau pantalonilor nu permit modificări ulterioare, 
deoarece ridicarea sau coborârea liniei de terminaţie modifică designul produsului.  

„Marginile modelate" pot fi folosite cu succes numai atunci când nu se cere modificarea lungimii 
produsului (figura 1). 

Utilizarea articolelor de pasmanterie. Articolele de pasmanterie sunt materiale obţinute prin 
ţesere sau tricotare şi se utilizează pentru: decorarea produselor (dantele, şnururi, panglici); 
asigurarea stabilităţii dimensionale a formelor; susţinerea şi ajustarea produsului pe corp (şnur, 
elastic, rejansă). Dantelele şi panglicile se utilizează în finisarea marginilor tăiate, pentru îmbinarea 
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reperelor croite, sau se aplică pe suprafaţa acestora; este necesară utilizarea maşinilor de cusut în 
zigzag şi a maşinilor cu dispozitive de încreţire (figurile 2 c şi d). 
Decorarea produselor cu ajutorul volanelor. Volanele sunt elemente decorative puternice şi pot 
fi grupate în două categorii: drepte şi circulare (figurile 2 a şi b). Volanele drepte pot fi finisate cu 
ajutorul cusăturilor „baby hem" (o cusătură care reţine două falduri mici ale materialului), sau cu o 
cusătură care acoperă marginile volanului, asemănătoare cusăturii utilizată la realizarea butonierelor 
sau alte tipuri de cusături care pot fi utilizate la finisarea marginilor (de surfilat). 
La volanele circulare, marginea exterioară curbă limitează modalităţile de finisare. Volanul poate fi 

dublu dacă materialul este fin sau subţire; în alte cazuri marginea lui poate fi finisată cu o cusătură 
de surfilare sau cu o cusătură de finisare decorativă („fantezie"). Volanul circular are, de obicei, o 
margine interioară netedă, neîncreţită, fixată în linia de asamblare şi una exterioară curbă, graţioasă. 
 

 

 

                                                                              

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Margini modelate                     Figura 2. Volane şi articole de pasmanterie 

 

 

Alte efecte decorative dispuse pe o suprafață. Elementele decorative din această categorie 
acoperă o suprafață mai mare. Acestea pot fi aplicate pe o anumită lungime sau cantitate de material 
(un anumit metraj), înainte de croirea produsului; ele pot fi realizate pe suprafața unor repere sau 
elemente de produs, ceea ce conduce la o creștere a prețului. Elementele decorative pot fi aplicate și 
pe un reper al produsului de îmbrăcăminte, după croirea acestuia (decuparea după contur), sau chiar 
pe produsul gata confecționat.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 

Efecte decorative 

de suprafaţă 
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Specialiştii în probleme de design menţionează trei tipuri de elemente decorative de 
suprafaţă:  

 matlasarea materialului textil, cu sau fără material uşor de umplere (figura 3a); 
 realizarea unui desen prin coasere, „trapunto", proiectat pentru o anumită suprafaţă a produsului, cu 

utilizarea unui material de umplere, pentru crearea unor efecte tridimensionale, de volum, figura 3b; 

 plisarea (pliseurile pot avea orientare verticală, orizontală, diagonală), figurile 3c,d,e. 
Buzunarele. Buzunarele sunt elemente indispensabile în îmbrăcămintea pentru bărbaţi şi sunt 

folosite mai rar la modele de rochii. Buzunarele sunt elemente puternice într-o creaţie (figura 4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Diferite tipuri de buzunare               Figura 5. Buzunare interioare 

 

Buzunarele sunt de două tipuri: buzunare aplicate, care sunt fixate pe faţa exterioară a 
produsului; buzunare „interioare" (figura 5), care sunt în interiorul produsului şi prezintă 
deschideri diverse: buzunare tăiate (cu deschiderea obţinută prin tăiere şi bordare), cu laist, cu 
refileţi, cu refileţi şi clapă; buzunare cu deschideri pe direcţia unor linii de asamblare; buzunare 
laterale. 

Un singur buzunar este mai rar folosit în design; modelele prezintă, în general, perechi de 

buzunare. Buzunarele pot avea rol funcţional, rol decorativ sau dublu rol. Prezenţa lor influenţează 
puternic aspectul produsului. Buzunarele pot fi utilizate simetric sau asimetric, iar mărimea şi 
dispunerea lor trebuie să completeze designul produsului de îmbrăcăminte.  

Modelele din figura 6 ilustrează diferite moduri de utilizare a buzunarelor în design şi efectele 
acestora. Perechile duble de buzunare contribuie la crearea unor imagini diferite; ele  pot fi 

poziţionate astfel: o pereche deasupra liniei bustului şi cealaltă pereche la nivelul liniei şoldurilor. 
Relaţia proporţională dintre buzunarele de la piept şi cele din zona şoldurilor este, de cele mai multe 
ori, de 5 la 8 (conform principiului secţiunii de aur). Modelele prezentate în figura 8.9 ilustrează 
faptul că atât buzunarele cât şi clapele sunt proporţionate în concordanţă cu dimensiunile fustei sau 
ale corsajului. 
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Figura 6. Buzunarele utilizate ca elemente decorative     Figura 7. Broderii 

Broderiile formează o grupă aparte în cadrul tuturor tehnicilor de decorare a confecţiilor, nu numai 
datorită aplicaţiilor multiple, extrem de diverse (care fac ca broderiile să nu fie privite doar ca o 
simplă modalitate de decorare), dar şi generoasei dezvoltări a maşinilor automate de brodat (figura 

7). În prezent, posibilităţile sunt limitate numai de imaginaţia şi capacitatea creatoare a utilizatorului 
noilor generaţii de maşini automate de brodat şi, cu ajutorul avantajelor aduse de acestea, elaborarea 

desenului şi realizarea sa practică sunt etape computerizate şi 
automatizate, asigurându-se o înaltă calitate şi perfectă uniformitate 
când desenul se repetă (ceea ce ar fi imposibil dacă s-ar realiza 

manual). Broderiile constituie una dintre modalităţile atractive prin 
care produsul de îmbrăcăminte poate fi accentuat, înnobilat, 
înfrumuseţat. Aici trebuie să intervină, fără îndoială, artistul, cu 
talentul, sensibilitatea şi creativitatea sa; el trebuie să conlucreze în 
acelaşi timp cu partea tehnică, cu maşina. Realizările de vârf oferă, 
în prezent, posibilitatea creării de desene originale, în numai câteva 
minute. Noile generaţii de maşini automate de brodat sunt orientate 

spre cerinţele actuale, impuse de modă, şi permit realizarea unei game mai largi de cusături cu rol 
decorativ. Ele conferă o mare libertate creatoare ce se poate concretiza în efecte tactile şi vizuale 
fascinante, unice: învăluiri sofisticate din mătase, ornamentaţii delicate şi catifelate; de la cele mai 
fine plase filigranate, până la cusături foarte asemănătoare celor realizate manual; de la desenele 

nostime, ce se adresează mai ales copiilor, la motivele specifice îmbrăcămintei sport sau pentru 
activităţi sportive; de la rochiile de ocazie, la produsele din piele şi înlocuitori.  
În concluzie,  elementul decorativ face produsul de îmbrăcăminte mai atractiv şi mai vandabil.  

Bibliografie: 
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SUDAREA ELECTRICĂ ÎN BAIE 

-Fișă de lucru- 

Modulul II: Procedee de sudare prin topire 

Clasa: a XI-a  învățământ profesional de 2 ani 
 

                                                                                                       Prof. Elisabeta Vladu  

                                                                           Liceul Tehnologic ,,Ion Bănescu”Mangalia    
 

 

 

I. Sudarea în baie se poate realiza prin mai multe procedee. În fig.1(a,b) sunt prezentate schemele 

procesului de sudare electrică în baie . 
    Cerințe: 
       1. Denumiți procedeele de sudare, pentru schemele din fig.1  (a, b). 

       2. Identificaţi elementele componente ( 2,3, 4, 6, 7)  pentru schema  din ( fig.1. a) și elementele 
(3,4,5,6,8 ) pentru schema din (fig.1. b) 

       3. Precizați grosimea metalului de bază pentru procedeul din fig.1 ( b). 

 

     

                         
 

Fig 1. a                                                   Fig 1.b 
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UTILAJE FOLOSITE LA SUDAREA ÎN BAIE DE ZGURĂ 

-Fișă de lucru- 

Modulul II: Procedee de sudare prin topire 

Clasa: a XI-a învățământ profesional de 2 ani 
 

                                                                                                     Prof. Elisabeta Vladu  

                                                                           Liceul Tehnologic ,,Ion Bănescu” Mangalia    

    

                                                                                                 

       I. Aparatul de sudat din fig.1(a,b),  este partea cea mai reprezentativă a instalației de sudat în 
baie de zgură. 

       Cerințe:   
        1.  Indicați varianta costructivă din fig.1 și fig.2 

        2.  Identificați elementele componente pentru automatul din fig.1 (1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10) 

        3.  Precizați sursa de curent și tipul curentului utilizat la acest procedeu de sudare. 

 

Fig.1                 (  a.                                                b.)                           Fig. 2 
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STRUCTURI METALICE ROMÂNEȘTI - COLOANA INFINITĂ  
 

Prof. Virginica Barabaş  
Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia 

 

 

 „Eu nu sunt nici suprarealist, nici baroc, nici cubist; și nici altceva de soiul acesta; eu, cu 
noul meu, vin din ceva care este foarte vechi...” (Constantin Brâncuşi). 
   

 Constantin Brâncuşi este unul dintre cei mai mari creatori ai tuturor timpurilor, un artist 
genial, fiind unul dintre cei mai mari sculptori ai lumii. Una din minunile pe care le-a lăsat în urma 
sa Constantin Brâncuși este, fără îndoială, Coloana Infinită, cunoscută în mod greşit şi sub 
denumirea de „Coloana Infinitului”, și care face parte din trilogia Ansamblului Monumental din 

Târgu Jiu, compus din Coloana Infinită, Poarta sărutului şi Masa tăcerii. 
 Ridicat în judeţul natal al sculptorului, ansamblul este socotit una din realizările 

sculpturale majore ale secolului XX, “singura sculptură a timpurilor moderne care poate fi 
comparată cu marile monumente ale Egiptului, ale Greciei sau ale Renaşterii”. 

