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I. LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

 
 

ENSEIGNER LE FLE SELON UNE APPROCHE  

COMMUNIC’ACTIONNELLE 

 

Prof. Adelita Anoca 

Școala Gimnazială  „Romul Ladea”  Oravița, jud. Caraș-Severin 

 

UNITÉ D”ACTION:  GASTRONOMIE (B1+B2) 
TITRE: LA FÊTE DE L’AUTOMNE 

TÂCHE: ÉTABLIR UN MENU POUR LES ENFANTS QUI PARTICIPENT À LA FÊTE DE 
L‟AUTOMNE 

MISSION: Tu as une entreprise spécialisée en catering et le directeur d‟un Centre de Jour pour 
Enfants te demande de leur dresser un menu équilibré pour la Fête de l‟Automne,  tout en respectant 
leurs besoins. 

N‟oublie pas que: 

 Les enfants sont diabétiques. 
 Ils ont de 7 à 12 ans. 
 Le règlement du Centre doit être respecté.  

Pour accomplir ta tâche: 

 Tu écouteras une conversation: Comment savoir équilibrer ses repas pour les    
           diabétiques? 

 Tu liras un article: Comment adopter une alimentation équilibrée? 

 Tu liras des recettes sur le site: www.recette-pour-diabétique.com 

  Tu discuteras avec un médecin pour élaborer le menu de l‟événement 
Pour rendre compte de ta mission: 

 Tu présentes par écrit le menu proposé au directeur du Centre et tu justifies ton 
choix. À cet effet, tu conçois un dépliant pour présenter les repas qu‟on va servir à 
l‟événement (le dépliant servira comme matériel de publicité pour ton entreprise de catering) 

DOCUMENT  1 

Tu viens d‟écouter une conversation, un document audio&vidéo proposé par l‟Association 

Française des Diabétiques -  Comment savoir équilibrer ses repas pour les diabétiques? 

https://www.youtube.com/watch?v=OMJ5OBaT8J0 

a. Écoute une première fois l‟enregistrement. Coche la structure que tu entends: 

1. des pattes allô / des pâtes à l‟eau 

2. le groupe dés  buissons/ le groupe des boissons  

http://www.recette-pour-diab�tique.com/
https://www.youtube.com/watch?v=OMJ5OBaT8J0
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3. la viande où le poison /la viande ou le poisson 

4. mais attention aux quantités / mai attention eau qualités 

5. de foi par semaine / deux fois par semaine/ deux foie par semaine 

b. On introduit les mots: grignoter, satiété, peser, graisses, diététiciens, diététique,  
diabétologue, édulcorant(sucrette), demi-écrémé  en relation avec le diabète. 

c. Note cinq mots appartenant au champ lexical de la nourriture ; mets-les en commun 

avec tes collègues. 
 

 

 

 

 

d. Écoute une deuxième fois l‟enregistrement. Parmi les mots et les structures  suivants, 
coche ceux que tu entends. Compare tes choix avec ceux de ton collègue. 

1. un grille-pain bien utile 

2. l‟activité physique 

3. alimentation équilibrée 

4. influence sur les achats de famille 

5. leur consommation doit être modérée 

6. source principale d‟énergie 

 

e. Écoute l‟enregistrement et reconnais les sons: /ɛ/̃, /ɑ̃/, /ɔ̃/ : 

 

MOTS                             /ɛ/̃             /ɛ/̃ /ɑ        /ɑ̃/ / /          /ɔ̃/  

Ali              Alimentation    

        Boissons       

        Principale    

        Pain    

        Édulcorant    

        Essentiel     

        Portion    

 

 Réponds aux questions suivantes: 

a. C‟est quoi un repas équilibré? Note le maximum d‟idées que tu as retenues. 
b. C‟est quoi bien manger? Es-tu d‟accord avec la définition donnée à la fin de la conversation 

écoutée? 

c. Donne ton avis en ce qui concerne un repas équilibré. 
 

 

 

  Nourriture 
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DOCUMENT  2 

Lis l‟article Comment adopter une alimentation équilibrée? 

http://www.elle.fr/Elle-a-Table/Les-dossiers-de-la-redaction/News-de-la-redaction/Comment-

adopter-une-alimentation-equilibree-2915986 

a. Relève  dans le texte 5 termes ou expressions que tu ne comprends  pas dans le contexte; 
note-les sur une fiche que tu remettras à ton collègue, qui te remettra la sienne. À deux, cherchez-en  

le sens. 

b. Relis l‟article. Relève les adverbe de manière et les noms qui finissent en -ment; note-les 

dans le tableau suivant: 

 

Adverbes de manière Noms qui finissent en -ment 

  

  

  

 

c. Complète le tableau ci-dessus par plusieurs noms qui finissent en –ment. 

d. Utilise les adverbes de manière et les noms trouvés dans d‟autres contextes. Écris les phrases 
au tableau. 

      e. Relève  quatre suggestions /propositions /conseils. Compare tes résultats avec ceux de tes 
collègues.  
 

Bibliographie: 

1. www.youtube.com 

2. www.elle.fr 

 

 

 

 

 
 

http://www.elle.fr/Elle-a-Table/Les-dossiers-de-la-redaction/News-de-la-redaction/Comment-adopter-une-alimentation-equilibree-2915986
http://www.elle.fr/Elle-a-Table/Les-dossiers-de-la-redaction/News-de-la-redaction/Comment-adopter-une-alimentation-equilibree-2915986
http://www.youtube.com/
http://www.elle.fr/
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APPROACHES EMPLOYED BY TEACHERS IN TEACHING LITERATURE 

-Studiu de specialitate- 
 

Prof. Elena Andrei  

Colegiul Economic Buzău, jud. Buzău 

 

ntroduction 

Literature is not only a rich source of language, but it also has an intrinsic educational and 

aesthetic value and contributes to motivation and enjoyment. The problems of length, difficulty and 

alien can be solved by careful selection of texts or by using only part of a long text. Sometimes 

simplified or abbreviated versions can be used, as enough of the literary value of the original is 

preserved and students will learn from them. There is a danger of spoiling literature by „over-
teaching‟ it, but if we take care not to over-emphasize the language teaching aspect but focus on the 

enjoyment and appreciation of the composition itself, the gain is likely to be greater then the loss. 

Research results  

Sometimes no actual task is necessary, if the passage is easy and motivating to read: the 

learner reads, as in his or her mother tongue, for enjoyment or information. But a task is useful for 

two reasons: it may provide the learners with a purpose in reading and make the whole activity 

more interesting and effective; second, we need to know how well our learners are reading, and we 

can get this information conveniently through looking at the results of comprehension tasks. An 

example of a task not based on comprehension questions might be: giving learners a set of titles 

together with a set of extracts from different stories and asking them to match the titles to the 

appropriate extracts. 

Here are some ideas for reading activities: 

 Pre-question. A general question is given before reading, asking learners to find out a 

piece of information central to the understanding of the text. 

 Do-it-yourself questions. Learners compose and answer their own questions. 

 Provide a title. Learners suggest a title if none was given originally; or an alternative, if 

there was. 

 Summarize. Learners summarize the content in a sentence or two. This may also be done 

in the mother tongue. 

 Continue. The text is a story; learners suggest what might happen next. 

 Preface. The text is a story; learners suggest what might have happened before. 

 Gapped text. Towards the end of the text, four or five gaps are left that can only be filled 

if the text has been understood. Note that this is different from the conventional cloze test (a text 

with regular gaps throughout) which tests grammatical and lexical accuracy and actually 

discourages purposeful, fluent reading. 

 Mistakes in the text. The text has, towards the end, occasional mistakes (wrong words; or 

intrusive ones; or omissions). Learners are told in advance how many mistakes to look for. 

 Comparison. There are two texts on a similar topic; learners note points of similarity or 

difference of content. 
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 Re-presentation of content. The text tells a story; learners re-present its content through a 

different graphic medium: a drawing that illustrates the text, colouring, marking a map, lists of 

events or items described in the text, a diagram (such as a grid or flow chart) indicating 

relationships between items, characters or events. 

In „Methodology and Ways of Teaching English. Module II‟, Mihaela Dogaru presents a list 
of activities designed for first encounters with the literary work, when students need to be attracted 

to the text, so that their interest is aroused: 

 Visual prompts. Photos or magazine pictures are useful in eliciting the response of 

students to the central theme or situation they are going to meet in a literary work. 

 Using the theme. The teacher takes a major theme from the text and explores it with the 

class. They are to try to identify how they feel about what they are reading and note down their 

thoughts. 

 Key words or sentences. The teacher selects a small number of key words or sentences 

from the first part of the text. In groups, students brainstorm for possible narrative links between the 

words. When each group has decided on a preferred pattern of connection, a story is built up orally 

or in written form. 

 Questionnaires. Learners are given a questionnaire to fill in, to determine their attitude to 

the issues raised by the book‟s central theme. 

 Compare beginnings. The teacher takes three or four opening paragraphs from novels or 

short stories with fairly similar beginnings and asks the class to respond to the contrasts. This is 

especially fruitful with the novels in which the main character is described in the first paragraph. 

Lists or grids can be completed showing physical and psychological attributes, to act as a basis for 

prediction of future development. 

 What happens next? This activity can take the form of a role-play. Students, in groups, 

discuss possible continuations, then either improvise and act them, or prepare, script, and act them 

out. An alternative activity is predictive writing. After the students have read the first section of the 

text, the teacher asks them to write the story/dialogue/letter/note/telegram that follows from the 

situation in the first passage. For less proficient learners, writing activities should involve 

something simpler like form-filling. 

Activities that can be used to maintain students‟ interest in longer literary works, such as 

novels, are: 

 Question and Answer worksheets – while they read the text, students supply the 

answers; 

 True/false worksheets – while reading the text, students decide whether certain 

statements are true or false; 

 Jumbled events – students have to put the events in a narrative in their correct order; 

 Choosing an interpretation – students are given a series of different interpretations of 

events in the passage they are reading. They can be asked to sort these into order of importance, 

choose the one nearest to their own ideas, or write their own interpretation. 

Conclusion 

Literature needs to be embraced because it increases motivation, social or cultural 

awareness, linguistic development, and can even be an agent of change. A task-based approach will 

make students be enthralled by the beautiful experiences they get from the world of literature. 
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TEACHING STUDENTS USING PAIR WORK AND GROUP WORK  

-Studiu de specialitate- 

 

Prof. Elena Andrei  

Colegiul Economic Buzău, jud.Buzău 

 

ntroduction 

Some teachers use to treat the class as a whole group and underestimate their ability to work 

in pairs or in small groups. However, even very young learners can become independent in their 

learning and guided early on they will be more likely to grow into autonomous and successful 

language learners. 

Research  

The advantages of pair work and small group work: 

 Gives learners more speaking time 

 Changes the pace of the lesson 

 Takes the spotlight off you and puts it onto the students 

 Allows them to mix with everyone in the group 

 Gives them a sense of achievement when reaching a team goal 

 Teaches them how to lead and be led by someone other than the teacher 

 It allows you to monitor, move around the class and really listen to the language they are 

producing. 

Pit falls and how to avoid them 

 You could lose control of the class. Set up a signal before you start, like a visual time 

out with your hands, so that they know when to stop. Don‟t shout for them to stop as they will just 
shout louder! 

 You are not able to listen to everyone at once and hear what they are saying – set up 

groups of three where A and B talk while C monitors. Then swap roles. They are producing 

language; you just want to make sure the language they are producing is English. Have a fun system 

of every mother tongue word you hear the monitor must stand up and then stay standing. The 

activity stops if all monitors are standing. This will make them aware of using English as much a 

possible and using their first language as little as possible. 
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 The classroom will get very noisy. This is OK, as long as they aren‟t shouting. Move 
them into different places in the room so that they can hear themselves speak. 

How to set up pair and group work 

 Be sure to fully explain the procedure before splitting the class up. 

 Always demonstrate either yourself of with the help of a volunteer exactly what they 

have to do. 

 Ask them to tell you what they have to do before they do it (in their mother tongue if 

need be) to check their understanding. 

 Have fill in activities ready for the quick finishers – but be sure that they have completed 

the task correctly first and haven‟t just finished early because they misunderstood what they had to 

do. 

 Don‟t forget to have feedback time after pair work so that the children don‟t feel that 
they have been wasting time. It‟s important to share their work as a whole group although this 
doesn‟t have to be systematic. 

 Set a clear time limit. 

 Control who works with who so children aren‟t always being dominated or dominating 
others. 

Activities which lend themselves to pair work 

 Roll the ball. This can be used to practise any language that requires a question/answer 

pattern. They can roll the ball to each other and have to say the appropriate sentence as they roll the 

ball. E.g. “Hello” “Hello” “What‟s your name?” etc. Remember the sentences they practise should 
be fairly short. 

 Information gap. Give each pair a picture. The pictures should be nearly the same with 

two or three elements missing from each picture. Without showing each other the pictures they 

should describe the missing objects. They will practise colour, prepositions of place, and adjectives 

such as big, small. Then they can compare their pictures 

 Telephone conversations. Sitting back to back they can practise telephone language or 

just simple exchanges that don‟t have to be connected to the telephone itself. Sitting back to back 
should arouse their interest and help train them with listening skills. It‟s a challenge, but a fun one! 

Activities which lend themselves to group work 

 Posters. Used to practise categorizing skills, reviewing colours and names of toys. The 

children can be in charge of finding pictures of toys and grouping in terms of colour or type of toy 

and displaying their work. 

 Cuisenaire rods. If you can find a set of these wooden, colour coded rods you‟ll find they 
come in handy for a whole host of activities. Give a random selection to the small groups. Together 

they must imagine a scene and build it to then describe to the class. 