 Tema “Coloanei Infinite” l-a obsedat de mult timp pe Brâncuși (încă din 1909 în atelierul lui 
ar fi existat “trunchiuri şi bârne, coloane truncheate de lemn”, iar prima versiune expusă a unei 
coloane, intitulată “Proiect arhitectural”, datează din 1918), care a cioplit-o mai întâi în lemn. Este 

o structură specială care se deosebeşte de coloanele clasice cu soclu şi capitel, întrucât ea nu are 
nici început şi nici sfârşit. 
 Data naşterii concepţiei tehnice, 7 ianuarie 1935, este consemnată pe catalogul dăruit de 

artist viitorului său asistent tehnic Ştefan Georgescu-Gorjan. Coloana a fost turnată în fontă în 
septembrie 1937 la Atelierele Centrale din Petroșani (ACP). Șeful proiectului a fost inginerul Ștefan 
Georgescu-Gorjan, proiectul de execuție și calculele au fost făcute de inginerul Nicolae Hasnas, 

execuția stâlpului central a fost coordonată de maistrul-șef Ion Romoșan, iar execuția modelului în 
lemn al mărgelelor a fost făcută de maistrul tâmplar Carol Flisec în colaborare directă cu Brâncuși, 
care sosise de la Paris special pentru a supraveghea turnarea coloanei. 

Elementele componente ale coloanei sunt următoarele: 
 Nucleul metalic din țeavă pătrată cu latura de 42 cm, asamblat din trei tronsoane cu lungimea 

de 8,93 m, 10 m și 9,4 m. Țeava pătrată care formează nucleul metalic este realizată din patru 

profile de cornier cu aripi egale poziționate astfel încât să formeze un pătrat. Țeava pătrată 
astfel formată este căptușită, prin nituire, atât pe interior, cât și pe exterior cu tablă groasă de 

20 cm. Cele trei tronsoane se asamblează unul în prelungirea celuilalt cu ajutorul unor șuruburi 
și piulițe. Numărul niturilor folosite la captușire este de ordinul miilor, aceste nituri fiind 

montate la un pas de 10 cm fiecare nit față de celalalt nit. 

 Fundația din beton, care ajunge la adâncimea de 5 m, cu o formă de trunchi de piramidă, cu 
baza mare de 4,5, este orientată în jos. 

 Modulii/"Mărgelele" (cum le numea Brâncuși) din fontă, "înșirate" pe nucleu, în număr de 16: 

 Un semielement de bază, cu înălțimea de 136 cm; 
 15 moduli octaedrici, cu înălțimea de 180 cm fiecare; 
 Un semielement la vârf cu înălțimea de 90 cm, acoperit cu un capac. 
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 Cele 16 module (½ +15 +½) din care este alcătuită coloana reprezintă simbolic anul 1916, 

când România a intrat în Primul Război Mondial şi se termină cu o jumătate de modul, reprezentând 
jumătatea anului respectiv. Perfecta suprapunere a acestor “elemente” avea să asigure impresia 
de continuitate. Coloana părea că ţâşneşte ca o tulpină, avântându-se spre infinit. 

 Alămirea Coloanei s-a făcut la fața locului, aplicând prin pulverizare sârmă de alamă. 

Această tehnologie a fost utilizată la vremea respectivă pentru prima dată în România și a fost adusă 
special din Elveția. Greutatea totală a Coloanei (nucleu + "mărgele") este de 29.173 kg. 

 Sculptura este o stilizare a coloanelor funerare specifice sudului României. Denumirea 

originală era „Coloana recunoştinţei fără sfârşit” şi a fost dedicată soldaţilor români din 
Primul Război Mondial căzuţi în 1916 în luptele de pe malul Jiului. 
 Poarta Sărutului, Masa tăcerii și Coloana Infinită – celebrele sculpturi ale lui Brâncuși – își 

datorează existența mișcării feministe din România. Mai exact, la începutul secolului XX, mișcarea 
de emancipare a femeii a prins avânt și pe plaiurile Mioriței. Arethia Tătărescu este cea care l-a 

convins pe Brâncuși să realizeze ansamblul monumental de la Târgu-Jiu, iar lucrările au fost 
finanțate, în întregime, de către Liga Femeilor Gorjene. 

 Fiecare sculptură din ansamblul de la Târgu-Jiu conține un mesaj ascuns:  

 Coloana Infinită (Coloana sacrificiului infinit) – numărul modulelor din care este alcătuită (16 
la număr) reprezintă anul în care România a intrat în Primul Război Mondial;  

 Masa tăcerii (Masa apostolilor neamului) – este compusă din 12 scaune, reprezentând apostolii, 
în mijloc aflându-se Iisus Hristos; 

 Poarta Sărutului (Monumentul Întregirii neamului) - este compusă din doi stâlpi, fiecare dintre 
ei fiind alcătuit din alți patru, uniți în partea de sus cu o grindă. Cei 8 stâlpi reprezintă cele 8 
regiuni care se alipiseră patriei mamă, România, iar sărutul reprezintă unirea. 

 Întregul ansamblu a fost inaugurat în octombrie 1938. Brâncuşi a lăsat în urmă în patria 
sa o comoară nepreţuită – unica sa lucrare de for public. Visul său, coloana făcută să sprijine 
bolta cerească, prinsese viaţă în oţel şi fontă, mulţumită strădaniei unei echipe de specialiști care s-

au devotat operei, sub conducerea unui tânăr inginer. 
  

 „Am şlefuit materia pentru a afla linia continuă. Şi când am constatat că n-o pot afla, m-

am oprit; parcă cineva nevăzut mi-a dat peste mâini” - Constantin Brâncuşi  
 

 

Bibliografie:  
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      O INTEGRARE ŞCOLARĂ DE SUCCES  

-Studiu de caz- 

 

Prof. Otilia Pîntea 

Şcoala Profesională Holboca, jud. Iaşi 
 

 

1. Identificarea / detalierea problemei  

Studiu de caz. Neîncrederea în forţele proprii. Stimă de sine scăzută. 
Numele elevului: A.O. 

Vârsta: 19 ani 
Sexul: Masculin 

Clasa: a X-a 

Şcoala: Şcoala Profesională Holboca 

Profesor: Otilia PÎNTEA 

Motivul întocmirii prezentului studiu de caz: Eşec şcolar repetat al elevului A.O. Lipsa încrederii în 
forţele proprii. Stimă de sine scăzută.  
Date familiale. Structura şi componenţa familiei. A.O. provine dintr-o familie dezorganizată, 
ambii părinţi ai elevului sunt plecaţi la muncă în Italia, elevul A.O. şi fratele său A. A. (elev în 
aceeaşi clasă) fiind lăsaţi în grija bunicii. Condiţiile de trai ale familiei sunt bune, iar casa bunicii 

este situată la o distanţă destul de mică de şcoală. Elevii îşi ajută destul de mult bunica la îngrijirea 
gospodăriei. Spaţiul locativ al casei este suficient pentru elevi şi tutore, copiii au condiţii favorabile 
procesului de învăţare.  

Date medicale. În afară de problemele  inerente creşterii şi dezvoltării, specifice adolescenţei, 
elevul este în evidenţă cu un retard mintal mediu (DMM), precum şi cu unele afecțiuni cronice. 
Dezvoltarea fizică este una normală vârstei, dar starea sănătății nu este bună. 
Rezultatele elevului. Elevul este cu doi ani mai mare decât restul clasei de elevi, deoarece a repetat 
clasa a VII-a şi clasa a VIII-a. A.O. a înregistrat mai multe eşecuri şcolare, a fost repetent de două 
ori în gimnaziu şi s-a integrat foarte greu în colectivitate, din cauza cerinţelor educaţionale speciale; 
în prezent este posibil să rămână corigent pe semestrul I la 4 discipline. Fratele sau mai mic, A. A. 
are 17 ani şi o situație bună la învăţătură; în anii precedenţi, a avut medii generale de 7 – 7, 50. 

Conduita la lecții şi în colectivul școlar. A.O. absentează nemotivat la toate disciplinele, iar în 
zilele în care vine la şcoală, participă la 2 sau 3 ore de curs, apoi pleacă; preferă să-şi ajute bunica la 
treburile gospodăreşti, activitate care îi place foarte mult, deşi bunica nu este de acord şi face mereu 
presiuni asupra lui să meargă la şcoală. Nu îşi pregăteşte niciodată lecţiile, deşi fratele său mai mic 
s-a oferit să-l ajute; afirmă mereu că nu este capabil să înveţe şi că nu va reuşi niciodată să 
recupereze lacunele acumulate. Refuză să se implice în activităţile şcolare, manifestă o stare 
accentuată de apatie şi dezinteres, repetând mereu că oricum nu este bun de nimic şi va face greşit 
ceea ce i se cere. Dacă la o oră de curs este notat cu notă mică, ceea ce se întâmplă des, se supără şi 
părăseşte şcoala, acumulând astfel foarte multe absenţe şi adâncind lacunele pe care le are.  
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Manifestă aversiune şi dispreţ faţă de majoritatea disciplinelor de studiu şi faţă de colegii care 

învaţă bine, mai ales faţă de fratele său mai mic, cu care a fost deseori comparat şi cu care a ajuns să 
fie coleg de clasă. Este adesea agresiv cu acesta, atât verbal cât şi fizic.  
Se simte părăsit de către părinţi, care sunt departe şi care, atunci când vorbesc la telefon, îl ceartă 
mereu pentru situaţia lui şcolară şi îl ameninţă cu diferite pedepse: refuzul accesului la calculator, la 
telefon mobil, haine bune, bani de buzunar. Îi place mult munca fizică, îşi ajută mereu bunica în 
gospodărie şi trebăluieşte pe lângă casă, deşi bunica şi părinţii fac tot timpul presiuni asupra lui să 
înveţe, să termine şcoala şi să obţină o diplomă şi nu apreciază hărnicia lui. Mărturiseşte că se simte 
incapabil de a realiza ceea ce îi cere familia, de a realiza ceva în viaţă, spune că nu este bun de 
nimic şi că intenţionează să părăsească şcoala pentru a se angaja ca zilier şi a câştiga bani proprii. 
Nu are încredere deloc în forţele proprii şi această neîncredere s-a accentuat cu fiecare eşec şcolar 
pe care l-a avut. Refuză consilierea oferită de diriginte, profesori sau de psihologul şcolii. 
Tulburările comportamentale pun în pericol evoluţia sa ulterioară.  
Elevii cu o stimă de sine scăzută sunt nemulţumiţi de felul lor de a fi ( "Nu sunt bun de nimic", 

"Nu sunt în stare să fac asta", "Nu am nici o calitate"); evită să realizeze sau să se implice în sarcini 
noi ("Nu voi fi în stare să iau examenul"); se simt neiubiţi şi nevaloroşi ("Sunt antipatic", "Nu mă 
place nimeni", "Sunt plictisitor"); îi blamează pe ceilalţi pentru nerealizările lor ("Profesorul a fost 

nedrept cu mine."); pretind că sunt indiferenţi emoţional ("Nu mă interesează că am luat nota 4 

la...."); nu pot tolera un nivel mediu de frustrare ("Nu ştiu cum să rezolv problema", "Nu pot să 
învăț”); sunt uşor influenţabili ("Prietenii mei cred că este bine să fumezi'); nu își asumă 
responsabilităţi. Experienţele din copilărie care formează o imagine de sine scăzută: copilul este 

des criticat ("Dacă cineva mă critică, înseamnă că sunt prost şi ridicol"); i se vorbeşte pe un ton 
ridicat (se ţipă); este ignorat, ridiculizat ("Nu trebuie să faci greşeli"); ceilalţi (părinţi, profesori) 
aşteaptă să fie întotdeauna "perfect" ("Trebuie să fiu competent, să am note mari pentru ca părinţii 
mei să mă iubească"); are eşecuri în activităţile extraşcolare sau şcolare ("Dacă prietenii sau colegii 
mei nu mă plac, nu am nici o valoare); comparaţii frecvente între fraţi.  
Modalităţi de îmbunătățire a stimei de sine: crearea în şcoală şi familie a cât mai multe 
oportunităţi de succes, situaţii în care copilul să-şi identifice punctele tari; crearea unor situaţii în 
care copilul să-şi exprime în grup calităţile sau punctele tari; crearea de situaţii în care copilul şi 
adolescentul să aibă oportunitatea de a oferi ajutor celorlalte persoane - activităţi de voluntariat, 
centre pentru copii cu nevoi speciale, cămine de bătrâni; identificarea domeniilor de competenţă ale 
copilul şi adolescentului şi crearea situaţiilor în care acestea să fie utilizate cu succes; identificarea 
surselor de suport social, emoţional, instrumental, informaţional; dezvoltarea abilităţilor de 
comunicare, negociere, rezolvare de probleme, abilităţile de a face faţă situaţiilor de criză; 
dezvoltarea sentimentului de auto-eficacitate 

2. Identificarea / crearea poveştii tămăduitoare. Povestea vasului crăpat  
Sursa poveştii: creaţie preluată (www.suntparinte.ro) 

Scopul poveştii: povestea  are menirea de a  spori încrederea în propria persoană, de a creşte stima 
de sine. 

Cui se adresează povestea: adolescenţilor lipsiţi de încredere în forţele proprii, cu o stimă de sine 
scăzută şi care au probleme emoţionale din această cauză, sunt în situaţii de eşec şcolar, se 
culpabilizează, sunt introvertiţi, se auto-marginalizează, îşi găsesc greu prieteni. 
Vârsta potrivită: 15 – 18 ani; 

http://cabinetpsihologiccrangasi.com/2013/09/07/povestea-vasului-crapat/
http://www.suntparinte.ro/
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Materiale/metode didactice posibile: povestea terapeutică a fost integrată în proiectul didactic al 
unei ore de Consiliere şi Orientare cu tema “Eu, cu bune şi cu rele”; în cadrul orei de dirigenţie, au 
fost utilizate metode ca: metoda ciorchinelui, demonstraţia, problematizare, jocul de rol, etc. 
Indicaţii terapeutice: dificultăţi şcolare, lipsa încrederii în sine. 
Efecte dorite: consolidarea încrederii în sine şi în ceilalţi; prevenirea abandonului şcolar; integrarea 
elevului în colectivul clasei; identificarea punctelor tari şi punctelor slabe proprii şi ale colegilor; 
dezvoltarea abilităților de autocunoaștere şi intercunoaştere; cunoaşterea mijloacelor de 
îmbunătăţire a propriei imagini în vederea asigurării succesului socio-profesional; 

Întrebări finale: V-a plăcut povestea? Ce v-a plăcut cel mai mult? De ce? Ce nu v-a plăcut în 
poveste? De ce? Ce trebuie să facă o persoană pentru a avea încredere în sine? 

 

Povestea vasului crăpat 
    O femeie avea două vase mari, pe care le atârna de cele două capete ale unui băț şi le căra pe 
după gât. Un vas era  crăpat, pe când celălalt era perfect şi tot timpul aducea întreaga cantitate de 

apă. La sfârşitul lungului drum ce ducea de la izvor până acasă, vasul crăpat ajungea doar pe 
jumătate. Timp de doi ani, asta se întâmpla zilnic: femeia aducea doar un vas şi 
jumătate de apă. Bineînţeles, vasul bun era mândru de realizările  sale. Dar 

bietului vas crăpat îi era atât de rușine cu imperfecţiunea sa, şi se simţea atât de 
rău că nu putea face decât jumătate din munca pentru care fusese menit! După 2 
ani de aşa zisă nereușită, după cum credea el, i-a vorbit într-o zi femeii lângă 
izvor: - Mă simt atât de rușinat, pentru ca această crăpătură face ca apa sa se 
scurgă pe tot drumul până acasă ! 

Femeia a zâmbit: -  Ai observat că pe partea ta a drumului sunt flori, însă pe cealaltă nu? Asta 
pentru că am ştiut defectul tău şi am plantat seminţe de flori pe partea ta a potecii, şi, în fiecare zi, în 
timp ce ne întoarcem, tu le uzi. De doi ani culeg aceste flori şi decorez masa cu ele. Dacă nu ai fi 
fost aşa, n-ar mai exista aceste frumuseţi care împrospătează casa. Fiecare dintre noi avem defectul 

nostru unic. Însă crăpăturile şi defectele ne fac viaţa împreună atât de interesantă şi ne răsplătesc 
atât de mult!  
Morala: Trebuie să luăm fiecare persoană aşa cum este şi să căutăm ceea ce este bun în ea.  
Vă urez să aveţi o zi bună şi nu uitaţi să mirosiţi florile de pe acea parte a drumului care este 
a voastră! 
3. Rezolvarea/ eliminarea problemei. În urma creării, atât în şcoală, cât  şi în familie a unor  
situaţii în care elevul a avut posibilitatea să-şi identifice punctele tari, a unor oportunităţi de succes 
(abordarea repetată la orele de dirigenţie a unor teme adecvate - creşterea stimei de sine, încrederea 
în forţele proprii, încurajări permanente din partea familiei şi a profesorilor), elevul A.O. a început 
să fie activ la ore, a luat câteva note mai bune, nu mai lipseşte atât de mult, s-a împrietenit cu câţiva 
colegi, relaţiile cu fratele său au devenit mai bune ; povestea terapeutică dată ca exemplu a adus în 
atenţia elevului anumite aspecte ale situaţiei problematice în care se afla şi pe care îi era greu să le 
perceapă şi i-a oferit posibilităţi de rezolvare a acestei probleme; povestea l-a ajutat să găsească şi 
să recunoască formularea exactă a situaţiei sale, să adopte şi să interiorizeze morala poveştii. Acest 
lucru l-a ajutat să capete încredere în sine, să-şi îmbunătăţească stima de sine şi chiar să se vindece 
de efectul anumitor experienţe neplăcute din copilăria marcată de absenţa părinţilor. elevul A.O. a 

fost solicitat să participe la toate activităţile  de voluntariat care s-au desfăşurat în şcoală – vizită la 
un cămin de bătrâni, ajutorarea unei familii nevoiaşe din comunitate, participarea la acţiunea 
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umanitară „Funda umană – simbol al solidarităţii cu persoanele infectate HIV/SIDA”, participarea 
la proiecte de voluntariat pentru mediu – la toate aceste activităţi, adolescentul a avut oportunitatea 
de a oferi ajutor altor persoane, de a se simţi util, a fost felicitat pentru eforturile făcute şi 
recompensat cu diplome şi premii; cunoscându-se faptul că elevului îi plac foarte mult treburile 

gospodăreşti, a fost solicitat să se ocupe de plantarea unor puieţi pe un teren viran care aparţine 
şcolii, sarcină de care s-a achitat cu succes şi a fost evidenţiat de către direcţiunea şcolii; 
dezvoltarea abilităţilor de comunicare, negociere, rezolvare de probleme, abilităţile de a face faţă 
situaţiilor de criză; dezvoltarea sentimentului de auto-eficacitate 

Propuneri şi strategii de ameliorare a eşecului şcolar parţial 
 Discuţii cu bunica şi cu părinţii elevului, în care am clarificat importanţa sprijinului afectiv 

oferit adolescentului în familie, precum şi importanţa interesului lor manifestat faţă de conduita 
școlară generală a elevului 

 Includerea la orele de Consiliere şi Orientare (dirigenţie) a unor teme de autocunoaştere şi 
dezvoltare personală 

 Discuții cu profesorii disciplinelor de studiu problematice pentru elevul A.O. în urma cărora am 
obținut includerea acestuia într-un program suplimentar în vederea acoperirii lacunelor în 
cunoștințe şi eliminarea decalajului dintre cunoștințele elevului şi cele dobândite de colectivul 
clasei, conform programelor de studiu 

 Atitudine suportivă din partea profesorilor, încurajarea acestuia şi întărirea comportamentelor 
așteptate prin recompense de tip școlar, determinând astfel ca motivația extrinsecă a elevului să 
devină una intrinsecă 

 Sprijinirea elevului în deprinderea modalităților de învățare eficientă şi adaptarea acestora 
stilului său personal, astfel încât obiectele de studiu dificile pentru acesta să nu mai fie 
percepute drept inaccesibile, rigide, ca un factor de stres 

 Înlăturarea aversiunii şi disprețului fata de disciplinele de studiu neagreate prin 
responsabilizarea elevului cu diverse sarcini potrivite lui, în desfășurarea acestor ore 

 Prevenirea reluării comportamentelor nedorite: absenteism, dezinteres, evitare, prin facilitarea 

unei bune relaționări între A.O. şi colectivul clasei şi armonizarea relațiilor sale cu colectivul 
profesoral 

 Includerea elevului în diverse activităţi extrașcolare în cadrul cărora elevul să manifeste 
inițiativă, creativitate şi să îşi pună în valoare aptitudinile sale speciale 

 Gratificarea fiecărui progres obținut pe parcursul schimbării conduitei sale, prin încurajări şi 
recompense 

 Menținerea unei colaborări permanente cu familia elevului 
 Monitorizarea permanentă a evoluției școlare şi personale a acestuia 
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STRATEGIA ÎNVĂȚĂRII DEPLINE – PROVOCARE A 

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI CONTEMPORAN 

 

                                      Prof. Anca Cărămizoiu  
Colegiul Tehnic „Alexe Marin” Slatina, Olt 

 

În accepţiunea modernă, predarea nu mai este considerată o activitate de comunicare, 
transmitere de cunoştinţe, ci ca o activitate de  înzestrare sistematică a elevilor cu cunoştinţe, de 
îmbogăţire a reprezentărilor şi noţiunilor acestora, de conducere a activităţii lor independente. 