 Weather dressing. Bring in a selection of items of clothing. You can ask the children to 

bring in one item each the week before but bring a few extra yourself to account for those who 

forget. Put the items in four piles around the room to make access easier and to avoid a scramble on 

one pile. The class should be in four groups – one for each season. They have a few minutes to 

collect a certain number of items that they could wear in that season. Everyone must have at least 

one item. But no-one in the group must have the same item as their other group members. The 

language they use can be describing to their group what they‟re wearing, using colours and clothing 
vocabulary, and saying in what weather conditions they would wear the item. The other group 
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members can say if they think it‟s appropriate for their season or not. 
Conclusion  

Both pair work and group work have a place in ESL classes. Using a variety of seating 

arrangements and groupings of students is important as it allows learners to practice different types 

of things. Working with others gives students the opportunity to interact with a variety of people 

and learn from one another. It also encourages cooperation which will help students get along in 

class and could reduce the number of student outbursts too. 
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STRATEGIES FOR DEVELOPING SPEAKING SKILLS  
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ntroduction 

The nature of speaking makes certain demands on the teacher and student. Here is a 

summary of these „demands‟ and some ideas for how they might be dealt with in the classroom. 
Research results  

1: Focus on Knowledge 

Speaking in a second/foreign language requires knowledge of that language in its spoken 

form. 

Knowing how to speak requires systematic and comprehensive oral language 

development. 

Speaking is also a skill. Students need plenty of practice opportunities. 

2: Focus on Skills 

Issue: Research suggests that for many people one of their greatest fears is public speaking. 

When we ask students to speak to the whole class and in a foreign language, the potential for stress 

is greater. Such stress or fear can create a block to the concentration necessary for speaking in a 

foreign language. 

Possible solution: A relaxed and friendly atmosphere seems to be the best for practicing 

speaking a foreign language. Students need to be able to concentrate and also to feel relaxed enough 

to experiment with the language. Fun activities and language games, especially at the beginning of a 

new teaching sequence, will help set the right atmosphere. 

Issue: Similarly, some students are particularly shy about speaking a foreign language. 
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Possible solution: Getting students to do speaking activities in small groups and pairs will 

provide a safer environment for practice and for taking risks. Also, encouraging them to practice 

with friends/classmates in their own time should increase confidence, even if they only do this for 

one minute a day. 

Issue: If the whole class is expected to listen while one student speaks, not much practice 

is achieved. 

Possible solution: Again, speaking in pairs or small groups will maximise the 

opportunities for practice. Pairs and small groups also reflect the format for real-life tasks. 

Issue: Correcting every mistake will only increase shyness and fear of speaking. 

Possible solution: Be selective about what and when you correct will help. 

Issue: Outside the classroom we usually speak because we have something to say. In the 

classroom students often speak because the teacher tells them to. 

Possible solution: When organising speaking practice, providing the means and opportunity 

to get some ideas before having to speak will help ensure that students have something to say. 

Issue: Outside the classroom we usually speak because we feel motivated to say 

something. In the classroom students often speak because the teacher tells them to. 

Possible solution: Creating or exploiting „information gaps’ can provide a reason to speak. 

This is where one student has some information that another doesn‟t, for example, in pairs students 
may be discussing two different books; or in a group students may be focussing on different 

characters in a movie. Using the same task on different texts, students can practice how to select 

interesting information and ideas. 

Issue: Students may feel they do not have the words they need. 

Possible solution: Extensive reading supports students‟ vocabulary development. Students 
can always use an English-Romanian dictionary, or read sub-titles, when carrying out their 

extensive reading/viewing. 

Issue: Students‟ shyness may stem from a lack of confidence in how to pronounce words 

and phrases. 

Possible solution: Combining reading and viewing helps students with the pronunciation 

of key words. Teachers need to be willing to provide students with a clear model of how to 

pronounce important new words/phrases they encounter in their individual extensive reading. 

Issue: While some students are too shy to speak, others might dominate speaking practice. 

Possible solution: Model for students the ways they can monitor themselves and observe 

each other to make sure everyone in a group has equal opportunity for equal participation in 

speaking tasks. 

Issue: Students may need more practice than they have time for in class. 

Possible solution: Suggest speaking practice options and opportunities outside of class 

time. For example, encourage students to meet each other to practise speaking tasks. Encourage 

students to listen and observe conversations and interviews on the radio, TV and Internet. Students 

may also have access to cassettes and books for pronunciation practice. 

Conclusion 

It is important to recognize that each speaker is an individual with a unique set of strengths. 

Speakers are not required to meet all of the expectations set forth to be successful. Beginning 

speakers should identify their strengths and weaknesses to improve their ability to communicate 

through oral presentations and discussions. 



Dialoguri Didactice – Nr. 6, decembrie 2016 

 

 

 

18 

 

Speaking skills are developed through practice and feedback. Using the possible solutions 

above will help will help students succeed in competitions, build strong oral communication skills, 

and ensure that their message has the meaningful impact desired by them. 
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LA VIDEO ET SON EXPLOITATION EN CLASSE DE FLE 

 

Prof. Florin-Gabriel Linca  
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 ‟image est un moyen de susciter la curiosité des apprenants. A ce titre, la télévision 
représente l‟une des meilleures sources de données culturelles et linguistiques. Elle offre diverses 
possibilités à l‟enseignant, à partir de documents variés: journaux, séries ou feuilletons, débats, 
publicité, interviews, dessins animés. 
 La vidéo peut représenter un outil important pour faciliter la compréhension orale. Parce que 
le visuel permet une meilleure compréhension globale. Mon expérience avec mes élèves  a montré 
le rôle positif dans le déroulement de la compréhension, ils sont plus attentifs et moins inquiets, 
plus sûrs d‟eux-mêmes devant un document visuel, en plus, aujourd‟hui, la promotion des chansons 
est largement assurée par des clips. Ils apportent un univers supplémentaire à la chanson, celui de 
l‟image. Les clips français ont mis du temps à échapper à la simple présentation de l‟artiste en train 
de chanter. Aujourd‟hui, ce sont parfois de vraies oeuvres artistiques indissociables de la chanson. 

 Comme objectifs généraux du travail avec la vidéo on pourrait mentionner:     
         - Amener l‟apprenant à observer, apprécier, critiquer, porter un jugement sur ce qu‟il voit;  
         - Apprendre à décoder des images, des sons, des situations culturelles, en ayant recours à des 
documents authentiques ou semi-authentiques filmés;  
         - Développer l‟imagination de l‟apprenant, l‟amener à deviner, anticiper, formuler des 
hypotheses; 

         - Le rendre capable de produire, reformuler, résumer, synthétiser;  
         - Permettre à l‟apprenant de construire son savoir.  
Activités proposées avec la video: 
       Moi, personnellement, je préfère la vidéo de type vidéoclip ou film, parce qu‟on peut réaliser  
diverses activités dans différentes situations:  

a) quand on utilise l’image sans le son: 
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Exemple:  

Quel que soit le type de support vidéo utilisé (vidéoclip, documentaire, reportage, film, 
séquence de film…), présentez aux apprenants l‟image sans le son et demandez leur de noter tout ce 

qui fait sens. La recherche d‟informations en analysant l‟image est un bon moyen ensuite de les 

amener à une production orale.  

La durée de la séquence ne doit pas dépasser 3 minutes dans un premier temps, si vous 
attendez que l‟apprenant prenne en note le maximum d‟informations.  

Un seul visionnement n‟est pas suffisant et doit être complété d‟un second, peut-être même 
d‟un troisième. 

Avant le premier visionnement, vous devez leur demander de déterminer le type de 
séquence vidéo, le cadre spatio-temporel, de décrire les personnages; l‟image seule doit leur 
permettre de répondre à ces questions, qu‟ils traiteront ensuite à l‟oral avec vous.  

Lors du second visionnement, ils devront s‟intéresser à ce que font les acteurs de la 
séquence vidéo, à l‟enchaînement des actions. Ils décriront à l‟oral ce qu‟ils ont vu, et feront des 
hypothèses.  

Ils peuvent avoir besoin d‟un troisième visionnement de la séquence, et vous leur 
demanderez d‟imaginer les dialogues entre les personnages (s‟il s‟agit d‟un film), d‟imaginer les 
slogans (s‟il s‟agit d‟une publicité); vous pourrez leur faire prendre conscience aussi des différents 
registres possibles, des différents sentiments des personnages, et éventuellement de leur faire jouer 
la scène imaginée ensemble tout en visionnant à nouveau la séquence sans le son. Il s‟agira ici de 
mettre en place une sorte de doublage son (voix off). Pour cette activité, il est préférable de les faire 
travailler en groupe de 3 ou 4 apprenants. Vous comparerez ensuite les interprétations de chacun.  

b) quand on utilise l’image avec le son: 
             Ce type d‟utilisation est différente, car les apprenants vont devoir focaliser leur attention sur 
l‟image et le son à la fois, sachant que l‟image sera cette fois-ci (dans bien des cas) une aide à la 
compréhension. 

Projetez une ou deux minutes d‟un extrait de programme enregistré ou d‟une vidéo 
quelconque, en leur demandant de déterminer de quel type d‟émission il s‟agit. Ils devront ici 
justifier leur réponse en argumentant.  

Avant de visionner la séquence choisie une seconde fois, vous leur demanderez de repérer 
toute information qui leur permettra ensuite de décrire le cadre spatio-temporel, les personnages, les 

actions, le registre utilisé par les personnages, les sentiments de chacun, les tons. Ces éléments 
pourront être déterminés grâce aux voix, à la tonalité utilisée. La bande son permet, par consequent, 
d‟aller plus loin dans l‟analyse.  

Ensuite, s‟il s‟agit d‟une publicité, ils peuvent imaginer le slogan. S‟il s‟agit d‟une séquence 
de film, demandez leur d‟imaginer la suite. Si c‟est un extrait d‟un journal télévisé, ils pourront 
inventer la prochaine info. 

Cette activité leur donne l‟occasion de faire appel à l‟imaginaire, à leur créativité.  
c) quand on complète une histoire:  

         Choisissez un extrait de film, de deux ou trois minutes maximum. Les apprenants visionneront 

ce passage crucial dans l‟action, et devront imaginer les raisons pour lesquelles nous sommes 
arrivés à cette situation. Vous leur ferez imaginer la scène précédente.  
           Ils travailleront une fois de plus sur l‟hypothèse, en utilisant toutes les formes du possible. Ils 
devront aussi se justifier, et vous travaillerez ainsi l‟argumentation, et la cohérence. 
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 Le même exercice peut être réalisé sur la suite de la séquence vidéo. Quelles sont les 
conséquences ? Vous pourrez les faire travailler sur le futur proche, le futur simple et le présent à 
valeur de futur.  

   d) quand on a un «blanc vidéo»: 

Il est intéressant de recopier une bande vidéo en remplaçant par un blanc un passage 
d‟environ une minute. Les apprenants visionneront, par conséquent, une séquence de 3 minutes dont 
il manquera une partie et ils devront imaginer le déroulement de cette séquence manquante. Faites 
les travailler en groupe et faites leur imaginer différents scénarios.  

Cet exercice a pour objectif d‟évaluer la capacité de compréhension d‟un message 
audiovisuel, mais surtout d‟améliorer la cohérence. En effet, ils devront faire des hypothèses qui 
impliquent une adéquation entre la séquence précédente et la séquence suivante . Ils devront aussi 
apporter des justifications quant à leurs propositions.  

e) quand on visionne un film dans son intégralité et on fait une synthèse (niveau avancé): 
 Les films en français peuvent être visionnés de deux façons:  

 - soit l‟enseignant décide de ne pas faire de coupure lors du visionnement et les apprenants voient 

le film dans son intégralité.  

 - soit l‟enseignant décide de segmenter le film, à des moments stratégiques, donnant la possibilité à 
l‟enseignant d‟enchaîner sur une activité.  

Dans les deux cas, le film donne lieu à une tâche concrète demandée aux apprenants. 
Réaliser des coupures lors du visionnement peut donner l‟occasion au professeur de vérifier 

la compréhension, par un QCM qu‟il fait suivre d‟une correction immédiate et justificative, ou 
d‟une série de questions ouvertes à l‟oral coordonées  par l‟enseignant lui-même. 
        Par contre, si vous décidez de ne pas réaliser de coupures, nous imaginerons un tout autre 
travail lié davantage à l‟expression écrite: il peut être demandé aux apprenants de:  

- faire un résumé de l‟histoire; 

- débattre sur le thème du film (le sujet étant donné par le professeur);  
- d‟imaginer une suite au film;  
- d‟imaginer la vie d‟un des personnages, suite au film; 

 -de composer un scénario sur la même trame. 
f) quand on utilise un passage de film choisi pour une activité de grammaire:  

           Dans certains films, nous pouvons choisir des extraits qui exploitent plus spécialement un 
point grammatical précis. Si le passage contient suffisamment d‟occurrences du point grammatical à 
traiter, vous pourrez organiser autour du point de grammaire une conceptualisation grammaticale. 

Par exemple, sur l‟injonction, sur l‟utilisation du subjonctif, sur l‟impératif. Ce sont des points 

grammaticaux qu‟ils savent généralement utiliser, mais sur lesquels ils font encore des erreurs. 
Cette conceptualisation les aidera à réfléchir sur le fonctionnement de ce point et à mieux l‟utiliser. 

Lors du visionnement de l‟extrait, les apprenants devront, après avoir répondu aux questions 
de compréhension de l‟enseignant, deviner quel est le point grammatical qu‟ils vont traiter, ce qui 
est le plus récurrent. Le professeur les aidera à trouver ce point s‟ils ne le devinent pas.  

Ensuite, ils devront en visionnant une seconde fois faire un repérage des occurrences 
entendues, et les relever sur un papier. Ils devront ensuite faire une mise en commun de ces formes. 

Et proposer des hypothèses sur le fonctionnement de ces formes , en s‟aidant du support vidéo.  
       Les phases suivantes seront celles de la vérification des hypothèses, de la formulation d‟une 
règle (définitive ou non) et d‟une phase d‟appropriation, qui passera par une série d‟exercices en 
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contexte, dans lesquels il serait souhaitable d‟utiliser les personnages du film et la situation dans 
laquelle l‟action se déroule. 
       L‟utilisation de la vidéo en classe de français langue étrangère facilite l‟acte pédagogique et 
rend le cours plus attrayant aux yeux des apprenants, souvent habitué à des supports plus classiques. 
Il s‟agit également d‟avoir une vision plus claire de l‟univers francophone, qu‟ils commencent à 
appréhender. 
       La vidéo se place parmi les nombreux supports possibles, permettant de varier nos approches 

en tant qu‟enseignant de langue.  
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PERSONAJUL FEMININ SADOVENIAN 

 

Prof. Corina Mihalache 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 hipul enigmatic al femeii, indiferent de ipostaza în care apare, de simbolurile pe care le 
întruchipează, se oglindeşte în toate artele, în operele artiştilor mistuiţi de patima creaţiei din toate 
timpurile. 

 Ca personaj literar apare încă din literatura populară, de la cântece, balade şi doine, până la 
basme şi colinde. De la Biblie, de la cuplul originar Adam şi Eva până la scrierile moderne, femeia 
ca personaj reprezintă diferite tipuri umane, oglindeşte caractere, comportamente, trăiri interioare 

intense, oferind modele remarcabile, viabile, autentice şi durabile. 
 În vasta operă sadoveniană chipul femeii se asociază temei iubirii, distingându-se categorii 

variate ale feminităţii, femeia-victimă, femeia între virtute şi păcat, femeia între datorie şi 
sentiment, femeia şi idealul erotic, femeia sub semnul magicului şi, transgresând sentimentul, 

femeia-simbol, personaj-sinteză. 
 Într-o primă etapă a erosului feminin sadovenian, femeia îşi depăşeşte condiţia de fiinţă 

umilă şi umilită, aflată sub puterea soţului sau a părinţilor, păstrând libertatea de a alege, de a-şi 
construi fericirea şi apărându-şi uneori iubirea cu preţul vieţii.  
 Astfel, Chiva, fata pescarului Marin din povestea „Păcat boieresc”, trăieşte cu teama că 
tatăl ar putea descoperi povestea de iubire dintre ea şi boierul Niculiţă şi este convinsă că ar ucide-o 

aşa cum o zdrobise pe mama ei. 
 Irina Dascălului din „Cântecul amintirii” obligată de părinţi să se mărite cu vechilul moşiei, 
păstrează în suflet dragostea pentru ciobanul Axintel. Fata îşi apără iubirea cu preţul vieţii, căci 
prinzând de veste că nevasta se întâlneşte pe ascuns cu flăcăul, bărbatul o omoară, iar ea îşi înfruntă 
soţul în ceasul morţii. 
 Suflete chinuite, victime ale unor căsătorii de convenienţă, consumându-şi nefericirea alături 
de bărbaţi bănuitori, geloşi sau indiferenţi sunt şi: Măriuca din „Codrul”, Mărioara preoteasa din 
„Crâşma lui moș Precu”, Anica lui Răduţu din acelaşi volum. 
 Între virtute şi păcat se situează femei care plătesc cu viaţa „păcatul” frumuseţii lor fizice şi 
morale. Adela din „Tinereţea”, o femeie de o frumuseţe fascinantă şi de o puritate sufletească 
neîndoielnică, stârneşte gelozia soţului care nu poate suporta privirile admirative ale bărbaţilor 
adresate soţiei sale. Nefericită, bătută cu cruzime de bărbat, femeia se automutilează, turnându-şi pe 
faţă o sticlă cu vitriol. Gestul acesta îl determină pe bărbat să divorţeze, luând cu el şi copilul, iar 
femeia va muri. 

 Există însă în opera sadoveniană şi femei care-şi apără cu sălbăticie dreptul la iubire, femei 

frivole, femei ucigaşe, femei odioase, egoiste, situate sub semnul maleficului, capabile chiar de 

crimă în numele iubirii. Aniţa din povestirea „O istorie de demult” îşi ucide bărbatul şi la judecată 
dovedeşte o sinceritate dezarmantă, recunoscând cu mândrie fapta comisă, motivul fiind faptul că 
nu l-a iubit. Alte femei dezumanizate, degradate moral sunt: Ileana lui Chirilă din „Cocostârcul 
albastru”, Cuciuceasa din „Ispita”, Agripina din „Cazul Eugeniţei Costea”. 
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Femeile din romanele istorice sadoveniene constituie o categorie aparte, aceea a doamnelor 

şi domniţelor, personaje atestate istoric, dar transfigurate artistic. Doamnele şi domniţele cunosc şi 
ele sentimentul iubirii, se mistuie la maari temperaturi interioare, dar îşi regăsesc echilibrul, 
luciditatea, îşi cenzurează pasiunea, supunându-se cerinţelor politice. Ele oscilează între pasiune şi 
datorie, între sentiment şi raţiune. Condamnate la nefericire alături de soţii impuşi de politica 
domnească, ele n-au dreptul la dragoste şi nu pot visa decât la „mărire”. 
 Catrina, fiica domnitorului Duca din „Zodia Cancerului sau Vremea Ducăi-Vodă”, se 

îndrăgosteşte de Alecu Ruset, fiul fostului domnitor. În timp ce pe el iubirea îl macină ca un cancer 
psihic, fata îşi păstrează judecata întreagă, îşi pleacă fruntea în semn de supunere totală în faţa 
destinului hărăzit, acceptând nunta cu beizade Ştefan. 
 În aceeaşi categorie se încadrează: Maria din Amnia, împărăţia Bizanţului din „Creanga de 
aur”, Ruxanda din „Nunta domniţei Ruxanda”, Magda Orheianu din „Neamul Şoimăreştilor”, 
împărăteasa Irina din „Creanga de aur”, personaje care completează o adevărată galerie de bogăţie 
psihologică, spirituală şi morală. 
 Personaje feminine remarcabile creează Sadoveanu şi în romanele care descriu în mod 
realist viaţa apăsătoare, cenuşie şi monotonă a târgurilor de provincie, o viaţă în care nu se 
întâmplă niciodată nimic spectaculos şi cu care eroinele se resemnează sau, dimpotrivă, se sinucid 
în încercarea de a se salva. Victime ale mediului în care-şi duc existenţa, dar şi ale unor aspiraţii 
greu de realizat, încarcerate în mediul provincial insalubru, ucigaş al năzuinţelor şi fond de ratare a 
individului, naturi bovarice, cu accente cehoviene, eroinele sadoveniene îşi cer dreptul la fericire, 

devenind obsedate de dorinţa salvării prin iubire.  
 Eroina romanului „Locul unde nu s-a întâmplat nimic”, Daria Mazu, este obsedată de 
idealul erotic. Considerată o floare exotică în lumea târgului îngropat în mediocritate şi 
superficialitate, ea este modelată de madam Aglae Argintar şi de prinţul Lai Cantacuzin, de care se 
îndrăgosteşte. Respinsă de acesta, se mărită cu un bărbat pe care nu-l iubeşte şi, dominată de 
idealuri înalte, nefericită, rănită în dragoste, în final se sinucide. 

Fiinţe oscilante, visătoare sunt şi Maria Stahu din „Apa morţilor”, Tinca din „Floare 
ofilită”. Ele suferă de o boală a inadaptării, aspirând mereu spre o altă condiţie, spre fericirea 
erotică, dar neputându-şi împlini dorurile, se sting treptat, devenind „flori ofilite”. Melancolice, 

visătoare, ele îşi creează un ideal erotic care nu poate fi atins şi atunci se sinucid (Daria), se 
resemnează (Tinca) sau se izolează la ţară, în mijlocul naturii primitive, simţind nevoia de linişte 
(Maria Stahu). 

 O categorie aparte în proza sadoveniană o constituie femeia sub semnul magicului, 

miticului, ipostază ce deschide calea spre o lume fascinantă, a credinţelor şi eresurilor, a 
neobişnuitului, senzaţionalului. Personajele cred în vise şi semne, în leacuri şi descântece, în 
ritualuri şi practici magice străvechi. 
 Zamfira, copila ciudată a morarului Simion din povestirea „Zâna lacului”, trebuie să îl 
conducă pe un tânăr visător în mijlocul iazului. Fascinat de magnetismul ochilor cenuşii, strălucitori 
şi ciudaţi ai fetei şi aflat sub impresia sărutului de foc pe care-l primeşte, tânărul aţipeşte şi într-un 

târziu, când se trezeşte, are imaginea unei zâne plutind într-o luntre pe oglinda lacului. 

 Alte personaje din aceeaşi categorie sunt: Irinuţa din „Balaurul”, Kivi Mavrocosti din 

„Nopţile de Sânziene”, baba Maranda din „Baltagul”, presvitera Olimbiada din „Nicoară 
Potcoavă”. 
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 În lumea complexă, vastă a operei lui Sadoveanu, alături de personaje feminine tipologice, 
îşi găsesc locul personaje puternic individualizate, expresii ale însuşi sufletului feminin: Ancuţa, 
Vitoria Lipan, Ilisafta jupâneasa. 
 Ancuţa, tipul crâşmăriţei, este întruchipare a frumuseţii, a hărniciei, a vicleniei şi 
curiozităţii, ca particularităţi ale sufletului feminin. Cochetă, graţioasă, stârneşte simpatia tuturor 

povestitorilor şi ascultătorilor de la han, care o respectă pentru frumuseţea şi demnitatea ei, pentru 
puritatea sufletească, pentru gingăşia şi vorbele bune pe care le împarte laolaltă cu mâncarea şi 
vinul. 

Spre deosebire de „cealaltă Ancuţă” care se implică efectiv în acţiunile celor sosiţi la han, 
Ancuţa cea tânără se rezumă doar la gesturi şi vorbe, amintindu-şi de la mama ei întâmplări de 
demult. 

 Un alt personaj-simbol, Vitoria Lipan, munteanca de la Tarcău este, poate, unul dintre cele 
mai comentate personaje din literatura noastră. Reprezentantă a vieţii aspre de la munte, a unei lumi 
cu rădăcini adânci în tradiţie, arhaic, milenar, Vitoria trăieşte drama pierderii soţului, a cărui 
întârziere peste măsură aduce în sufletul ei gândul morţii. Definită de coordonate fundamentale – 

vis/semn, lumină, întuneric, rânduială, eroina se situează într-o tensiune existenţială unică, între 
Eros şi Thanatos, între adevăr şi dreptate. 
 Critica literară a remarcat la acest personaj sadovenian o serie de calităţi, precum inteligenţa, 
abilitatea, capacitatea de disimulare, viclenia, spiritul justiţiar, curajul, respectul faţă de tradiţie, 
latura superstiţioasă, devotamentul faţă de cel ucis, intuiţia, buna cunoaştere a oamenilor. Dar 
Vitoria Lipan este şi o femeie frumoasă, cochetă uneori, iubirea păstrându-i nealterată frumuseţea. 
 Cel mai complex personaj feminin sadovenian, soţie, mamă a unei familii numeroase, 
soacră, rămâne însă jupâneasa Ilisafta din „Fraţii Jderi”. Ea este mai întâi mamă, spirit protector 
al familiei, preocupată în permanenţă de soarta feciorilor săi. Generozitatea, sensibilitatea, 
dragostea caldă şi emoţionantă se adresează mai ales lui Ionuţ, mezinul familiei şi rod al unei iubiri 
din tinereţe a comisului Manole Jder, pentru că este orfan de mamă şi-l consideră dat în grija ei. 
 Amestecându-se în viaţa tuturor membrilor familiei, comisoaia îi iubeşte cu adevărat, le 
poartă grija, se interesează de bucuriile şi necazurile lor, uneori apelând la vrăji şi descântece pentru 
a afla norocul feciorilor săi. 
 Însumând trăsături ale tuturor personajelor feminine sadoveniene, Ancuţa, Vitoria Lipan, 
Ilisafta devin personaje-sinteză, expresii ale însuşi sufletului feminin. Frumoase, cochete, 
generoase, înţelepte, ele se mişcă pe marea scenă a operei sadoveniene ca nişte fiinţe vii, de un 
farmec tulburător. 
 Alături de alte categorii, precum ţăranii, ciobanii, boierii, pescarii şi vânătorii, haiducii, 
târgoveţii etc., femeile sadoveniene reprezintă un bogat univers spiritual, de o extraordinară 
complexitate şi de o mare diversitate tipologică. 
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THE ROLE OF LISTENING IN BUILDING UP LANGUAGE COMPETENCE 

 
                                                                 Prof. Raluca Pescaru  

Colegiul Tehnic „Apulum”  Alba Iulia, jud. Alba 

  

nderstanding a foreign language could be considered even more important than speaking 

it well, in some circumstances it is even vital. Listening should precede speaking. The logical first 

step in attempting to achieve oral fluency or accuracy is to consider the learner‟s ability to listen 
and hear the sounds, stress, rhythm, intonation.  

Like in the case of reading, the ultimate goal of listening is comprehension. Listening 

comprehension is defined as “the process of understanding speech in a second or foreign language”. 
(Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics 1992: 216) 

Unlike traditional approaches to teaching listening, which tended to underemphasize the 

importance of teaching listening comprehension, modern approaches emphasize the role of listening 

in building up language competence: “Without actually having been taught to listen, a student may 
be able to express himself orally, but he will never be able to communicate with speakers of English 

if he is unable to understand what is said to him.” (Hubbard, Jones, Thornton and Wheeler 1983: 
80). It should be taught along with speaking, and the learner should be exposed to as many different 

types of listening as possible.  

Nowadays, even if students are not living in a target language community they should be able 

to find unlimited access to native-speaker speech through radio, television and the internet. To 

understand a foreign language spoken at normal speed as in his own language, the student must 

train himself to ignore items which do not contribute effectively to the meaning and to recognize 

and concentrate on those which are important for meaning, as he does in his own language. All 

speech phenomena: hesitation, reformulation, redundancy, topic change are a natural part of 

spontaneous speech. It is part of our job when training students in listening skills to help them 

disregard these phenomena and to concentrate instead on the main message of what is being said.  

Concerning the length of sections of listening material it must be adequate to the students‟ 
level (starters, beginners, intermediate, advanced) Several sections of discourse are better for testing 

aural comprehension than a long one, because thus an initial error of interpretation and false 

attention focus will not ruin the whole text. Several shorter passages constitute a better test also 

because they tap several different semantic areas; but the length of sections depends ultimately on 

the objective.   

In authentic English speech repetition or verbal redundancy is natural; students should be 

permitted to benefit from it. In designing or choosing listening – comprehension exercises and 

activities the teacher should draw upon authentic materials or ones close to them. Repetition is one 

aspect of this naturalness. Dialogues, spontaneous speaking material, anecdotes contain false starts, 

repetitions, attention claimers that help students to understand the message even without lengthy 

pauses.  

Listening has been divided into two types: intensive listening and extensive listening, just like 

in the case of reading. Intensive listening means dealing with a short text, especially for language 
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purposes or for comprehension. Extensive listening is done in order to follow a story or to find out 

certain details from the passage listened to.  