Principala problemă a învăţământului de masă, este aceea a compensării inegalităţii iniţiale a 
elevilor proveniţi din medii foarte diferite, şcolii revenindu-i sarcina fundamentală de a-i ridica pe 

toţi aceşti elevi la acelaşi nivel de învăţare, de a le asigura realiza aceleaşi obiective instructiv 
educative. Acesta este punctul de plecare şi scopul „învăţării depline”, ca sistem sau ca strategie ce 
speră într-o îmbunătăţire apreciabilă a procesului de învăţământ capabile să-i aducă pe aproape pe 
toţi elevii dintr-o clasă la un nivel înalt de performanţă.  

Învățarea deplină presupune utilizarea unei strategii convergente inițial apoi a unei 
strategii divergente,euristice, iar lucrul acesta poate fi obținut prin metoda conversației euristice, 
prin metoda maiotică, prin problematizare. Descoperirea convergentă constă în găsirea de către 

elev, printr-un procedeu personal de analiză, inducţie, generalizare, a unei noţiuni noi. Elevul are 
rolul principal, activ, dar trebuie să aibă şi o pregătire anterioară solidă, să fie obişnuit să exerseze 
rezolvări de probleme 

Procesul de învăţământ contemporan se bazează pe logică didactică, pe stilul de învăţare 
autonom, activ, educabilul utilizând informativul ca mijloc pentru formativ şi fiind determinat să 
apeleze la raţionamente, judecăţi, argumente, silogisme, inducţii şi deducţii. Prin urmare, cadrul 

didactic trebuie să adopte un stil cognitiv completat de o perspectivă acţională, un stil democratic, 

interogativ, centrat pe elev, el trebuie să fie adaptabil, interactiv, deschis spre inovaţie, într-un 

cuvânt să-l caracterizeze un stil de predare formativ. 

Ca mod de abordare, cadrul didactic care adoptă predarea prin descoperire convergentă ca 
stil dominant este expert în utilizarea strategiei inductive, profesionist în predarea transductivă, 
bazată pe transfer şi transmitere de conţinut ideatic integrat, consilier şi ghid în cadrul unei strategii 
de instruire semidirijate de grup şi fin observator când practică predarea nedirijată în momentul 
abordării sarcinilor exersative, creative şi euristice. Conversaţia euristică este ca expresie ideală de 
desfăşurare a comunicării de noi cunoştinţe, și se prezintă sub forma unui dialog, ce are loc între 
profesor şi elev, trezind interesul elevului printr-un set de întrebări corelate şi compacte, care în 
final duc la obţinerea unui răspuns la o problemă dată după modelul zig-zag , deoarece răspunsul 
dat de elev reprezintă un punct de reper pentru următoarea întrebare pusă de către profesor.  

Acest tip de formă de predare prin descoperire convergentă cere o inteligenţă productivă, 
curiozitate, libertate şi independenţă în gândire. Este recomandabil a deprinde elevii să adreseze 
întrebări profesorului atunci când nu înteleg ceva. Se obţine astfel un ritm de muncă în care sunt 
atraşi şi elevii neatenţi sau mai puţin disciplinaţi.  
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Problema este că, în mod real, elevii diferă între ei sub aspectul implicării în actul 
învăţării, iar astfel de condiţii de învăţare favorabile pot să apară numai când: se dă posibilitatea 

fiecăruia să depună atâtea eforturi (exersări) câte îi sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinii date; 

se acordă fiecăruia o cantitate suficientă de timp, atât cât îi este necesar pentru a ajunge la învăţarea 

deplină a sarcinii respective (ceea ce reprezintă o problemă de respectare a diferenţelor de ritm ale 

învăţării); se oferă fiecăruia ajutorul şi încurajarea de care are nevoie, la momentul potrivit (când şi 
unde are dificultăţi), sprijin ce ar putea veni atât din partea cadrului didactic, cât şi din partea 

colegilor, ajutor suplimentar în clasă sau în afara clasei. 

Aceste diferenţe individuale de învăţare se datorează nu unor date înnăscute, ereditatea 
fiind consecinţa modului de educaţie exercitat asupra copiilor la nivelul familial şi şcolar. Ele sunt 
dobândite, îşi găsesc sursa în felul în care se lucrează cu elevii. Faptul că unii elevi învaţă mai 
rapid, alţii mai lent, că există diferenţe de învăţare, acestea sunt aspecte influenţate de cantitatea de 
învăţare anterioară, de anumite trăsături caracteristice ale celui care învaţă (perseverenţa în 
învăţare), de capacitatea de a înţelege instruirea şi de calitatea instruirii. 

O altă variabilă de importanţă majoră în fundamentarea „învăţării depline” o constituie 
calitatea instruirii. Presupusă a fi asigurată, în primul rând de profesor, prin caracteristicile sale, dar 
şi de obiectivele învăţământului, de organizarea conţinutului, de planul programelor de învăţământ, 
de manualele şcolare, de celelalte resurse disponibile, de materialul didactic, de sistemul de 
retroacţiune şi de corecţie care însoţesc derularea procesului, de principiile de organizare, deci, a 

sarcinii de învăţare şi de prezentare a acesteia elevilor, adică de metodele de punerea a acestora în 
contact cu materia dată (indicându-le ce şi cum vor avea de învăţat). În al doilea rând, calitatea 

instruirii este dată de calitatea caracteristicilor personale şi ale clasei, de maniera în care instruirea 
este adaptată acestor particularităţi. O instruire de calitate superioară oferă condiţii de învăţare 
favorabile tuturor elevilor, ceea ce înseamnă adaptarea procesului de predare la nevoile de învăţare 

ale fiecăruia, aplicarea cu tact şi într-o formă sistematică a unui tratament pedagogic dominant 
diferenţiat. 

Concluzii 

În esenţă, superioritatea sistemului „învăţării depline” constă în aceea că spre deosebire de 
învăţământul tradiţional în care sistemul de însuşire, modurile de predare sunt aceleaşi pentru toţi 
elevii, o pedagogie a învăţării depline încearcă să ofere fiecărui elev timpul şi mijloacele de a-şi 
însuşi comportamentele dorite. În primul caz, o intervenţie pedagogică identică pentru toţi elevii 

duce la rezultate diferite, disperate; în al doilea caz, un învăţământ diferenţiat duce la rezultate 
identice, omogene, ale elevilor, plasate în vârful de notare. 

Strategia învăţării depline îi oferă profesorului un ansamblu de instrumente utile – 

alegerea metodelor şi procedeelor de învăţământ, selectarea materialelor didactice necesare, 
alegerea mijloacelor tehnice de învăţământ (atunci când materialele didactice presupun utilizarea 

lor), stabilirea combinaţiei celei mai potrivite a metodelor şi mijloacelor şi imaginarea unor situaţii 
de învăţare adecvate, care să asigure atingerea obiectivelor propuse la un nivel de performanţă cât 
mai înalt, cu majoritatea elevilor. 

Performanţele şcolare sunt, de fapt, rezultanta mai multor factori care ţin de elevi, de 

profesori, de cadrul material-organizatoric şi de management. Toate acestea, bine folosite, 
constituie un mijloc superior de influenţare a elevilor, de natură să asigure un nivel ridicat de 
învăţare pentru majoritatea elevilor. 
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TEHNICI DE NEGOCIERE ŞI MANAGEMENTUL CONFLICTELOR 
  

Prof.  Emilia Mladin  

Școala Gimnazială Nr. 37 Constanța  
(Structura Grădiniţa Nr. 38 Constanța)  

 

 

             Dat fiind interesul crescut al elevilor și al cadrelor didactice din Școala Gimnazială Nr. 1 
Pecineaga, județul Constanța pentru reducerea fenomenului violenţei, în rândul tinerilor din 
unităţile de învăţământ şi din societate, ȋn general, am considerat oportună desfășurarea unui 
concurs bazat pe tehnici de negociere a conflictelor în rȃndul elevilor, prin aportul tuturor factorilor 

implicați în educațieː elevi, cadre didactice, părinți, autorităţi locale în acţiunea de sensibilizare a 
opiniei publice în vederea prevenirii şi combaterii acestor comportamente. Ca alternativă la 
comportamentele violente, elevii vor fi îndrumați în deprinderea competenţelor de comunicare, ceea 

ce le garantează un stil de viaţă socială sănătos, cum ar fi responsabilitate, implicare personală, 
respect faţă de oamenii de lângă noi.                                                                                  

 Concursul se desfăşoară după următorul regulament: se stabilesc echipele de lucru, fiecare 

echipă va crea un scenariu de negociere pe o temă dată. Prin jocul de rol, se vizează combaterea 
unor bariere de comunicare ale personajelor, elevii învǎţând să evite sau sǎ negocieze situaţiile 
conflictuale (fǎrǎ a pune accent pe patimǎ, pe incapacitatea renunţǎrii la idei şi convingeri, învǎţând 
sǎ accepte alte valori, atunci când argumentele altei persoane sunt mai convingǎtoare). Un alt 

obiectiv al concursului pune în lumină dezvoltarea relaţiilor de cooperare și competitivitate, a 
curajului, a stăpânirii de sine, persuasiune, spontaneitate, umorul participanților. Cele mai reuşite 
scenarii de negociere vor fi premiate, fiind urmate de concluzii referitoare la modalitatea în care se 
pot negocia conflictele.          