Although it seems that we are inactive while listening, we must be engaged in this activity of 

constructing a message. “Whilst hearing can be thought of as a passive condition, listening is 

always an active process.” (Underwood 1989: 2)  
Listeners are likely to be confronted to a number of problems when they first attempt to listen 

to a new language: lack of control over the speed at which speakers speak, not being able to get 

things repeated, the listener‟s limited vocabulary (the choice of vocabulary is in the hands of the 

speaker, but in the case of unknown words, the listener can deduce meaning from the context), 

failure to recognize the “signals” (a speaker indicates in different ways that he is moving from one 
point to another, using, for example, expressions like: “Secondly…” or “Then…” etc.), inability to 
concentrate etc.  

The importance of pre-listening stage is often emphasized. Listeners should have some 

expectations, and in order to do that the teacher should give them a hint, be it a slight or a very 

general one. Also useful in this pre-listening stage is reading something relevant or looking at some 

pictures connected to the topic. It is vital to give students clear instructions so as they should know 

exactly what to do.  

The while-listening activities should be interesting so that the students feel they want to listen 

and carry out the activities. The level of difficulty should be an average one, because too difficult 

texts or tasks can be demotivating for the students. The tasks should avoid complications like 

listening or writing at the same time and especially different things; or the activity that requires the 

students to put a large number of sentences in the correct order.   

 Among other roles teachers have, there is an essential one: the teacher as a motivator: 

whatever you are doing in the classroom, your ability to motivate the students, to arouse their 

interest and involve them in what they are doing, will be crucial.   

Interactive listening is seen as a modality to get the students to use the language. This type of 

activity is done in groups, but also modalities can be found to involve the whole class. Discussion-

type activities provide good listening practice because the students listen to one another, especially 

if the discussion is directed towards making a decision together. Predictive listening, like in the case 

of reading, requires the students‟ predictive skills. As the text unfolds, they will revise their initial 
predictions. Communicative games offer excellent practice in listening. For example, Describe and 

draw, when the listener draw what their pairs describe to them, but also interact with them in order 

to elicit more details; Complete it, based on jigsaw principle, demands the participants to discuss 

and ask questions so as to build a complete story. When students are involved in interviews they ask 

one another questions or they may involve people outside the classroom.   

Listening is an essential skill for successful communication. The teacher‟s role in creating 
expectations and maintaining enthusiasm for the text to be heard is to be stressed as it is of great 

importance.  
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LITERATURA COMPARATĂ ȘI APLICABILITATEA EI ÎN 
CADRUL ORELOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 
Prof. Anca Sântimbrean  

Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș, jud. Alba 

 

iteratura comparată este o disciplină polimorfă, în mişcare, foarte actuală în contextul 
globalizării, dar o definiţie de tip „clasic”, ca în disciplinele exacte, nu poate fi formulată o dată 
pentru totdeauna. Ea facilitează diversitatea de perspective, deschiderea transnaţională şi 
transculturală. Generic, literatura comparată îşi propune să studieze raporturile dintre literaturi în 
toată diversitatea lor (Fr. Claudon, K. Haddad-Wotling, Compendiu de literatură comparată, Cartea 
Românească, Bucureşti, 1997, p. 7). O definiţie de dicţionar sună astfel: Comparatism = metodă de 
cercetare a raporturilor dintre diferite literaturi naţionale, urmărind evidenţierea influenţelor, a 

circulaţiei temelor şi motivelor, afinităţile istorico-tipologice etc. Inaugurată în secolul al XVIII-lea 

ca direcţie de cercetare, s-a fundamentat ştiinţific în secolul al XIX-lea, prin contribuţiile lui F. 
Baldensperger, G. Lanson, P. Van Tieghem, R. Étiemble ş.a. (Dicţionar enciclopedic, vol. I, Editura 

Enciclopedică, Bucureşti, 1993, p. 429). 
Competenţe pentru care literatura comparată ar putea fi o unealtă extrem de eficientă în 

cadrul orelor de Limba și literatură română: utilizarea corectă a conceptului de literatură comparată 
și raportarea în permanență la deschiderile interpretative oferite de ea; identificarea marilor 

perioade/curente ale literaturii universale și analizarea influențelor lor în cadrul literaturii române; 

prezentarea specificului curentelor culturale şi literare precum şi a mişcărilor de idei; explicarea 

afinităţilor unui autor/unei opere cu un curent; explicarea şi interpretarea relaţiei dintre autori, 
opere, structuri tematice, idei; identificarea şi explicarea unor interferenţe arte plastice-literatură, 
muzică-literatură, filosofie-literatură etc. 

În cadrul orelor de curs, literatura comparată integrată în orele de literatură română din liceu, 
ar ajuta la sedimentarea noţiunilor de istorie a literaturii universale şi autohtone, ar înlesni 
posibilitatea elevilor de a conexa opere din perioade şi din arii culturale diferite într-un demers 

comparatist. Organizat pe 6 unităţi de învăţare, modulul literaturii comparate ar oferi instrumentele 
pentru înţelegerea textelor de literatură. Bibliografia cuprinde opere fundamentale, opere literare de 
referinţă, ce trebuie cunoscute pentru fiecare perioadă, se recurge şi la prezentări ale contextului 
istoric şi mentalitar, care şi-a exercitat influenţa asupra literaturii. Literatura comparată se bazează 
pe principiul deschiderii transnaţionale şi transculturale. Conţinuturile din perspectiva 
interdisciplinarităţii, conjugate cu trimiterile la celelalte arte (pictură, muzică, cinema etc.) sau la 
filosofie, te ajută să înţelegi spiritul unei epoci, să identifici principii estetice, de fapt, să surprinzi 
originalitatea operei literare. În fiecare unitate de învăţare pot există exerciţii care te ajută să 
pătrunzi gradat în universul operei literare studiate, să identifici un motiv literar, o temă etc. 

Exerciţiile sunt sub formă de întrebări sau sub formă de teste de autoevaluare tip întrebare cu 
opţiuni multiple de răspuns, lucrări de evaluare finală – sub formă de eseu.  
1. Teoria comparatismului 
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Profesorul îşi propune transmiterea principalelor probleme şi controverse ce marchează 
definirea domeniului literaturii comparate (în ce măsură este disciplină istorică sau 
esteticoteoretică). Continua căutare identitară şi meditaţie cu privire la propriul statut echivalate cu 
criza constituie motivaţia întregului travaliu – unul care face apel la practica lecturii comparatiste. 

Profesorul are în vedere reliefarea unui ansamblu care cuprinde „teoriile literaturii” confruntate pe 
terenul comparatisticii, astfel încît elevii să conştientizeze provocările ridicate de elaborarea unei 

teorii generale a literaturii.  

Teme: Emergenţa termenului literatură comparată – Invariantul – Genuri: genologia – 

Forme: morfologia – Teme: tematologia – Imagini: imagologia – Polisistemul – Modele de 

supranaţionalitate – Literatura comparată şi istoria mentalităţilor – Estetica receptării – Teoria 

traducerii – Mituri literare – Metoda comparatistă (hermeneutica comparatistă, tehnici şi circuite 
hermeneutice, analogii, paralele) – Canonul literar – Direcţii şi „şcoli” comparatiste. 

2. Mitologie şi folclor comparat  
Profesorul îşi propune să determine o înţelegere şi utilizare adecvată de către elevi a 

conceptelor de „mit”, „mitologie”, „folclor”, „folcloristică”, „gândire mitică” şi „gândire 
tradiţională”, cunoaşterea principiilor comparatismului în mitologie şi folclor şi aplicarea lor 
pertinentă în studiile de caz.  

Conţinutul tematic: Mit/Mitologie. Gândirea mitică. Pseudomiturile. Cultura şi gândirea 
tradiţionale. Folclor/Folcloristică. Cercetarea comparatistă în mitologie şi folclor pe plan 

internaţional şi naţional. Principiile comparatismului mitologic şi folcloric.   
Bibliografie recomandată: Bernea, Ernest, Spaţiu, timp şi cauzalitate la poporul român, 

Bucureşti, Humanitas, 1997; Chiţimia, I.C., Folclorul românesc din perspectivă comparată, 

Bucureşti, Minerva, 1971; Eliade, Mircea, Aspecte ale mitului, traducere de Paul G. Dinopol, 

prefaţă de Vasile Nicolescu, Bucureşti, Univers, 1978; Gusdorf, Georges, Mit şi metafizică. 

Introducere în filosofie, traducere de Lizuca Popescu, Ciobanu şi Adina Tihu, Timişoara, 
Amarcord, 1996; Olteanu, Antoaneta, Mitologie comparată, Bucureşti, Editura Universităţii, 1997. 
3. Literatura totalitaristă 

Profesorul propune abordarea problematicii raporturilor dintre literatură şi istorie, ambele 
aflate sub spectrul puterii şi al ideologiei aferente acesteia.  

Teme: Vor fi investigate diferitele aspecte ale raportului real-ficţional în textul literar, 
precum şi ale coexistenţei criteriilor etice şi estetice în actul creării, respectiv, receptării textelor în 
vederea stabilirii elementelor constante în contrast cu variabilele, precum şi relevanţa acestui gen de 
texte artistice pentru sensibilitatea, interesele şi obsesiile umanităţii contemporane.  

Bibliografie recomandată: Arendt, Hannah, Originile totalitarismului, Bucureşti, Humanitas, 
1994; Châtelet, François & Pisier, Évelyne, Concepţii politice ale secolului XX, Bucureşti, 
Humanitas, 1994; Lejeune, Philipe, Pactul autobiografic, Univers, Bucureşti, 2000; Simion, Eugen, 
Ficţiunea jurnalului intim, vol. I-III, Univers enciclopedic, Bucureşti, 2001; Soljeniţîn, Alexandr, 
Arhipelagul Gulag 1918-1956. încercare de investigaţie literară, vol. I-III, Univers, Bucureşti, 
1997-1998 

4. Imaginarul erotic 

Profesorul abordează selectiv capodoperele, cu scopul de a comenta modelele exemplare 

oferite de scriitori, la nivelul imaginarului erotic, încercând să determine în ce măsură evoluţia 
societăţii umane a complicat sau a simplificat componentele acestui imaginar.  
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Teme posibile: Istoria mentalităţilor şi imaginarului erotic. Problematica reprezentării şi 
necesitatea cunoaşterii prin eros. Modele exemplare. Ideea de paradigmă la Parmenide şi Heraclit. 
Mari simboluri ale imaginaţiei, arhetipuri, trasee antropologice, obiecte simbolice. Terminologia 
imaginarului. Nous şi eros. Principalele mitologii şi rolul erosului. Descoperirea sacrificiului în 
iubire – literatura indiană veche. Capcanele interpretărilor în Cântarea Cântărilor. Cele patru iubiri 
ale lui Ulise; infinitatea mitului. Sarcasmul lui Socrate – definiţia platoniciană a erosului. Eros şi 
mode. Mondenitate şi modernitate: Sapho şi Ovidiu. Lumea arabă a celor 1001 de nopţi. 
Frumuseţea şi eroismul ca idealuri – o ideologie a Evului Mediu. Dimensiunea finală a iubirii: 
iubirea ca moarte. Idiosincraziile unui capelan: Traite de l‟Amour courtois. Imaginarul erotic şi 
devenirea infinită a textului: Tristan şi Isolda.  

Bibliografie recomandată: Clot, André, Civilizaţia arabă în vremea celor 1001 de nopţi, 
Bucureşti, Meridiane, 1989; Dram, Constantin, Ordinea iubirii de la Banchetul la Robinson Crusoe, 

Iaşi, Universitas XXI, 2009; de Rougemont, Denis, Iubirea şi Occidentul, Bucureşti, Univers, 1997; 
Tinayre, Marcelle, Istoria iubirii, Bucureşti, Viaţa Românească, 1991; Y Gasset, Ortega, Studii 

despre iubire, Bucureşti, Humanitas, 1995. 

5.  Teatrul modern si postmodern 

Profesorul îşi propune să prezinte elevilor principalele probleme şi controverse ce 
marchează discursul critic referitor la posibilele paradigme ale dramei moderne. Intervenţiile 

didactice au în vedere reliefarea unui ansamblu care cuprinde elementele care definesc structura și 
imaginarul dramei moderne, încercînd să depăşească tradiţia unui convenţionalism sincronic, în 
vederea surprinderii aspectelor esenţiale în devenirea modernă a discursului dramatic. 

 Conţinutul tematic: Teorii ale dramei – Convenţii – Drama limbajului – Relaţia dintre teorie 
şi practică – Spectatorul – Relativismul psihologic – Absurdul – Dimensiuni expresioniste – Jocul 

autorităţii – Condiţia umană – Tipuri umane – Vinovăţia şi trădarea – Înstrăinarea – Avangarda – 

Influenţe şi mişcări – Responsabilitate şi semnificație socială – Teatru şi adaptare cinematografică – 

Răspunsul critic. Analiza comparată a autorilor: G.B. Shaw (Pygmalion; Casa inimilor sfărîmate), 

L. Pirandello (Şase personaje în căutarea unui autor), E. O‟Neill (Din jale se întruchipează 
Electra), J.-P. Sartre (Diavolul şi bunul Dumnezeu; Muştele), B. Brecht (Cercul de cretă 
caucazian), A. Camus (Caligula; Neînţelegerea), E. Ionesco (Cîntăreaţa cheală; Lecţia; Scaunele; 

Jacques sau supunerea), S. Beckett (Aşteptîndu-l pe Godot; Sfîrşitul jocului).  
Bibliografie recomandată: Abbotson, Susan C.W., Thematic Guide to Modern Drama, 

Greenwood Press, Westport, 2003; Domenach, Jean-Marie, Întoarcerea tragicului, Editura 

Meridiane, Bucureşti, 1995 ; Fortier, Mark, Theatre Theory. An Introduction, Routledge, London, 

1992; Pickering, Kenneth, Studying Modern Drama, Palgrave Macmillan, London, 2003; Worthen, 

W.B., Modern Drama and the Rhetoric of Theater, University of California Press, Berkeley, 1992. 