Analizând impactul şi rezultatele pe care le-a avut acest concurs educativ în cei doi ani 
şcolari anteriori, în rândul elevilor, al cadrelor didactice, al părinţilor, al autorităţilor locale, 
considerăm că este necesară continuarea şi în acest an şcolar a acestei activităţi educative prin 

încurajarea, formarea, accentuarea, şi adoptarea unor atitudini civilizate, responsabile, bazate pe 

comunicare, în toate situațiile de viaţă.        

  Etapele activităţii:          
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  a. Dezbatere pe tema comunicării, mai ales în mediul şcolar - Comunicarea eficientă 
(verbală, nonverbală şi paraverbală); bariere în comunicare (în trimiterea mesajului, în receptarea 
mesajului, ale înţelegerii, ale acceptării şi ale acţiunii) şi aspecte privind eficientizarea comunicării 
(ascultarea eficientă); strategii de rezolvare a unor situaţii conflictuale;    

 b. Atelierul de lucru: formarea echipelor de elevi; stabilirea juriului şi a criteriilor de 
jurizare; crearea unui scenariu de negociere pe o temă dată (mai întâi pe foaie); jocul de rol –
precizarea timpului-3/5 minute şi a scenariului de negociere în faţa auditoriului (actanţii, mediatorii, 
martorii);            

c. Discuţii: prevenirea, reducerea şi rezolvarea situaţiilor conflictuale;    

d. Premierea-anunţarea rezultatelor concursului.      

Exemple de teme:           

 Echipa I - Tema: Doi elevi, colegi din clasa ta, Cristian şi George au o dispută referitore la 
faptul că George i-a adresat lui Cristian cuvinte jignitoare ieri, la plecarea din clasă. Cum 
reacţionezi? Ce impact are atitudinea ta asupra celor doi?                                                                                       

  Echipa a II-a - Tema: Doi elevi, în curtea şcolii, au o discuţie în contradictoriu despre faptul 

că unul a ocupat locul de pe banca pe care, de obicei, se aşeza celălalt. Violenţa verbală ia 
amploare. Intervii?  Îţi asumi rolul de mediator/moderator? Cum reacţionezi?        

Dezbaterea pe tema comunicării, va debuta cu discuţii din care se va contura o definiţie a 
conceptului de conflict. Termenul „conflict” provine de la verbul latinesc confligo ere – „a se 
lupta”, „a se bate“ între ei. Multe dicţionare definesc conflictul prin termeni similari violenţei, ca 
disensiune, fricţiune, dispută, ceartă, scandal, luptă, război. O abordare a conflictului, prezentă 
îndeosebi la începuturile cronologice ale cercetării acestei problematici, resimte influenţa credinţei 
generale în caracterul competitiv, violent, adversativ şi de tip câştig-pierdere.   

L. A. Coser a avansat o definiţie care a făcut carieră: ,,Conflictul este o luptă între valori şi 
revendicări de statusuri, putere şi resurse în care scopurile oponenţilor sunt de a neutraliza, leza sau 
elimina rivalii”. Ulterior, conflictul a început să-şi lărgească semnificaţia, incluzând şi ideea de 

interdependenţă, colaborare, câştig - câştig, alături de cea exclusiv antagonică. Conflictul este „o 
situaţie în care oamenii interdependenţi prezintă diferenţe în ceea ce priveşte satisfacerea nevoilor şi 
intereselor individuale şi interferează în procesul de îndeplinire a acestor scopuri”.  

Cauzele conflictelor sunt diverse. Unii autori reuşesc să le reducă la una sau două categorii 

foarte largi, în vreme ce alţii propun diverse inventare, mai mult sau mai puţin analitice. Iată câteva 
surse ale conflictelor: diferenţele şi incompatibilităţile dintre persoane; nevoile/interesele umane; 

comunicarea; stima de sine; valorile individului; nerespectarea normelor explicite sau implicite; 

comportamentele neadecvate; agresivitatea; competenţele sociale; cadrul extern; statutul, puterea, 

prestigiul.       

Comunicarea este un proces cu care ne confruntăm în fiecare zi, dar conflictul este şi el un 
„ingredient” cotidian al experienţei noastre de viaţă. Unii oameni par să ştie doar să provoace 

conflicte, alţii le şi rezolvă. Conflictul şi comunicarea sunt într-o relaţie de interdependenţă, acolo 
unde se iveşte un conflict, cu siguranţă va exista şi comunicare. Pentru o înţelegere mai bună a 
relaţiei dintre comunicare şi conflict, este necesară lămurirea celor două noţiuni.  
 Comunicarea reprezintă elementul indispensabil pentru funcţionarea optimă a oricărei 
colectivităţi umane, realizată printr-un schimb continuu de mesaje, idei, sentimente şi păreri. Orice 
activitate de comunicare are la bază înţelegerea celorlalţi, dar şi înţelegerea noastră de către ceilalţi, 
scopul comunicării de zi cu zi fiind descoperirea şi împărtăşirea trebuinţelor şi nevoilor. 
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 Conflictul reprezintă o contradicţie de idei, interese sau sentimente, o stare de tensiune 
creată într-o formă de interrelaţii.         

 Arta de a comunica nu este un proces natural sau o abilitate cu care ne naştem. Noi învăţăm 
să comunicăm, iar în lipsa unei comunicări eficiente apar conflictele, care nerezolvate, conduc la 

agresivitate şi violenţă. Comunicarea are un rol dual în ceea ce priveşte managementul conflictelor. 
Ea poate fi atât sursă a conflictului, cât şi modalitate de prevenire, evitare, gestionare sau rezolvare 

a conflictelor, care presupun abilităţi de comunicare. Dar conflictul poate avea şi efecte pozitive - 

creşterea motivaţiei pentru schimbare, dezvoltarea creativităţii, creşterea coeziunii unui grup după 
soluţionarea comună a conflictelor, creşterea capacităţii de adaptare la realitate.   

 În situaţiile conflictuale, există mai multe opţiuni de comunicare pentru prevenirea şi 
rezolvarea acestora. Comunicarea asertivă este o abilitate de a evita conflictul sau de a se acomoda 
dorinţelor şi nevoilor celeilalte persoane. Acest lucru se realizează prin folosirea acţiunilor verbale 
sau non-verbale, formele acestui tip de comunicare fiind evitarea sau acomodarea. 

 Mecanisme greşite de apărare ale actanţilor la frustare, starea de tensiune indusă de conflict: 
compensarea-înlocuirea unui sentiment de inferioritate/culpabilitate cu superioritatea/meritul; 

conversia-limbajul trupului; refugiul în reverie/fantazarea; negativismul, a face pe bufonul (a lua în 
derâdere) etc.          

Strategiile de prevenire, reducere şi  de rezolvare a conflictului:     

 Strategiile de prevenire a conflictului sunt eficiente atunci când putem intui anumite situaţii 
tensionale care ar putea determina conflicte neproductive. Strategiile de reducere  a conflictului 

apar ca fiind utile atunci când un conflict a escaladat, tinzând să aibă mai degrabă un impact negativ 
decât unul pozitiv. Strategie: utilizarea ,,integratorilor”. Se poate apela la persoanele cu influenţă în 
grup care poate reduce intensitatea conflictului. Strategiile de rezolvare  a conflictului presupun ca 

toate părţile implicate în conflict să ajungă în mod liber la un acord, după ce au redefinit şi 
reperceput relaţiile dintre ele şi după ce au făcut evaluarea, adică au examinat toate elementele 

relevante ale relaţiilor.         

Rezolvarea conflictului. Modalităţi de a răspunde la o situaţie  conflictuală: abandonul - o 

persoană se retrage fizic sau emoţional dintr-un conflict, poate de teama confruntării; reprimarea -

refuzul de a lua act de existenţa unui conflict, de a vorbi despre aspectele importante ale acestuia; 

stilul victorie/înfrângere - o confruntare de forţe în care una dintre acestea tinde să ajungă deasupra; 
compromisul - împăcarea fiecărei părţi cu ideea de a câştiga ceva, dar şi de a renunţa la ceva; totuşi, 
compromisul pune accent pe ideea de renunţare, şi nu pe aceea de câştig, fiind din punct de vedere 
al conflictului o soluţie limitată; strategia câştig - câştig (win-win) - specifică tehnicii de negociere, 

pune accentul pe avantajele de a descoperi soluţii mai bune, urmărind totodată îmbunătăţirea 
relaţiilor între parteneri.        

Tactici folosite în conflict:         

Negocierea este procesul prin care reuşim să obţinem ceea ce vrem de la cei care vor ceva 
de la noi. Paşii în negociere presupun: pregătirea (desemnează ce vrea partea care propune 
negocierea), dezbaterea (ce vrea cealaltă parte), propunerea (ce se poate negocia şi ce nu), 
negocierea propriu-zisă sau ,,cu ce se poate face schimb”.      

 Medierea (arbitrajul, consilierea) presupune intervenţia terţei părţi, neutră în raport cu părţile 
aflate în conflict, în rezolvarea conflictului prin facilitarea comunicării şi oferirea de sugestii. În 
mod tradiţional, tehnica medierii este eficientă atunci când intensitatea conflictului este puternică.
 Cadrele didactice au susţinut ideea că medierea este o metodă benefică de soluţionare a 
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conflictelor, încercând să practice pe cât posibil şi pe cât cunosc această metodă în cadrul 
conflictelor elevilor pe care îi au în educare/formare. Acestea au spus că fiecare conflict dintre elevi 

îl consideră ca pe un fapt ce poate fi educativ-constructiv, contribuind astfel la procesul educaţional. 
În soluționarea conflictelor dintre elevi, profesorii doresc să dezvolte capacitatea acestora de 
comunicare, de a înlătura pe cât posibil etichetele puse între elevi de către ei înşişi ori de profesori, 
de a diminua cât mai mult judecata pe care şi-o fac reciproc, pentru a aduce în atmosfera grupului o 
stare de echilibru şi pace.       

Abordarea pozitivă a conflictelor care sunt inerente unui grup social cum e clasa în care 
elevii îşi desfășoară activitatea trebuie avută în vedere de către toate cadrele didactice, de la 
educatori până la profesorii din mediul universitar. Conflictele apar la toate aceste nivele şi nevoia 
de a le soluționa într-un mod profesionist îşi pune amprenta pe coeziunea grupului/al clasei, şi pe 
integrarea unui elev sau grup de elevi ori dezintegrarea de grup, fapt care are urmări grave asupra 
vieţii elevului respectiv, imediat, dar mai ales pe termen mediu şi lung.     

Un conflict şcolar solutionat prin dialog, prin mediere, făcută de dirigintele-mediator, ori 

directorul-mediator ar putea fi şi un exemplu în respectiva instituţie pentru abordarea conflictelor 
ulterioare. Deşi nu pare, elevii sunt foarte receptivi în ceea ce priveşte ascultarea punctelor de 
vedere ale celuilalt elev cu care au intrat în conflict, ascultarea motivelor lor reciproce, ascultarea şi 
sondarea cauzelor ce au dus la conflict, şi găsirea de către ei înşişi a unei soluţii pentru ca pe mai 

departe să fie buni colegi, toate acestea sub asistenţa și facilitarea unui mediator.                        

O abordare dialogată a unui conflict dintre doi elevi presupune mult tact şi multă răbdare din 
partea dirigintelui ori pedagogului care administrează aceste tipuri de situaţii. A învăţa elevii să 
comunice, şi să îşi exprime punctele lor de vedere, nevoile lor, şi motivele lor în mod reciproc, 

reprezintă un câștig enorm pentru acei elevi, dar şi pentru grup în general.  Lipsa de comunicare ori 

comunicarea defectuoasă părinte-copil, profesor-elev, ori elev-elev este principalul motiv al 

conflictelor şcolare. Profesorii au datoria de a deschide elevii spre dialog, spre comunicare, ei fiind 

atât „informatorii” acestora în ceea ce priveşte informaţiile ştiinţifice pe care le oferă, cât şi 
formatorii şi educatorii acestora.         

Conflictele şcolare se solutionează aşadar de către profesori, diriginte, ori directorul şcolii 
prin metodele şi tehnicile folosite de ei. Se pune întrebarea: Poate interveni un mediator profesionist 

în managementul unui conflict şcolar pentru a-l media? Aduce beneficii prezenţa unui terţ neutru şi 
imparţial ca asistent şi facilitator al părţilor unui conflict şcolar?  Medierea unor astfel de conflicte 

școlare ar fi o mediere de succes atât pentru elevul implicat, cât şi pentru instituţia respectivă. O 
soluţie reciproc mulţumitoare şi de comun acord intervenită între elev şi cel cu care a intrat în 
conflict poate aduce o stabilitate în raporturile dintre elevi, stabilitate şi mediere care, împreună, pot 

fi un exemplu pentru elevii instituţiei respective. Medierea nu propune ceva nou, ci propune un fapt 

existent concomitent cu relaţiile umane, propune dialogul. Aşezarea la masa unui dialog sincer şi 
serios este în fapt aşezarea la masa de mediere. Procesul de mediere structurează acest dialog, 

mediatorul fiind un specialist în comunicare şi negociere care facilitează şi asistă părţile unui 
conflict în căutarea şi analizarea unor soluţii. Totodată, el este un terţ în conflict, ceea ce dă şi mai 
multă încredere părţilor în el şi în însuşi procesul de mediere. Medierea conflictelor şcolare ar 
introduce tinerii elevi într-o nouă cultură de abordare a conflictelor dintre ei din viaţa de zi cu zi, o 
abordare pozitivă, constructivă, o cultură a comunicării şi a relaţionării sincere, o cultură a 
întrebărilor şi a răspunsurilor reciproce care converg spre soluţii amiabile şi paşnice.  

 Se poate concluziona faptul că existenţa unui conflict în organizațiile școlare și,  în lipsa 

http://www.mediatoru.ro/
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unei rezolvări,  acesta poate constitui o frână pentru multe progrese și optimizări educaționale, însă 

conflictul are un potențial important tocmai în optimizarea și dinamizarea procesului de comunicare 

ca atare, atunci când decurge sub un control relativ și este direcționat în perspectiva unor achiziții.  
Ȋn ceea ce privește acțiunea educațională de comunicare, Emil Păun caracterizează o necesitate 
stringentă a școlii referitoare la acest fenomen: „Nu e important cât comunicăm, ci cum 
comunicăm”.    
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REALIZAREA UNEI REVISTE - INSTRUMENT IDEAL  

PENTRU DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII COPILULUI 
 

Prof. Iulian Cioroianu 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

 

 

Educația extracurriculară, realizată dincolo de procesul de învățământ, își are rolul și locul 
bine stabilit în formarea personalității copiilor noștri.  

Educația prin activitățile extracurriculare urmărește identificarea și cultivarea corespondenței 
optime dintre aptitudini, talente, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii.  

Realizarea unei reviste caleidoscopice vizează atingerea mai multor obiective precum: 

- asimilarea elementelor de bază şi formarea capacităţilor de bază necesare în utilizarea 
calculatorului; 

- încurajarea folosirii limbii române, a limbii materne şi a limbilor străine pentru exprimarea în 
situaţii concrete;  

- stimularea copilului în vederea perceperii, cunoaşterii şi stăpânirii mediului apropiat;  
- stimularea potenţialului creativ al copilului, a intuiţiei şi a imaginaţiei acestuia;  
- acomodarea la cerinţele informaţionale ale societăţii; 
- formarea motivării pentru învăţare, înţeleasă ca o activitate socială; 
- încurajarea talentului, a experienţei şi a expresiei;  
- dezvoltarea unei gândiri structurate şi a competenţei de a aplica în practică rezolvarea de 

probleme;  

- familiarizarea cu o abordare pluridisciplinară a domeniilor cunoaşterii;  
- constituirea unui set de valori;  

- formarea unei atitudini responsabile pentru propria sănătate şi faţă de mediu;  
- descoperirea de către elev a propriilor afinităţi, aspiraţii şi valori în scopul construirii unei 

imagini de sine pozitive;  

- formarea capacităţii de analiză a setului de competenţe dobândite prin învăţare în scopul 
orientării spre o anumită carieră profesională;  

- dezvoltarea capacităţii de a comunica, inclusiv prin folosirea diferitelor limbaje specializate;  
- dezvoltarea competenţelor cognitive ce permit relaţionarea informaţiilor din domenii înrudite ale 

cunoaşterii;  
- dezvoltarea competenţelor socio-culturale ce permit integrarea activă în diferite grupuri sociale;  
- exersarea imaginaţiei şi a creativităţii ca surse ale unei vieţi personale şi sociale de calitate; 

- dobândirea încrederii în sine şi construirea unei imagini pozitive asupra reuşitei personale.  
Revista poate valorifica cele mai de preţ însuşiri ale vârstei copilului: inventivitatea, 

căutările pasionale, elanul cunoaşterii, dorinţa de auto-perfecţiune, credinţa că trebuie să lupte 
pentru a construi o identitate pozitivă, un drum în viaţă, găsirea inteligenţei flexibile şi a unor reacţii 
rapide, impuse de civilizaţia contemporană numită şi “era cibernetică”. Copilul îşi cunoaşte şi îşi 
valorifică tradiţiile, învaţă prin cooperare, stimulează participarea şi are o imagine proprie.  

Prin varietatea tematică pe care o poate aborda, o revistă solicită mobilitatea în folosirea 
cunoştinţelor dobândite în toate lecţiile, şi mai ales, oferă prilejul proiectării unor aspiraţii de viitor, 
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exersarea capacităţii de adaptare la situaţii noi, formarea unor inteligenţe flexibile şi a unor reacţii 
rapide, impuse de civilizaţia contemporană numită şi “era cibernetică” . 

Pot predomina compoziţiile libere în defavoarea compunerilor pe baza textelor literare, 

ştiinţifice sau în legătură cu evenimente din procesul cunoaşterii de zi cu zi. Pot fi incluse 
compoziţii cu caracter publicistic, articolele clasice precum: grupajul de ştiri, interviul, reportajul, 
ancheta, ca şi cronicile dramatice, muzicale, plastice sau sportive.  

Revista poate fi realizată într-o formă grafică/design având la bază elemente grafice: pentru 
text - în principal dreptunghi, iar elementele grafice preponderente - forme libere, în funcţie de 
creativitatea elevului realizator de articol. 

Procesul de tehnoredactare a unei revistei şcolare, utilizând ca element de bază procesorul 
de texte Word, presupune identificarea operaţiilor şi a instrumentelor necesare utilizării avansate a 
acestei program, cum ar fi:  

- formatarea textului – corp de literă, stil, mărime, centrare, aliniere; 

- stabilirea culorilor şi fondurilor; 
- utilizarea stilurilor;  

- utilizarea marcatorilor şi numerotărilor;  
- utilizarea bordurilor;  

- utilizarea tabulatorilor; 

- inserarea şi formatarea obiectelor ca: desene, imagini scanate, fotografii, scheme grafice;   

- utilizarea tabelelor în Word, dar şi căutarea informaţiilor în Internet: accesarea motoarelor de 
căutare (www.yahoo.com, www.google.com), accesarea adreselor web, copierea imaginilor 

statice.  

Temele alese de elevi pentru realizarea articolelor pot fi: şcoală („Bucuria de a fi elev”), 
familie („Familia mea”), evenimente din viata de zi cu zi, calculator („Calculatorul, prieten sau 

duşman?”, „Jocurile video violente”, strategii de combatere  a stresului („Principalele tulburări ale 
somnului”, „Muzica în viaţa noastră”, „Relaxarea”), personalităţi („De la regina  Victoria la Coco 
Chanel”, „Regina Elisabeta a II-a a Angliei”), citate despre înţelepciune, fericire, prietenie, lumea 
plantelor  („De ce trandafirul natural nu poate fi albastru?”), lumea animalelor  („Pisici”, „Leneşul”, 
„Caracatiţe”, „Delfinul roz”, „Căluţul de mare”), planete şi zodii („Planetele”, „Zodiile”), cântăreţi 
preferaţi, personalităţi din lumea sportului și multe alte teme de interes. 