6. Hermeneutică literară 

Identificarea şi descrierea obiectului de studiu, a statutului şi sarcinilor hermeneuticii. 
Familiarizarea cu conceptele, strategiile şi mecanismele hermeneutice utile în practica 
hermeneuticii literare. Însuşirea unor tehnici, principii, metode etc. hermeneutice în vederea 
desfăşurării unor activităţi proprii de interpretare.  

Conţinutul tematic: Rădăcinile istorice ale hermeneuticii. Hermeneutica şi exegeza sacră. 
Hermeneutica filologico-retorică dezvoltată în cadrul hermeneuticii creştine. Teoria sensurilor unui 
text. Teoria lecturii şi importanţa acesteia pentru activitatea de interpretare. Nivelele de sens ale 
unui text: de la teoria sensului cvadruplu (sensul literal, sensul alegoric, sensul moral şi sensul 
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anagogic) la clasificarea tripartită a lui Umberto Eco (straturi de sens delimitate în funcţie de: 
intentio auctoris, intentio operis, intentio lectoris). Rădăcinile mitice şi mitologice ale 
hermeneuticii. Hermeneutică şi hermeneia.  

Bibliografie recomandată: Cifor, Lucia, Principii de hermeneutică literară, Editura 

Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2006; Cornea, Paul, Interpretare şi raţionalitate, Iaşi, 
Polirom, 2006; Iser, Wolfgang, Actul lecturii. O teorie a efectului estetic, Piteşti, Paralela 45, 2006; 

Jauss, Hans-Robert, Experienţă estetică şi hermeneutică literară, traducere şi prefaţă de Andrei 
Corbea, Bucureşti, Univers, 1983; Riedel, Manfred, Comprehensiune sau explicare? Despre teoria 

şi istoria ştiinţelor hermeneutice, Cluj-Napoca, Dacia, 1989; Schleiermacher, F.D.E., 

Hermeneutica, Iaşi, Polirom, 2001. 
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II. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

 

TRATAREA DIFERENŢIATĂ – O ŞANSĂ PENTRU REUŞITA  
LA MATEMATICĂ 

– Studiu de specialitate – 

 

Prof. Doina Andrei 

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău, jud. Buzău 

 

eea ce-l caracterizează pe om este gândirea; de aceea cultivarea gândirii este un lucru de 

mare preţ. Matematica este disciplina care, prin însăşi esenţa ei – precizia – are menirea de a forma o 

gândire ordonată, sistematică, investigatoare, creatoare, atât de necesară omului zilelor noastre, care îşi 
perfecţionează mereu metodele de cunoaştere a lumii. 

Primele clase au un rol hotărâtor pentru parcurgerea de către elevi a întregului sistem al 
învăţământului matematic. Un elev care n-a învăţat la timp să calculeze corect, care nu are 

deprinderi elementare de rezolvare a exerciţiilor şi problemelor, nu va putea urmări raţionamente 
matematice complexe, fiind preocupat mai ales de ceea ce ştie că nu ştie, devenind neîncrezător în 
puterile sale. În schimb, elevul care posedă cunoştinţele şi capacităţile specifice de bază, pătrunde 
uşor în miezul noţiunilor noi, gândirea lui fiind capabilă de eforturi ascendente. El trăieşte bucuria 
succesului, câştigând încredere în forţele proprii. 

Învăţământul matematic contribuie la dezvoltarea personalităţii pe plan afectiv şi volitiv prin 

formarea unor trăsături pozitive de voinţă şi caracter: exactitatea, punctualitatea, dârzenia. 
Conştient de importanţa studierii matematicii, dar şi de faptul că matematica este considerată 

„cea mai grea” disciplină de învăţământ, dascălului îi revine sarcina de a identifica soluţii de optimizare 
a activităţii de predare-învăţare a matematicii. 

Nu e greu să ştii operaţiile matematice, ci să îl faci pe elevul de vârstă şcolară mică să 
opereze cu ele. Trebuie să avem în permanenţă în vedere faptul că sub aparenţa evenimentelor din sala 

de clasă se ascunde o lume complexă de psihologii individuale, în care cadrul didactic trebuie să 
pătrundă pentru a o cunoaşte cât mai bine şi de care trebuie să ţină seama în activitatea sa. 

Luând în calcul aceste aspecte, se pune foarte serios problema alegerii celor mai eficiente 

modalităţi de lucru pentru a obţine performanţe/competenţe atât în domeniul cunoaşterii, cât şi în cel 
relaţional-comportamental. 

Copiii care au dificultăţi în învăţare trebuie înţeleşi. Nereuşitele lor şcolare sunt puse deseori 

pe seama leneviei, neastâmpărului sau sfidării deliberate şi, în consecinţă, ei sunt supuşi presiunilor 
pentru a realiza imposibilul. 

Elevul incapabil de rezultate excelente în sistemul educaţional nu este cu nimic mai prejos 

decât colegii săi. El are aceeaşi valoare umană şi demnitate ca şi „vedeta intelectuală” a clasei. 
Tratarea diferenţiată la lecţia de matematică urmăreşte valorificarea la maximum a 

potenţialului intelectual al fiecărui elev, determinându-l pe acesta să-şi depăşească teama şi 
neîncrederea şi să devină participant activ la propria formare. 
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Este necesar ca şcoala să-i înveţe pe elevi să gândească pozitiv, să le sporească încrederea în 
forţele proprii, să le ofere bucuria succesului. Şi, mai ales, trebuie să-i facă să se simtă iubiţi şi apreciaţi 
pentru efortul pe care îl depun în activitatea de învăţare. 

Dacă „instruirea diferenţiată” reprezintă o sintagmă destul de cunoscută, fiind des utilizată în 
limbajul pedagogic, „individualizarea instruirii” a apărut ca o variantă didactică relativ mai târziu; 
ea redă acel sistem de derulare a procesului instructiv-educativ, care oglindeşte cea mai intensă 
activitate de asimilare a unui volum mare de cunoştinţe, într-un interval de timp relativ scurt, în funcţie 
de stilul de învăţare al fiecărui elev, de specificul personalităţii sale. 

Prin aplicarea tehnicilor de individualizare a instruirii însăşi natura relaţiei dintre componentele 
actului didactic (cadru didactic - conţinut - metode - elev) se modifică accentul de pe activitatea de 

predare a cadrului didactic, deplasându-se pe activitatea de învăţare a elevului, acea învăţare dirijată 
desfăşurată de elev sub îndrumarea cadrului didactic. 

Practic „individualizarea” defineşte acţiunea de adaptare a procesului didactic la 
particularităţile individuale ale elevilor. 

Orice învăţare este eficientă dacă pleacă de la cunoaşterea copilului, individualizarea fiind 

imposibilă fără o cunoaştere a „zestrei” cu care vin copiii la şcoală. Învăţarea individualizată este un 
mod de abordare educaţională care vizează contribuţia fiecărui copil adusă la situaţia predării şi 
învăţării. Premisa acestui mod de abordare este aceea că niciodată doi copii nu încep o activitate 
educaţională în acelaşi fel. Copiii contribuie la activitate cu propriile lor experienţe, atitudini, abilităţi 
etc. Pentru a preda eficient, cadrul didactic trebuie să fie receptiv la aceste diferenţe. Dascălul şi 
copilul se influenţează reciproc, între ei stabilindu-se o relaţie de comunicare bazată pe încredere şi 
sinceritate. 

Tratarea diferenţiată promovează principiile toleranţei şi echităţii, răspunzând unei game largi 
de calităţi, stiluri de învăţare, nevoi şi personalităţi ale copiilor din clasă. 

Cadrul didactic, instruind toţi elevii dintr-o clasă, bineînţeles că nu poate elabora tot atâtea 
procese diferite de predare, dar trebuie să asigure parcurgerea de către toţi elevii a aceleiaşi programe, 
ţinând seama de particularităţile individuale. 

Se ştie că în timp ce elevul cu aptitudini matematice mai dezvoltate îşi poate însuşi 
cunoştinţele chiar şi de la un dascăl cu o competenţă pedagogică-didactică mai redusă, reuşita 
şcolară a celui cu aptitudini slabe depinde într-o mare măsură de pregătirea şi măiestria pedagogică 
a dascălului. 

Sunt situaţii când la tablă, pe caiete sau pe fişe se dau exerciţii presupunând toate gradele de 

dificultate, lăsând însă elevilor libertatea de a rezolva numai pe acelea pe care le pot rezolva. Similară 
este situaţia rezolvării unei probleme, unde se pot formula sarcini multiple: de a o rezolva, apoi de a 

găsi alt procedeu de rezolvare, de a o pune în expresie numerică, de a compune o problemă 
asemănătoare etc., şi din care fiecare elev parcurge atât cât poate, în ritmul său propriu sau depăşindu-l 

progresiv. 

În funcţie de scopul acţiunilor diferenţiate putem identifica următoarele tipuri de acţiune: 
• terapeutică, destinată elevilor aflaţi în limitele situaţiei normale, dar cu unele lacune în 

cunoaştere; 
• recuperatorie, destinată elevilor aflaţi în situaţii de uşor handicap (tulburări de atenţie şi 

limbaj, de memorie, de gândire); 
• de suplimentare a programului de instruire, destinată elevilor care dispun de capacităţi şi 

abilităţi, precum şi preferinţe conturate şi orientate spre matematică. 
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În felul acesta elevul este evaluat şi comparat cu el însuşi, ştiut fiind că „cea mai importantă 
victorie e să te depăşeşti pe tine însuţi”. 

Abordând stilul învăţării individualizate, clasa devine un mediu dinamic şi mereu în schimbare, 
în care dascălul poate dovedi că apreciază pe fiecare dintre copii şi pe toţi copiii. 

În ultimele decenii teoreticienii şi practicienii educaţiei au acordat o atenţie deosebită învăţării 
prin cooperare care stimulează participarea elevilor la realizarea actului didactic şi obţinerea unor 
rezultate şcolare superioare celor obţinute prin modalităţile tradiţionale de instruire. 

Există mai multe modalităţi de realizare a activităţii didactice diferenţiate, pe grupe. Când o 
clasă şcolară este divizată în mai multe grupe, se poate desfăşura o activitate didactică paralelă sau 

o activitate didactică complementară sau poate fi vorba de o combinaţie între aceste două 
demersuri/strategii. 

Putem denumi aceste situaţii ca fiind procedee specifice de derulare a activităţii didactice. 

a) În cazul procedeului „paralel” toate grupele realizează aceleaşi sarcini didactice, fac 

pe ansamblu acelaşi lucru; la încheierea unei secvenţe de învăţare se compară rezultatele inter-
grupuri, au loc discuţii libere, iar concluziile desprinse vor genera o cooperare mai eficientă la 
nivelul fiecărui grup. 

De exemplu, pentru fixarea şi consolidarea deprinderilor de adunare şi scădere fără trecere 
peste ordin, la clasa I, elevii, împărţiţi în 4 grupe, au rezolvat exerciţii sub formă de joc, scrise pe fişe. 

Fişele conţin exerciţii simple şi compuse, ale căror rezultate sunt asociate cu desene 

reprezentând obiecte a căror denumire trebuie trecută în aritmogrife. În urma rezolvării corecte, 
elevii au primit pe loc recompensa, sub forma cuvântului sau cuvintelor descoperite pe linia 

principală a aritmogrifului: „Felicitări”, „Învingători”, „Mult succes” sau „Ai reuşit”. 

b) În cazul procedeului „complementar”, în condiţiile diversităţii curriculare, fiecărui grup îi 
revin atribuţii specifice; o temă din programa şcolară este împărţită în mai multe subteme şi acestea 
sunt repartizate spre studiere grupelor diferite de elevi. E necesar ca subtemele să fie delimitate şi, 
în acelaşi timp, să se completeze reciproc. 

Beneficiile învăţării în colaborare sunt foarte importante. Dincolo de faptul că formarea 
deprinderilor de învăţare prin cooperare are efecte benefice şi directe asupra rezultatelor învăţării la 
vârsta şcolară mică, ea îşi va dovedi eficienţa în timp, când elevii se vor integra socio-profesional mai 

uşor având deja anumite deprinderi de comunicare asertivă, de ascultare activă, de valorizare a 

opiniilor celorlalţi şi, nu în ultimul rând, deprinderi de a realiza proiecte în echipă. 
Toate aceste avantaje constituie motive pentru a aprecia învăţarea în echipă şi, ca dascăli, de 

a-i ajuta pe elevi să-şi formeze deprinderi de învăţare prin cooperare. 

Când se organizează activitate individuală pe grupe de nivel, cadrul didactid alege exerciţii 
diferite ca dificultate şi volum pentru elevii cu performanţă superioară sau medie şi pentru cei cu 
dificultăţi în învăţare. (Elevii nu trebuie să ştie din ce grupă fac parte, e de ajuns să li se spună că 
sarcinile de lucru nu sunt aceleaşi pentru fiecare.) 

Activitatea individualizată ţine seama de ritmul de muncă al fiecărui elev, de aptitudinile şi 
capacitatea lui de rezistenţă fizică şi intelectuală şi urmăreşte progresul fiecăruia pe baza propriei lui 
activităţi. Elevii cu aptitudini deosebite îşi însuşesc cunoştinţe mai multe decât prevede 
programa, iar ceilalţi îşi însuşesc mai multe cunoştinţe decât dacă n-ar fi fost ajutaţi prin sarcini 
diferenţiate, ajungând astfel ca şi ei să corespundă cerinţelor programei. 

Deci, este diferenţierea cheia succesului deplin în predare şi învăţare ?!... 
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Considerăm că reuşita şcolară a elevului trebuie să fie maxim-posibilă nu numai în raport cu 
cerinţele externe, ci mai ales cu posibilităţile interne ale elevului. În acest sens reuşita maximă este 

totodată tipică pentru personalitatea copilului, întrucât reuşita şcolară nu exprimă niciodată în stare 
„pură” aptitudinile elevului, ci mai degrabă eficienţa şcolară a aptitudinilor, condiţionată şi de factori 
nonintelectuali de personalitate, adică de interesele, motivaţia, perseverenţa, stabilitatea emoţională, 
atitudinea elevului faţă de activitatea şcolară. Aici intervine „arta” cadrului didactic de a cunoaşte 
personalitatea elevului şi, în funcţie de aceasta, de a adapta şi optimiza permanent propria activitate 
instructiv-educativă. 