Finalizarea revistei poate fi realizată de un grup de elevi. Activităţile de grup determină 
forma finală, pentru ca revista să fie un tot unitar, începând, în primul rând, de la formatarea 
textului şi design-ul paginilor apropiate. 

Obiectivele specifice urmărite de profesor vizează mai ales ”matriţa” ordonatoare a tuturor 
textelor şi imaginilor ce formează conţinutul revistei. Temele şi tipul articolelor, nivelul ideatic şi 
emoţional al compoziţiilor a fost ghidat de profesorii, părinţii, eventual prietenii cărora li s-a cerut 

sfatul şi ajutorul. 
 Prin atingerea obiectivelor menționate mai sus ce determină dezvoltarea unor aptitudini 

speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi  bogate în conţinut, realizarea unei reviste 
este un instrument ideal pentru dezvoltarea personalității copilului.  
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ÎNŢELEGEREA PROVOCĂRILOR LUMII CONTEMPORANE PRIN 

PROIECTE ŞI ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE 

 

Prof. Corina Mihalache                    

Colegiul Economic Mangalia/Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

 

 

 Multitudinea provocărilor vieţii moderne, riscurile la care sunt supuși tinerii de către noul tip 
de societate aduc după sine şi anumite responsabilităţi ale educatorilor, profesori sau părinţi, ale 

tuturor factorilor educaționali. De la lipsa motivaţiei pentru învăţare, atitudinile intolerante faţă de 
cei din jur, absenteismul, inadaptarea şcolară până la agresivitate, violenţă, consum de droguri sau 
alcool, tinerii sunt atraşi din ce în ce mai mult de ceea ce este nociv, bolnav în lumea pe care o 
redescoperă. 

Se ajunge astfel la fenomene nedorite, la devianţă şcolară, raportată însă la o mulţime de 
determinări de ordin economic, cultural, social, întrucât elevii intră în contact şi cu alţi factori ai 
educaţiei, recepţionând şi alte influenţe educative decât acelea care vin dinspre şcoală.  

De aceea, ca indivizi ai unei societăţi aflate într-o permanentă schimbare, dar şi ca educatori, 

ni se pare important să cunoaştem caracterul celor cu care interacţionăm, atât din perspectiva 
profesorului specializat în didactica disciplinei predate, cât şi a profesorului diriginte şi a omului de 

dincolo de catedră. În sistemul de personalitate caracterul se raportează la valori, atitudini, 
convingeri morale, aspiraţii şi ideal, concepţie despre lume şi viaţă, ceea ce conduce către 
cunoaştere şi autocunoştere, către o mai bună relaţionare între oameni. 
 În sistemul de valori cultivat de şcoală, cunoaşterea caracterului are menirea de a-i ajuta pe 

elevi, pe tineri să se dezvolte ca personalitate, de a-i determina pe elevi să stabilească uşor contacte 
interpersonale, de a-i modela pentru viaţă. De aceea, prin activităţile educative desfăşurate la orele 
de consiliere şi orientare se urmăreşte crearea unor condiţii optime de dezvoltare fizică, psihologică, 
culturală şi morală a elevului, cu alte cuvinte, de dezvoltare armonioasă a trăsăturilor de 

personalitate. 

 Un model de lecție pentru disciplina Consiliere și orientare poate fi „Lecţia despre 
toleranţă” care face parte dintr-un grupaj de lecţii demonstrative despre toleranţă/intoleranţă, sub 
motto-ul „Când şi cui putem intenta proces?”, având ca obiective: argumentarea poziţiei toleranţei 
în sistemul de valori al societăţii contemporane; exemplificarea atitudinii tolerante în diverse situaţii 
de viaţă; construirea unei hărţi a toleranţei personale. 
 Pornind de la motto-ul „Toleranţa este singura flacără care poate lumina înăuntrul unui 
suflet mare. Toleranţa stă în fruntea tuturor celorlalte virtuţi” (Victor Hugo - „Cugetări”), ne 
propunem să argumentăm poziţia toleranţei în sistemul de valori al societăţii contemporane; să 
exemplificăm atitudinea tolerantă în diverse situaţii de viaţă (în şcoală, în familie, în grupul de 
prieteni etc.); să prezentăm urmările atitudinii tolerante/intolerante; să construim harta toleranţei 
personale. 

I. Li se dă elevilor să rezolve următorul exerciţiu:  

„Ierarhizaţi următoarele calităţi, după cum consideraţi că ar caracteriza pe omul zilelor 
noastre (se lucrează pe grupe de câte 4 elevi): egoist/altruist; realist/idealist; muncitor/leneş; 
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cinstit/necinstit; tolerant/intolerant; darnic/zgârcit; curios (dornic de cunoaştere)/lipsit de 
curiozitate; indiferent/se implică în problemele celorlalţi, ale societăţii; competent/incompetent; 
agresiv/doritor de a-i ajuta pe ceilalţi; nonconformist/conformist; creativ/stil de gândire rutinier, 
repetitiv”. 
 Se discută ponderea acordată diferitelor însuşiri în alegerile pe grupe, precum şi rolul 
toleranţei în contextul celorlalte însuşiri alese. 

II. Se scriu pe tablă/flip-chart cuvinte din câmpul asociativ al termenului „Toleranţă”: 
Înţelegere, Îngăduinţă, Indulgenţă, Răbdare, Ajutor/Sprijin, Dragoste, Prietenie, Bunătate, 
Susţinere, Iertare, Omenie, Cooperare, Acceptare, Milă/Compasiune etc. Ca atare, persoana 

tolerantă este: înţelegătoare, bună/blândă, indulgentă, iubitoare, permisivă, omenoasă, răbdătoare, 
generoasă/darnică, cumsecade, milostivă etc. Persoana intolerantă este: exigentă, dezaprobatoare, 
intransigentă, neîngăduitoare, neiertătoare, severă, necruţătoare, neînduplecată, egoistă, inflexibilă, 
neînţelegătoare etc.  

Se discută cu elevii despre situaţiile în care se poate manifesta toleranţa/intoleranţa: în 
familie (părinţi toleranţi/intoleranţi); la şcoală în relaţiile dintre colegi, cu profesorii, cu personalul 
nedidactic; faţă de cei bolnavi; faţă de persoane de altă religie sau altă etnie; faţă de toţi cei care 
sunt sau acţionează altfel decât noi. Astfel, putem avea: Înţelegere - faţă de colegul care aleargă mai 
încet la ora de educaţie fizică; Îngăduinţă - faţă de cei care au altă vârstă decât noi; Răbdare - în sala 
de aşteptare a cabinetului medical; Bunătate - faţă de animalele fără stăpân; Omenie - faţă de 
bătrânul lipsit de putere; Compasiune - faţă de invalidul în scaun cu rotile; Iertare - acordată 
colegului care te-a jignit; Susţinere - a celui care a pierdut pe cineva drag; Cooperare - cu profesorii, 

părinţii și colegii; Dragoste - sinceră faţă de părinţi; Ajutor - oferit celor nevoiaşi; Dărnicie - faţă de 
persoanele aflate în dificultate; Acceptare - a persoanelor de altă religie sau etnie. 

III. Profesorul tolerant. În şcoală, gradul de toleranţă socială depinde de: reprezentarea de 

sine a profesorului, de reprezentările sociale, de prejudecăţi, de stereotipurile pe care le-a 

interiorizat cu privire la elevi în decursul experienţei sale profesionale, de nivelul stimei de sine. 
Pragul de toleranţă al unui profesor va determina în mod esenţial ambianţa educaţională din clasă, 
structurile de comunicare şi tipul de disciplină aplicat. De aceea, profesorul tolerant va încerca să 
influențeze sistemul de valori al elevului, va manifesta afectivitate și dragoste față de copii, va fi 

dispus să-și asume rolul de terapeut, în cazul elevilor cu un comportament deviant.  
 IV. Se cere elevilor să completeze un chestionar referitor la situaţii în care ei s-au comportat 

tolerant sau intolerant, indulgent sau indiferent, şi la situaţii care pot fi tolerate sau nu, de exemplu: 
vopsirea părului în culori diferite, prostituţia, purtarea cerceilor de către bărbaţi, consumul de 
droguri, neţinerea unei promisiuni, pornografia, vegetarianismul, căsătoria prin vânzarea soţiei, 
construirea unui chioşc pe partea carosabilă a străzii etc. 
 V. În final li se cere elevilor să alcătuiască harta toleranţei personale şi se concluzionează că 
toleranţa intră în categoria virtuţilor umane şi nu trebuie confundată cu indulgenţa sau indiferenţa; 
este strâns legată de caracterul omului şi de felul în care el reacţionează în anumite situaţii de viaţă. 
Caracterul devine, aşadar, modul nostru de a fi, de a ne comporta, însumând o serie de însuşiri 
privind relaţiile cu lumea şi cu noi înşine, şi valorile după care ne conducem în viaţă.  

În societatea globală școala este „factorul-cheie al dezvoltării”, instituţia prin care societatea 
îşi perpetuează existenţa. De aceea, rolul său este nu doar de a transmite informaţii, ci şi acela de a-i 

ajuta pe tineri să se accepte şi să se redescopere, să-şi formuleze şi să-şi conştientizeze aspiraţiile şi, 
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nu în ultimul rând, să-şi asume responsabilitatea pentru construirea propriului viitor şi pentru 
viitorul societăţii din care fac parte.  

În ultimii ani se constată însă un fenomen de inadaptare şcolară, în sensul că elevii îşi pierd 
motivaţia pentru învăţare şi pentru respectarea normelor (nerespectarea normelor şcolare va 
determina mai târziu nerespectarea normelor sociale), iar acest lucru duce către eşec personal şi 
social, către incapacitatea de a se adapta în societate. În acest sens, atragerea elevilor în proiecte şi 
activităţi extraşcolare va determina dobândirea unor abilităţi de comunicare, de lucru în echipă, de 
înţelegere a provocărilor lumii în care trăiesc, de conştientizare a prevenirii comportamentelor 
indezirabile. 

Astfel, prin proiectul educativ „Alfabetul remediilor împotriva răului”, desfășurat la Liceul 
Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, elevii au fost antrenaţi în activităţi extraşcolare care dezvoltă 
stima de sine, facilitează luarea deciziilor şi abilitatea de a face faţă presiunii grupului; îi 
responsabilizează pe elevi în asumarea şi respingerea riscurilor aduse de societatea modernă; se 

stabilesc standarde morale clare pentru tinerii ce vor forma societatea viitoare. 

Proiectul a avut ca obiective: informarea despre efectele pe termen scurt/lung ale devianţei 
şcolare; consolidarea stimei de sine, dezvoltarea abilităţilor sociale ale elevilor (capacitatea de a 
comunica şi a relaţiona cu ceilalţi, capacitatea de a rezista la presiunile grupului, de a rezolva 

probleme, de a lua decizii); dezvoltarea relaţiilor interpersonale bazate pe cooperare şi respect 
reciproc; depistarea şi înţelegerea cauzelor care generează agresivitatea; formarea capacităţii de a 
opera cu noţiuni specifice de politeţe şi comportare civilizată; atitudine faţă de unele aspecte 
negative din propria comportare sau din aceea a colegilor. 

Activităţile proiectului: 
1. “Adolescenţă fără droguri”  
Scopul activităţii: prevenirea şi combaterea consumului de droguri. 

Descrierea activităţii: 
Elevii au fost invitaţi să vizioneze sceneta “Pledoarie pentru viaţă”, cu tematică antidrog, 

după un scenariu creat cu elevii din şcoală. Pentru interceptarea feed-back-ului imediat după 
vizionare, profesorul a solicitat elevilor să noteze pe un post-it ce au simţit. Elevii au fost invitaţi, 
printr-un tur al galeriei, să îşi exprime gândurile şi emoţiile avute pe parcursul vizionării scenetei, 
prin referire la ceea ce au scris. Profesorul a centralizat intervenţiile elevilor pe o coală de flip-chart. 

2. “Pledoarie pentru nonviolenţă”  
Activitatea a avut ca scop prevenirea şi controlul violenţei în şcoală prin formarea la elevi a 

unei atitudini responsabile faţă de comportamentul propriu şi al celorlalţi în condiţiile cunoaşterii şi 
înţelegerii drepturilor şi îndatoririlor. S-au dezbătut aspecte privitoare la cauzele, formele de 

manifestare, modalităţile de prevenire şi combatere a violenţei în şcoală.   
3. “Informează-te, nu crede în promisiuni!”  

Obiectivul urmărit a constat în informarea şi sensibilizarea elevilor cu privire la riscurile 
asociate fenomenului traficului de persoane. S-a vizionat un film documentar pe această temă, 
urmat de un seminar interactiv, cu sprijinul Agenţiei Naţionale împotriva traficului de persoane.   

Provocările inerente ale lumii contemporane îşi pun amprenta asupra dezvoltării armonioase 
a tinerilor; de aceea, prin implicarea lor în proiecte educative şi activităţi extraşcolare ei învaţă să 
exerseze abilităţi nonviolente, precum cooperarea, implicarea, responsabilitatea, asumarea, 

ataşamentul, astfel încât să poată evita urmările neplăcute, uneori tragice, care pot duce la 
schimbarea dramatică a destinelor într-o lume în care guvernează imprevizibilul şi fatalismul. 
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“EDUCAŢIA ESTE CEEA CE ÎŢI RĂMÂNE DUPĂ CE AI UITAT  
TOT CE AI ÎNVĂŢAT” 

 

Prof. Virginica Barabaş  
Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia 

 

Ceea ce pare o glumă în acest aforism este confirmat din plin de către viaţă: cine a învăţat să 
gândească şi să lucreze independent îşi va găsi mai uşor drumul în viaţă şi va fi mai bine pregătit 
pentru a se adapta progresului/schimbărilor din diferite domenii de activitate, decât cel care şi-a 

limitat instrucţia doar la achiziţionarea a tot felul de cunoştinţe (cunoştinţe supuse, inevitabil, unui 
proces de uitare).  

Parafrazându-l pe Nicolae Iorga, care spunea că “soarele răsare nu ca să apună, ci ca să 
lumineze şi să încălzească Pământul”, am putea spune că omul se naşte nu pentru ca să trăiască 
(vegeteze) un timp şi apoi să moară, ci pentru a fi în lume şi trecerea şi petrecerea lui prin lume să 
lase ceva pentru viitorime. Viaţa ne-a fost dată nu doar ca să o “consumăm”, să o “mâncăm” puţin 
câte puţin, ci să o transformăm într-un prilej de a înălţa în noi şi în afara noastră ADEVĂRUL, 
FRUMOSUL ŞI BINELE.    

Civilizaţia este produsul principal al învăţării umane. Locuinţele şi uneltele, limba şi arta, 
obiceiurile şi legile, ştiinţa şi religia sunt toate create ca urmare a unor schimbări în minţile 
oamenilor. Menţinerea şi folosirea, ca şi îmbogăţirea sau perfecţionarea lor, depind şi ele de 
modificabilitatea umană – capacitatea omului de a învăţa.      

Toate organismele sunt înzestrate încă de la naştere cu însuşirea de a reacţiona la un 
asamblu de modificări ale mediului, dispunând în acest sens de un anumit număr de modalităţi de 
reacţie la Sistemul extern. Fiinţa umană este un sistem deschis de autoreglare, aflându-se în 
permanentă interacţiune cu ambianţa naturală  şi socială, cu lucrurile, cu oamenii, cu sine însăşi.  

Învăţarea este o proprietate generală a materiei vii, corelată cu un alt fenomen, la fel de 
răspândit în plan biologic, şi, anume, adaptarea.      

Pentru E. Hunt, învăţarea reprezintă o schimbare progresivă a comportamentului cu 
repetarea aceluiaşi stimul, schimbarea neputând fi atribuită nici oboselii, nici modificării sistemelor 
de recepţie, pentru E. Hilgard, învăţarea este caracterizată prin schimbarea activităţii ca rezultat al 
exerciţiului sau al reacţiei la o situaţie, în afara schimbărilor ce pot fi atribuite tendinţelor 
reacţionale înnăscute, maturizării sau stărilor temporare ale organismului (oboseala), Montipellier, 
defineşte învăţarea ca fiind o modificare sistematică, iar pentru W.A. Torpe, învăţarea este 
organizarea comportamentului ca rezultat a experienţei individuale. În accepţiunea ei cea mai largă, 
învăţarea reprezintă dobândirea de către individ a unei achiziţii, a unei experienţe în sfera 
comportamentului, a unei noi forme de comportare, ca urmare a repetări situaţiilor sau exersării.  

La animale, învăţarea are loc în sfera mecanismelor biologice sau cel mult a reacţiilor lor 
neurofuncţionale. Cu totul alta este situaţia la om, învăţarea extinzându-se la toate nivelurile 

personalităţii: biologic, neurofiziologic, psihic, psihosocial, cultural-valoric. 

           Învăţarea specific umană, în sensul larg reprezintă însuşirea experienţei sociale, în forme 
generalizate; în sens restrâns, particular, din perspectivă psihologică, învăţarea reprezintă orice nouă 
achiziţie a organismului ca urmare a simulării, a interiorizării informaţiilor externe, achiziţie care 
are ca efect o schimbare în comportament, iar din perspectivă pedagogică, este procesul de 
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asimilare a cunoştinţelor şi de formare a priceperilor şi deprinderilor. Din punct de vedere 

fiziologic, învăţarea constă în elaborarea şi consolidarea de noi legături în scoarţa cerebrală. 
Învăţarea cuprinde o serie de coordonate şi se remarcă prin precizări de esenţă, precum: 

 învăţarea aparţine întotdeauna individului, este un proces al lui, un proces individual; 

 învăţarea este simultan un proces informativ şi formativ, adică şi cunoaştere şi sursă de noi 
structuri pentru individ; 

 învăţarea nu numai că lucrează în direcţia perfecţionării relaţiilor sistemului viu cu mediul, 
dar este ea însăşi un proces perfectibil, un proces deschis evoluţiei; 

 învăţarea este o strategie de răspuns a organismului nu numai şi nu atât în raport cu 
situaţiile constante din mediu, cât cu situaţiile variabile, schimbătoare, ea fiind prin 

excelenţă îndreptată spre captarea noului, a noilor experienţe şi, prin aceasta, fiind sursă a 
dezvoltării. 
La nivelul treptei de evoluţie pe care este situat omul, învăţarea începe de la naştere şi 

continuă până la moarte. De-a lungul existenţei sale individuale, el intră în largi raporturi de 
cunoaştere cu întreaga natură şi cultură şi se informează asupra legilor. Mai mult decât atât, omul 
creează şi stochează pentru sine şi pentru generaţiile următoare modele, programe şi dispozitive 
tehnice de instruire. 

Pentru prima dată la om şi numai la om – învăţarea se aşează sub semnul unor acţiuni 
sociale speciale, cum sunt cele de instruire şi educare şi, odată cu acestea, se creează şi cea de-a 

doua condiţie ca învăţarea să ocupe o poziţie dominantă în raport cu datele ereditare, cu efectele 
maturizării, ale oboselii sau ale bătrâneţii. Este vorba de strategiile de învăţare şi educare.  

Învăţarea este deci activitatea psihică prin care se dobândesc şi se sedimentează noi 
cunoştinţe şi comportamente, prin care se formează şi se dezvoltă sistemul de personalitate al 

individului uman. În cadrul acestui proces de învăţare, sunt integrate celelalte funcţii şi procese 
psihice  (percepţia, atenţia, memoria, gândirea, motivaţia, afectivitatea), care interacţionează pentru 
o configurare optimă a cadrului pentru învăţare, pentru o mai mare eficienţă.  

La acest nivel, învăţarea umană poate fi definită ca o schimbare în comportamentul 
individual ca urmare a unei experienţe proprii.  În această accepţiune, totul sau aproape totul se 
învaţă, începând de la cunoştinţe, comportamente, atitudini şi ajungând la interese, sentimente, 
aspiraţii. 

Aşadar, ca profesori trebuie să îmbinăm informativul şi formativul în devenirea ca 
personalitate a elevului. Să transmitem cunoştinţe, dar să creăm şi atitudini – sau, cum frumos 

spune Constantin Noica, “stări de spirit” (cum ar fi, de exemplu, dorinţa de a încorpora în spiritul 
tău o anumită trăire, un anumit sentiment, pentru a face să se dezvolte astfel nu numai gândul din 
gând, dar şi sentimentul din “sentiment”). 
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