Aplicarea principiului diferenţierii instruirii elevilor favorizează depistarea precoce a 

intereselor cognitive, a aptitudinilor speciale şi a altor componente ale personalităţii lor, oferind 
condiţii prielnice de cultivare a acestora, astfel încât fiecare elev să trăiască sentimentul succesului, al 
reuşitei sale maxime. 
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itoplanctonul din Oceanul Planetar care constituie baza lanțurilor trofice este constituit 
din aproximativ 5.000 de specii de alge unicelulare din care circa 300 de specii pot să înflorească 
atingând densități de milioane de celule/ml. Dintre acestea, aproape 40 de specii care aparțin 

diatomeelor, dinoflagelatelor, prymnesiophytelor și raphidophytelor pot să producă metaboliți 
toxici numiți “biotoxine marine”. Înfloririle cu alge toxice și netoxice s-au semnalat de-a lungul 

timpului, fiind observate încă din antichitate.  
Există specii cu toxicitate mare și permanentă și specii care devin toxice doar în anumite 

condiții hidroclimatice, temporar, cu o toxicitate de intensitate variabilă, probabil o consecință a 
tulburării de moment a metabolismului. Algotoxinele sunt substanțe naturale complexe, solubile, 

eliminate în apă prin secreție sau prin autoliză, cu toxicitate variind de la nivel de antibiotice, până 
la extrem de toxice.  

În cursul ultimelor decenii au fost semnalate numeroase cazuri de înfloriri cu alge toxice 
care au crescut în intensitate și în distribuția geografică fiind observate în: Egipt, Australia, Franța, 
Spania, Portugalia, Italia, Turcia, America de Nord. 

Transferul speciilor de alege periculoase se realizează pe plan internațional prin intermediul 
apelor de balast sau a sedimentelor transportate de cargouri, fapt evidențiat în ultima sută de ani. De 
asemenea, apele de balast transportă cantități considerabile de organisme marine, altele decât algele 
microscopice, care includ specii de pești, crustacei, moluște care sunt infestate cu alge toxice. 

Organizația Maritimă Internațională a elaborat proceduri de manipulare a apelor de balast în 
vederea reducerii riscului de balastare cu ape din adâncime și eliminarea sedimentelor din tancurile 
de balast în  zonele de acvacultură sau a parcurilor marine.  

Toxinele algelor pot fi vehiculate și acumulate în lungul lanțului trofic marin, ele fiind 
responsabile de mortalitățile masive ale păsărilor marine și peștilor. Mamiferele marine primesc 
toxinele prin peștele contaminat de zooplanctonul consumator de alge.  

Fitotoxinele reprezintă un risc crescut și pentru sănătatea omului. 
Acumularea de toxine în produsele pescărești este la originea unor boli cunoscute sub 

diferite denumiri: sindromul ciguateric, intoxicații cu fructe de mare, intoxicații paralitice, 
intoxicații diareice, intoxicații cu toxine de cianobacterii, intoxicații neurologice, intoxicații 
amnezice. 

În România, ca și în alte țări cu deschidere la mare, Italia, Turcia, Bulgaria, Spania, 
Portugalia, Franța, Japonia, există o tradiție a consumului de fructe de mare, mai ales în zona 
litorală, acestea având calități nutritive deosebite, fiind bogate în proteine, lipide, glucide, 
microelemente, enzime și vitamine, dar sărace în colesterol. Pornind de la acest fapt și în strânsă 

legătură cu dezvoltarea turismului, cu dorința de a călători și a cunoaște tradițiile culinare locale, 
consumul de fructe de mare sau pește contaminate cu fitotoxine este cu atât mai periculos, cu cât  
simptomatologia intoxicațiilor este diversă, determinând disfuncții grave ale organismului uman. 

Cele mai frecvente boli determinate de ingerarea de fitotoxine sunt: 
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Sindromul ciguateric apărut în urma ingestiei unor specii de pești tropicali care se hrănesc 
cu alge (peștele-chirurg, peștele-papagal) sau a unor pești prădători (baracuda), caracterizat prin 
prurit (mâncărime), tulburări de echilibru, hipotensiune și vărsături asociate cu diaree. Cazurile 
severe evoluează spre deces prin stop respirator. Toxinele ciguaterice sunt produse de mai multe 
specii de dinoflagelate care trăiesc pe recifele de corali și reprezintă hrana unor pești fitofagi. 

Deoarece nu există un tratament specific, ci doar adjuvanți care amelioreză simptomele, cum 
ar fi manitolul și calciul, simptomele neurologice pot persista luni sau ani. Simptomele se 

reactivează la consumul de alcool, de aceea, este interzis a fi consumat timp de 6 luni după 
vindecare. Cel mai simplu lucru care se face pentru primul ajutor în caz de otrăvire este consumul 
de apă de nucă de cocos bogată în potasiu, care împiedică răspândirea toxicului în organism. 

Intoxicarea paralitică cu fructe de mare (IPFM) este cauzată de consumul de midii, 
stridii, calmari care pot cumula prin lanțurile trofice circa 18 toxine paralitice ce înglobează: 
saxitoxina, neosaxitoxina, goniautoxinele. Simptomele încep să se manifeste la 30 de minute de la 
ingestie și constau în furnicături în jurul buzelor și la buricele degetelor, acestea progresând spre 
brațe și picioare. Se instalează o slăbiciune generală cu ușoare dificultăți respiratorii, urmată de 
paralizie musculară și moarte dupa 2-24 de ore în lipsa unei asistențe respiratorii. Anual sunt 
semnalate aproximativ 2.000 de cazuri de otrăvire la om, cauzate de consumul de pește sau moluște, 
din care 15% sunt cazuri mortale. Dacă se acționează în timp util prin golirea stomacului și 
ventilație mecanică pentru suport respirator, organismul se reface treptat fără efecte secundare. 

Intoxicarea diareică cu fructe de mare (IDFM) este determinată de fitotoxinele diareice 

produse de dinoflagelate mai ales de speciile genului Dinophysis. Substanța activă din fitotoxină 
răspunzătoare de îmbolnăvire este acidul okadaic, care declanșează la 30 de minute de la ingerare, 
greață, diaree, vărsături, dureri abdominale și frisoane. Simptomele dispar după trei zile și nu s-au 

înregistrat cazuri mortale. Însă, după intoxicări repetate, se pot forma tumori în tubul digestiv, fapt 
evidențiat în raportările statistice din Japonia (1.300 de cazuri între 1976-1982), din Spania (5.000 

de cazuri în 1981) și Franța (3.300 de cazuri în 1983). Pentru a fi recomandate consumului uman, 
moluștele nu trebuie să conţină biotoxine marine în cantităţi totale (măsurate în întregul corp sau în 
orice parte comestibilă separat) ce depăşesc limita de 160 micrograme de acid okadaic sau 

echivalenţi ai acidului okadaic per kg. 
Intoxicarea amnezică cu fructe de mare (IAFM) este declanșată de alga diatomee 

Nitzschia pungens f. multiseries care produce fitotoxina numită acid domoic. Primele intoxicații cu 
midii albastre (Mytilus edulis) care conțineau această fitotoxină au avut loc în Canada, în 1987, 
când s-au semnalat 105 cazuri de îmbolnăvire și 3 decese. Simptomele include: crampe abdominale, 

halucinații, confuzii, pierderea memoriei, a echilibrului, afecțiuni renale, comă și în cazuri grave 

moartea după 3-5 ore. Acidul domoic este un aminoacid neuroexcitator produs de unele specii de 

dinoflagelate ca o reacție la carența de fosfat sau silicat, care se concentrează în organismul unor 
specii de moluște, crustacee și pești (sardină, anșoa). Gătirea fructelor de mare la temperaturi 
ridicate sau congelarea acestora nu reduce toxicitatea acidului domoic. Pentru că nu există antidot, 
se va evita consumul midiilor în lunile de primăvară și vară cu “maree roșie”, corespunzătoare 
perioadei de înflorire algală. 

Intoxicarea cu toxinele cianobacteriilor  

Excesul de fosfor provenit din drenarea îngrășămintelor agricole determină acumularea în corpul 
cianobacteriilor de peptide hepatotoxice și alcaloizi, sursă de intoxicare pentru animalele sălbatice 
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sau domestice care se adapă din surse se apă eutrofizate. Toxinele pot contamina sursele de apă 
potabilă acestea fiind precursori ai tumorilor, neavând toxicitate acută.  

În prezent, algotoxicologia este un capitol prea puțin cunoscut în zootehnie, în medicina 

veterinară și chiar umană. Prezența potențială a fitotoxinelor în produsele marine are consecințe 
negative asupra industriei pescărești, acvaculturii și comerțului internațional. Epidemiile pot surveni 
în afara zonelor endemice ca urmare a comerțului cu pește și fructe de mare importate, ceea ce 
impune aplicarea unor măsuri preventive și de control la scară planetară, prin instituirea unui 
program de monitorizare național și internațional. 

 

Bibliografie: 

1. Mârza, Maria - Transferul algelor toxice prin intermediul apelor de balast sau prin transportul 

unor organisme marine, Revista Marea Noastră, nr.14, Tipografia Poligraf S.A., Constanța, 

1995 

2. *** - http://documents.tips/documents/alge-cu-potential-toxigen-559bf423626b3.html 

3. *** - http://documents.tips/documents/intoxicatia-cu-toxine-naturale.html 
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TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 

An școlar 2016-2017 

Disciplina Chimie -- Clasa a IX-a 

 
Prof. Elena Mihalcea 

 Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, jud. Suceava 

 

Subiectul 1. ………………………………………………..…....................... 10 puncte   

Scrieți pe foaia de test termenul din paranteză care completează corect fiecare dintre următoarele 
afirmații: 

1. Soluția este un amestec …………………….… (omogen/ neomogen) de două sau mai multe 
substanțe. 

2. C% reprezintă cantitatea de substanță dizolvată în 100g de …….… (soluție/ solvent). 
3. La dizolvarea H2SO4 în apă se toarnă …………. ……….. (acidul în apă/apa în acid). 
4. În grupa I principală  a S.P. se găsesc………………….….(metale/ nemetale). 

Subiectul 2 ……………………………………………………………………. 10 puncte   

Citiți cu atenție enunțurile următoare. În spatiul punctat din dreptul fiecărui enunț scrieți litera A, 
dacă apreciați că enunțul este adevărat sau litera F, dacă apreciați că enunțul este fals. 

1. KOH se mai numește soda caustică …….. 
2. În prezența unui acid turnesolul se colorează în roșu ……. 
3. Reactivul folosit pentru recunoașterea HCl este AgNO3 ….. 
4. CO2 poate fi folosit la umplerea aerostatelor …………. 

Subiectul 3 …………………………………………………………………..….. 20 puncte 

În schema de mai jos identificați substantele a, b, c şi d și scrieți ecuațiile reacțiilor chimice 
respective. 
 Ca + a   b 

 b + H 2 O   Ca(OH) 2  

 c + Ca(OH) 2  CaCl 2 + H 2 O 

 CaCl 2 + AgNO 3 d + Ca(NO 3 )2 

Subiectul 4 ……………………………………………………………..……….. 20 puncte 

A. Scrieţi  formulele următoarelor substanţe compuse: 
 oxid de aluminiu = 

 acid sulfhidric = 

 hidroxid de bariu = 

 pentaoxid de fosfor = 

 carbonat de calciu = 

 hidroxid de magneziu = 

 acid azotic = 

 sulfură de aluminiu = 

 

B. Pentru substanţele de la A, completaţi tabelul: 
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oxid acid bază sare 

 

 

 

 

 

  

 

Subiectul 5 ………………………………………………………………………... 20 puncte 

Completaţi ecuaţiile reacţiilor chimice, stabiliţi coeficienţii şi precizaţi tipul reacţiilor date: 
1. KClO3 →  …….   +    …….↑ 

2. Al + …… → Al2(SO4)3 +  …….↑ 

3. Fe +  Cl2 →  ……. 
4. Na2CO3 +  H2SO4 →…….  +  ….… + ……↑ 

                     5.  Al(OH)3 +  HCl →   ……. +   ……. 
Subiectul 6 ………………………………………………………………………..…10 puncte 

Într-un pahar Berzelius ce conţine 210,6 cm3
 apă ( ρ = 1 g/cm3

 ) se dizolvă 0,4 moli sare de 
bucătărie. Calculaţi concentraţia procentuală a soluţiei astfel obţinute. Se dau: ANa=23;  ACl=35,5.  

 

Timp de lucru 50 minute. Din oficiu 10 p. 

SUCCES! 

 

 

 

Barem de evaluare și notare 

 

Subiectul 1. …………………………………………………...........10 puncte   

1. Omogen                                           4 x 2,5 p =10 p 

2. Soluție 

3. Acidul în apă 

4. Metale 

Subiectul 2 …………………………………………………………10 puncte   

1. F                                                   4 x 2,5 p =10 p 

2. A 

3. A 

4. F 

Subiectul 3 ………………………………………………………….. 20 puncte 

            a = O2 ;     b = CaO ;   c =HCl ;   d = AgCl                  4 x 5p =20 p 

Subiectul 4 ……………………………………………………........... 20 puncte 

          A.  8 formule X 2 p…………………………………………....16 p 

           B.  8 substanțe X 0,5 p………………………………………...4 p 

Subiectul 5 …………………………………………………… 20 puncte (5 ecuații x 4 p = 20 p) 

Subiectul 6 ……………………………………………………………10 puncte       

Calcularea masei molare a NaCl   ………………………………………………….  2 p 

Calcularea masei de sare, soluție …………………….…………………………...... 4 p 

Scrierea formulei de calcul a conc. procentuale…………….…………………...…. 2 p 

Rezultat final C% = 10 …………………..……………………………………..…... 2 p   
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METODA   R.A.I. ŞI METODA PĂLĂRIILOR GÂNDITOARE ÎN FIZICĂ ŞI 
CHIMIE 

 

Prof. Angela Pestriţu 

 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Poienarii de Muscel, jud. Argeş  
 

etodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a  învăţării şi 
dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează 
interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe.    

Interactivitatea presupune o învăţare prin comunicare, prin colaborare, produce o 
confruntare de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi 
dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din 
interiorul microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui grup. 

Un învăţământ modern, bine conceput permite iniţiativa, spontaneitatea şi creativitatea 
copiilor, dar şi dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului căpătând noi valenţe, depăşind optica 
tradiţională prin care era un furnizor de informaţii. 

Elevii înşişi trebuie să organizeze ceea ce au auzit şi văzut într-un tot ordonat şi plin de 
semnificaţii. Dacă elevilor nu li se oferă ocazia discuţiei, a investigaţiei, a acţiunii şi eventual a 
predării, învăţarea nu are loc. 

Prezint mai departe două metode interactive folosite la fizică şi chimie de elevii mei din 
gimnaziu. 

1.Metoda R.A.I. are la bază stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica 
(prin întrebări şi răspunsuri) ceea ce tocmai au învăţat. Denumirea provine de la iniţialele cuvintelor 
Răspunde – Aruncă – Interoghează şi se desfăşoară astfel: la sfârşitul unei lecţii sau a unei secvenţe 
de lecţie, institutorul împreună cu elevii săi, printr-un joc de aruncare a unei mingi mici şi uşoare de 
la un elev la altul. Cel care aruncă mingea trebuie să pună o întrebare din lecţia predată celui care o 
prinde. Cel care prinde mingea răspunde la întrebare şi apoi aruncă mai departe altui coleg, punând 

o nouă întrebare. Evident interogatorul trebuie să cunoască şi răspunsul întrebării adresate. Elevul 
care nu cunoaşte răspunsul iese din joc, iar răspunsul va veni din partea celui care a pus întrebarea. 
Acesta are ocazia de a mai arunca încă o dată mingea, şi, deci, de a mai pune o întrebare. În cazul în 
care, cel care interoghează este descoperit că nu cunoaşte răspunsul la propria întrebare, este scos 
din joc, în favoarea celui căruia i-a adresat întrebarea. Eliminarea celor care nu au răspuns corect 
sau a celor care nu au dat niciun răspuns, conduce treptat la rămânerea în grup a celor mai bine 
pregătiţi. 

Metoda R.A.I. poate fi folosită la sfârşitul lecţiei, pe parcursul ei sau la începutul activităţii, 
când se verifică lecţia anterioară, înaintea începerii noului demers didactic, în scopul descoperirii, 
de către institutorul ce asistă la joc, a eventualelor lacune în cunoştinţele elevilor şi a reactualizării 
ideilor – ancoră. 

Pot fi sugerate următoarele întrebări: 
- Ce ştii despre ....................................? 

- Care sunt ideile principale ale lecţiei .................? 
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- Despre ce ai învăţat în lecţia ........................? 

- Care este importanţa faptului că ...................? 

- Cum justifici faptul că .................................. ? 

- Care crezi că sunt consecinţele faptului ..................? 

- Ce ai vrea să mai afli în legătură cu tema studiată...................? 

- Ce întrebări ai în legătură cu subiectul propus .........................? 

- Cum consideri că ar fi mai avantajos să....... sau să...................? 

- Ce ţi s-a părut mai interesant...............................? 

- De ce alte experienţe sau cunoştinţe poţi lega ceea ce tocmai ai învăţat? 

Această metodă alternativă de evaluare poate fi folosită atât cu şcolarii mici cât şi cu liceeni, 
solicitând în funcţie de vârstă, întrebări cât mai divers formulate şi răspunsuri complete. Întrebările 
pot să devină pe parcursul desfăşurării metodei, din ce în ce mai grele. Metoda R.A.I. este 
adaptabilă oricărui tip de conţinut, putând fi folosită şi la istorie, biologie, geografie, matematică, 
literatură, limbi străine etc. 

Elevii sunt încântaţi de această metodă – joc de constatare reciprocă a rezultatelor obţinute, 
modalitate care se constituie în acelaşi timp şi ca o strategie de învăţare ce îmbină cooperarea cu 

competiţia. Este o metodă de a realiza un feedback rapid, într-un mod plăcut, energizant şi mai 
puţin stresant decât metodele clasice de evaluare. Se desfăşoară în scopuri constatativ – 

ameliorative şi nu în vederea sancţionării prin notă sau calificativ. 

Permite reactualizarea şi fixarea cunoştinţelor dintr-un domeniu, pe o temă dată. Exersează 
abilităţile de comunicare interpersonală, capacităţile de a formula întrebări şi de a găsi cel mai 
potrivit răspuns. Îndeplinirea sarcinii de investigator într-un domeniu, s-a dovedit în practică mult 
mai dificilă decât cea de a răspunde la o întrebare, deoarece presupunea o mai profundă cunoaştere 
şi înţelegere a materialului de studiat. 

Antrenaţi în acest joc cu mingea, chiar şi cei mai timizi elevi se simt încurajaţi, comunică cu 
uşurinţă şi participă cu plăcere la o activitate care are în vedere atât învăţarea cât şi evaluarea. 

Există un oarecare suspans care întreţine interesul pentru metoda R.A.I. Tensiunea este dată 
de faptul că nu ştii la ce întrebări să te aştepţi din partea colegilor tăi şi din faptul că nu ştii dacă 
mingea îţi va fi sau nu adresată. Această metodă este şi un exerciţiu de promptitudine, atenţia 
participanţilor trebuind să rămână permanent trează şi distributivă. 

Metoda R.A.I. poate fi organizată cu toată clasa sau pe grupe mici, fiecare deţinând câte o 
minge. Membrii grupurilor se autoelimină treptat, rămânând cel mai bun din grup. Acesta intră apoi 
în finala câştigătorilor de la celelalte grupe, jocul desfăşurându-se până la rămânerea în cursă a celui 
mai bine pregătit. Dezavantajul ar fi acela că mai multe mingi ar crea dezordine, mingea unui grup 
care ar cădea ar distrage atenţia celorlalte grupuri. 
Institutorul supraveghează desfăşurarea jocului şi în final lămureşte problemele la care nu s-au găsit 
soluţii. 

2.  Metoda   PĂLĂRIILOR  GÂNDITOARE ( „Thinking   hats”). Stimulează  
creativitatea  participanţilor  care  se  bazează  pe  interpretarea  de  roluri  în funcţie  de  pălăria  
aleasă.  Sunt  6  pălării  gânditoare,  fiecare având  câte  o  culoare: alb,  roşu, galben,  verdealbastru  
şi  negru. Membrii   grupului  îşi  aleg   pălăriile  şi  vor  interpreta  astfel   rolul  precis, aşa  cum  
consideră  mai  bine.  Rolurile  se  pot  inversa, participanţii  sunt  liberi  să  spună  ce  gândesc , dar  
să  fie  în  acord  cu  rolul  pe  care  îl  joacă. 
         Culoarea  pălăriei  este  cea  care  defineşte  rolul. 
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Pălăria  albă: 
  Oferă  o   privire  obiectivă  asupra  informaţiilor. 
 Este  neutră. 
 Este  concentrată  pe  fapte  obiective  şi  imagini  clare. 
 Stă  sub  semnul  gândirii   obiective. 

 Pălărie   roşie: 
 Dă   frâu   liber  imaginaţiei  şi  sentimentelor. 
 Oferă  o  perspectivă  emoţională  asupra  evenimentelor. 
 Roşu   poate  însemna   şi  supărarea   sau   furia. 
 Descătuşează   stările  afective. 

 Pălăria  neagră: 
 Exprimă  prudenţa, grija, avertismentul,  judecata. 
 Oferă  o  perspectivă   întunecoasă, tristă, sumbră   asupra   situaţiei  în  discuţie. 
 Este  perspectiva   gândirii   negative,  pesimiste. 

 Pălăria  galbenă: 
 Oferă  o  perspectivă  pozitivă   şi  constructivă   asupra  situaţiei. 
 Culoarea   galbenă  simbolizează   lumina  soarelui,  strălucirea,  optimismul. 
 Este  gândirea  optimistă, constructivă   pe  un  fundament   logic. 

 Pălăria   verde: 
 Exprimă  ideile  noi,  stimulând   gândirea   creativă. 
 Este  verdele   proaspăt   al  ierbii,  al  vegetaţiei,  al  abundenţei. 
 Este  simbolul   fertilităţii,  al  producţiei  de  idei  noi,  inovatoare. 

Pălăria   albastră:  
 Exprimă    controlul   procesului  de  gândire . 
 Albastru  e  rece – este  culoarea  cerului  care  este  deasupra  tuturor,  atotvăzător   şi  

atotcunoscător. 
 Supraveghează   şi  dirijează  bunul  mers   al  activităţii. 
 Este  preocuparea  de  a  controla  şi  de  a  organiza. 
Participanţii   trebuie  să  cunoască  foarte  bine  semnificaţia  fiecărei  culori  şi  să-şi  

reprezinte   fiecare   pălărie,  gândind  din  perspectiva  ei. Nu  pălăria  în  sine  contează, ci ceea  ce  
semnifică  ea, ceea  ce  induce  culoarea  fiecăreia. 

 Cele  6  pălării   gânditoare   pot  fi  privite  în  perechi: 
                            Pălăria  albă – pălăria  roşie 

                            Pălăria  neagră – pălăria  galbenă 

                            Pălăria  verde – pălăria  albastră. 
 CUM  SE  FOLOSEŞTE   ACEASTĂ  METODĂ? 

 Se  împart  cele  6  pălării  gânditoare  elevilor  şi  se  oferă  cazul  supus  discuţiei  pentru  
ca  fiecare  să-şi   pregătească  ideile. Pălăria   poate  fi  purtată  individual – şi  atunci  elevul   
respectiv  îi  îndeplineşte  rolul- sau   mai  mulţi  elevi  pot  răspunde  sub  aceeaşi  pălărie.În  acest  
caz, elevii  grupului   care  interpretează    rolul  unei  pălării  gânditoare  cooperează  în  asigurarea  

celei  mai  bune  interpretări. Ei  pot  purta  fiecare  câte o  pălărie  de  aceeaşi  culoare,  fiind  
conştienţi  de faptul  că: 
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        pălăria  albastră – CLARIFICĂ 

        pălăria  albă -  INFORMEAZĂ 

        pălăria  verde – GENEREAZĂ  IDEILE  NOI 
        pălăria  galbenă -  ADUCE  BENEFICII 

        pălăria  neagră – IDENTIFICĂ  GREŞELILE  
        pălăria  roşie – SPUNE  CE  SIMTE  DESPRE ... 
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SĂNĂTATEA ŞI SUCURILE ACIDULATE 

 
Prof. Diana-Maria Ştefan 

Colegiul Naţional “Lucian Blaga” Sebeş, jud. Alba 

 

 

ctivitate cu întreaga clasă 

Joc de rol: ”Sucurile îndulcite trebuie să prezinte avertismente pentru sănătatea publică” 

Această activitate are ca scop dezbaterea asupra necesităţii etichetării cu avertismente pentru public, 
sau controlării vânzărilor de sucuri acidulate, îndulcite şi colorate artificial. 

1. Organizaţi clasa în patru grupe: grupa 1 va reprezenta adolescenţii; grupa 2 va reprezenta 

părinţii; grupa 3 va reprezenta fabricanţii de băuturi răcoritoare; grupa 4 va reprezenta cercetătorii 

Institutului de Ştiinţe în Serviciul Publicului. 
2. Profesorul va citi urmatorul articol: Institutul de Stiinţe în Serviciul Publicului (ISSP) a 

emis publicităţii următorul comunicat: 
“Băuturile răcoritoare dulci, acidulate şi colorate artificial vor fi însoţite de etichete cu 

avertismente (la fel cu cele de pe pachetele de ţigări). Aceste băuturi sunt lipsite de valoare şi sunt 
responsabile de creşterea numărului cazurilor de obezitate printre adolescenţi. Aceştia consumă 
aproximativ trei sticle de suc zilnic, iar o sticlă conţine 15% din necesarul zilnic de calorii. Cercetări 
recente au demonstrat că acest tip de băuturi nu numai că favorizeaxă obezitatea, dar sunt 

responsabile şi de probleme dentare şi osoase. 

3. Profesorul va instrui fiecare grupă asupra rolului pe care îl are de îndeplinit. Astfel: 

• grupa 1 este a adolescenţilor care apreciază sucurile şi nu vor să renunţe la ele. Lor nu le pasă 
de calorii pentru că practică sportul, nu vor să li se impună ce să facă, este corpul lor şi au dreptul să 
aleagă. Nu le plac băuturile naturale, sucurile sunt mai gustoase şi energizante. Nu sunt de acord cu 

etichetarea şi avertismentele din diferite alte motive. 
• grupa 2 este a părinţilor îngrijoraţi de starea sănătăţii copiilor lor. Copiii au probleme dentare, 

sunt supraponderali, nu mănancă şi nu beau ceea ce este sănătos. Ei consideră că etichetarea de 
avertizare este necesară şi că băuturile răcoritoare artificiale nu sunt de folos decât producătorilor. 
Au şi alte motive pentru a considera că răcoritoarele de acest tip sunt un lucru rău. 

• grupa 3 este a fabricanţilor de băuturi răcoritoare care susţin că adolescenţii sunt destul de 
inteligenţi pentru a putea decide singuri ce vor să bea. Dacă adolescenţii beau prea multe sucuri, 
este vina părinţilor care nu îi supraveghează suficient. De asemenea, fabricanţii consideră că 
băuturile pe care le produc sunt energizante şi, dacă ar trebui etichetete cu avertismente, atunci şi 
alte produse ca bomboanele şi ciocolata ar trebui etichetate la fel. Producătorii pot aduce şi alte 
argumente. 

• grupa 4 este a cercetătorilor din Institutul de Stiinţe (ISSP). Aceştia susţin că băuturile sunt 
dăunătoare pentru că produc obezitate. Ei condamnă campaniile publicitare ale producătorilor. De 

asemenea, susţin că ar trebui emise legi care să împiedice comercializarea acestor băuturi şi să 
impună fabricanţilor plata tratamentelor tinerilor afectaţi de efectele consumului de băuturi 
răcoritoare de acest tip. 
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4. Se acordă 10 minute pentru pregătirea grupelor în vederea susţinerii argumentelor. 
5. Se desfăşoară dezbaterea. Punctele de vedere ale fiecărei grupe vor fi reprezentate de un 

reprezentant desemnat de membrii grupei. 

6. Se finalizează cu o concluzie care poate fi pro sau contra băuturilor racoritoare, după 

ce se supune la vot. Votul va fi determinat de puterea de convingere a argumentelor susţinute de 
cele patru grupe. 
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IMPORTANȚA STUDIULUI GEOMETRIEI ÎN LICEU 

 

Prof.  Andreea Țui 
 Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, jud. Suceava 

  

 ducația matematică crește competitivitatea elevilor și a societății și are rolul de a forma 
un limbaj universal, necesar oricărei științe susceptibile de matematizare. În cadrul acestui rol, 
gândirea matematică este modelată prin logica necesară raționamentelor simple, dar și abstracte.  
 Povestea geometriei elementare a început de pe vremea reformei lui Spiru Haret, acum mai 
bine de un secol, când a fost introdusă în programa școlară.  
 Referitor la programele școlare de matematică, în anii 1980-1990, în gimnaziu se studiau 
încă transformările geometrice, iar în liceu se studiau noțiuni de geometrie plană și în spațiu, care 
nu se mai regăsesc în programele de astăzi. 
 Astăzi, geometria la liceu nu lipsește, dar în clasele a IX-a și a X-a se pune mai mult accent 

pe geometria vectorială și pe cea analitică. În gimnaziu, profesorii se focalizează mai mult pe 
programa de examen pentru Evaluarea Națională și, atunci când ajung la liceu, elevilor le lipsesc o 
parte din cunoștințe. Geometria în spațiu se mai studiază puțin în clasa a XII-a, dar sub formă 
demonstrativă pentru integrale, dar elevii uită până atunci ce au învățat în clasa a VIII-a, dacă nu 
mai folosesc informația pe parcurs. Ar trebui ca la liceu să se reia aprofundat noțiuni de geometrie 
plană și în spațiu ca să se poată înțelege geometria vectorială, care fără noțiunile elementare de 
geometrie este practic scoasă din context.  
 Ca și algebra și analiza de liceu, geometria analitică se axează mai mult pe calcul, nu pe 

raționament, și având totuși un rol important, nu are cum să suplinească absența geometriei 
sintetice. Prin accentul exagerat pus pe deprinderile de calcul, matematica școlară își ratează 
principala misiune: formarea raționamentului și a gândirii critice.  

 Nu trebuie să se renunțe la a se studia în liceu punctul de vedere axiomatic al geometriei. 
Geometria nu trebuie privită doar ca suport pentru materiile inginerești, ci e mult mai folositoare 
privită ca un câmp de antrenare a logicii. Obiectele ei de studiu sunt naturale și familiare (putem 
ușor reprezenta unghiuri și drepte), definițiile nu sunt deloc complicate, toate ipotezele și premisele 
se pot descrie complet, demonstrațiile sunt simple.  
 În mod cert în următorii ani urmează o schimbare a planului cadru și a curriculumului, atât 
la gimnaziu, cât și la liceu. Curriculumul este alcătuit din conținutul învățării, dar totodată este un 
concept integrator, abordat într-o viziune globală și care valorifică interdependențele dintre 
competențe, conținuturile de învățare, metodele de predare – învățare și de evaluare.  
 În acest moment competențele generale și cele specifice sunt greu de „tradus” de către 
profesorul de la clasă. Este necesară o reformulare (competențe mai clare, mai la obiect, ușor de 

reținut).  
 Din cauza reducerilor elementelor de conținut din programele de matematică au apărut 
discontinuități între ciclurile de învățământ; există capitole care nu își au sensul (de exemplu, 
Matematici financiare, în clasa a X-a); există matematică neadaptată unor specialități (arhitectură); 
de asemenea, există discontinuități cu alte discipline (fizica, desenul).  
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 Programele liceale trebuie regândite pe direcția formării capacităților de bază ale 
specialistului de astăzi: 

- capacitatea de abstractizare; 

- capacitatea de a gândi sistematic o problemă; 
- capacitatea de testare a soluțiilor; 
- capacitatea de a folosi tehnicile informaționale. 

Gândirea matematică asigură accesul la profesiuni științifice (prin instrumente matematice 
fără de care nu poți fi inginer/fizician/IT-st etc).  

Matematica devine interesantă prin înfățișarea legăturii cu practica a chestiunilor de 
matematică ori de câte ori este posibil și prin arătarea rostului acelor teme care nu sunt legate direct 
și imediat de practică. O întrebare des întâlnită la elevii mei este „La ce îmi trebuie această 
noțiune?”. Ori de câte ori profesorul are prilejul să arate latura practică a unei chestiuni matematice, 
el trebuie să o facă, cu un dublu scop: 

 pentru aspectul direct, pentru ca elevii să devină oameni utili, care știu să aplice, să 
folosească ce au învățat; lucrurile sunt cu adevărat și complet înțelese numai dacă pot fi 
aplicate; 

 pentru aspectul psihologic, astfel interesul pentru matematică devenind viu și munca 
rodnică.  

Pe lângă mobilul principal care este acela de a cunoaște folosul practic al fiecărei probleme, nu 
trebuie să neglijăm alte mobiluri sufletești care apar în mod natural în cursul muncii de cercetare a 
științei: dragostea de adevăr, plăcerea gândirii creatoare, tendința de perfecționare a gândirii și a 
voinței; și acestea trebuie să le insuflăm elevilor noștri.  
 După o reorganizare a programelor școlare (sau în paralel), ar fi binevenită o regândire a 
examenelor naționale. Evaluarea Națională de la clasa a VI-a este un examen fără finalitate, în urma 
administrării acestuia și centralizării rezultatelor există doar o statistică la nivel național fără măsuri 
ulterioare de corectare și îmbunătățire. Ar fi necesară o stabilitate și o constantă pe parcursul a cel 
puțin unui ciclu de învățământ. 
 Pornind de la un sistem coerent de competențe pe care elevii trebuie să le aibă la finalul 
fiecărui an școlar, defalcate pe teme, ar fi necesară o examinare anuală obiectivă cu feedback 
imediat și având ca efect corectarea în timp util a deficiențelor constatate.  

Specialiști ai SSMR au propus un sistem unitar de evaluare: crearea unei baze de date 
împărțită în două, o parte pusă la dispoziția elevilor pentru exersare și alta pentru stabilirea 
subiectelor de examen. Evaluările Naționale să constea în teste de 100 de întrebări cu un nivel 
gradat de dificultate de la nivel de bază (aplicare de formule pentru promovare cu nota 5), apoi 
algoritmi simpl (pentru notele 5-7), algoritmi de complexitate mai mare (pentru notele 7-9) și 
probleme ce necesită gândire creativă (pentru notele 9-10). Avantajele acestui tip de testare ar fi: 

creșterea obiectivității, scăderea fraudării examenului, creșterea interesului pentru rezolvarea de 
probleme din baza de date. De asemenea, ar fi utilă susținerea bacalaureatului diferențiat în vederea 
orientării parcursului ulterior (studii universitare sau nu). 

Matematica contribuie esențial la educarea memoriei, atenției, voinței, imaginației, la 
amplificarea setei de cunoaștere și are un rol important în educația estetică a celor ce o studiază. 
Evident, există elevi slabi la matematică, dar este foarte importantă strădania profesorilor de 
matematică de a face ca numărul celor buni să tindă la numărul de elevi, iar numărul celor slabi să 
tindă la zero.  
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Studiul matematicii în liceu urmărește dezvoltarea capacităților elevilor de a reflecta asupra 
lumii, de a formula și rezolva probleme pe baza relaționării cunoștințelor din diferite domenii, 
precum și înzestrarea cu un set de competențe, valori și atitudini menite să asigure o integrare 

profesională optimă.  
Programa şcolară pentru geometrie în liceu se bazează în special pe utilizarea calculului 

vectorial şi analitic (mai puţin). Cadrul matematic natural pentru introducerea conceptului de vector 
este geometria euclidiană (plană sau în spațiu). Pentru a înțelege și a opera cu vectori, sunt necesare 
cunoștințe fundamentale relative la planul și spațial euclidiene. Profesorul și elevul au datoria de a 
stăpâni cu claritate elementele constitutive ale acestor structuri matematice, tratate (din motive 

obiective) mai puțin riguros și uneori incomplet în ciclul gimnazial.  
Un rol important în elaborarea unei teorii matematice îl joacă metoda de lucru. La baza 

construcției geometriei euclidiene stă metoda axiomatică-deductivă, care pune accent pe 

raționamentul geometric (metoda „sintetică”). 

În cadrul tendinței de algebrizare a matematicii au apărut noi metode de studiu în geometria 
euclidiană: metoda coordonatelor, metoda numerelor complexe, metoda vectorială, metoda 
analitică-diferențială.  

Metoda vectorială se concretizează în utilizarea aparatului de calcul vectorial, asociat în 
mod natural spațiului euclidian. Ea permite o tratare și o scriere unitară, adică independent de 
dimensiune (pe dreaptă, în plan sau în spațiu). Deși nu este o metodă generală, ea este aplicabilă cu 
eficiență și eleganță, la studiul unor clase largi de proprietăți ale spațiului euclidian (coliniaritate și 
coplanaritate, paralelism, perpendicularitate, calculul distanțelor, unghiurilor, ariilor și volumelor, 
studiul unor transformări geometrice). 

În multe probleme de geometrie este recomandată metoda vectorială, deoarece: 
- este mai directă, mai simplă și mai sugestivă decât alte metode;  
- soluția problemei este legată organic de natura problemei; 
- soluția vectorială poate însoți soluția geometrică, cu care se completează reciproc.  
Pe de altă parte, metoda vectorială nu este adecvată atunci când: 
- există alte metode mai rapide, mai eficiente sau mai interesante; 
- creează din punct de vedere logic un cerc vicios (adică se stabilește vectorial o 

proprietate care stă la baza teoriei vectorilor); 
- soluția vectorială este doar o transpunere de limbaj a soluției geometrice. 
Termenul de „vector” și bazele matematicii ale calculului vectorial sunt datorate lui William 

Rowan Hamilton (1805-1865), matematician, fizician și astronom irlandez, precum și lui Hermann 
Grassmann (1809-1877), matematician și filolog german.  

Metoda coordonatelor (descoperită în secolul al XVII-lea) este, în principiu, o metodă 
generală. Ea permite studiul geometriei cu ajutorul aparatului de calcul algebric; se obține astfel 
geometria cu coordonate, tradițional numită geometria analitică. Reprezentarea geometrică a 
numerelor complexe în planul euclidian a dus la apariția unui model algebric pentru geometria 
plană, „geometria analitică în complex”. Metoda analitică diferențială a permis studiul unor clase de 
figuri geometrice utilizând calculul diferențial din analiză matematică, creându-se geometria 

diferențială. 
„Geometria analitică are capacitatea de a conexa domenii matematice relativ disjuncte: 

geometria și algebra (uneori și analiza). Această conexare poate fi benefică și pentru geometrie și 
pentru algebră.” (Dan Brânzei). 
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- Metoda analitică este fructuoasă, aplicabilă frecvent și nu exclusiv în geometrie; 
- Metoda analitică nu se opune, ci se corelează avantajos cu cea sintetică; 
- Geometria analitică înlănțuie etape algoritmice (mai ușor vizibile decât în raționamete 

sintetice) dar nu se subsumează acestora; 
- Geometria analitică este o metodă de studiu a geometriei, metoda nu poate fi opusă 

conținutului. 
”Avantajul major al geometriei față de alte discipline pare a rezida în echilibrul ce îl 

stabilește între abordarea intuitivă și demersurile abstracte” (Dan Brânzei). 
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 chița dezvoltării istorice a geometriei și adoptarea sistemului ciclic în învățarea ei ne 
ajută să delimităm scopul învățării geometriei în fiecare etapă, ăn particular în liceu. Geometria 
claselor VI-VIII este un sistem intuitiv-logic, cu un stil de gândire apropiat de cel al etapei 
preeuclidiene. Ea este intuitivă prin aceea că:  

 Noțiunile primare- care în axiomatică nu se definesc și intervin direct în axiome: punct, 
dreaptă, plan, relațiile de apartenență, de ordine, de congruență- au o bază intuitivă 

 Propoziții care au, la acest nivel, un conținut ecident prin el însuși, deși în Euclid constituie 
teoreme, aici nu se demonstrează, se admit tocmai pe baza caracterului lot intuitiv. 

Ea este un sistem logic prin aceea că: teoremele în care se dezvăluie implicații logice 
neevidente, nevizibile printr-o considerare directă, se demonstrează prin metode logice de structura 
celor din Euclid. 

Geometria claselor VI-VIII constituie pentru elvul care urmează liceul o etapă de studiu, 
necesară din punct de vedere psihologic- nu și logic- pentru familiarizarea cu ceea ce constituie 

esența activității geometrice: punerea în evidență a unor implicații de ordin logic. 
Trecem la geometria în liceu. Ea corespunde cu etapa istorică euclidiană. În esență, ea este chiar 

Euclid. În conținut, prea puține capitole din Euclid lipsesc. Ca mod de expunere, trebuie ea să 
coincidă cu Euclid? Am putea înlocui manualul cu Elementele? Nu, și iată de ce. Euclid a scris 
Elementele ca un tratat de sine stătător, constituind o construcție independentă, care nu presupune 
nici o cunoștință anterioară. Este drept, Euclid nu ar fi ajuns la acest sistem dacă nu ar fi avut un 
material pregătitor acumulat în perioada precedentă. Dar el a integrat acest material în sistemul său 
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care apare astfel ca o construcție nouă. În principiu, din punct de vedere logic, Euclid poate fi 
abordat direct. 

Care este în lumina acestor considerații scopul învățării geometriei în liceu? Avem două scopuri 
principale: 

 Prezentarea geometriei ca sistem logic-deductiv (euclidian), formarea noțiunii generale de 
sistem logic-deductiv. Aceasta înseamnă aprofundarea geometriei învățate anterior. 

 Punerea elevului în contact cu activitatea de investigație în geometrie, având în vedere în 
special valențele educative ale acestei activități. Aceasta înseamnă completarea, îmbogățirea 
experienței geometrice anterioare. 

Avem o serie de obiective auxiliare care se așază pe linia îndeplinirii scopurilor principale: 
 Prezentarea noțiunilor de axiomă și teoremă într-o concepție mai adâncită. Avem propoziții 

pe care le admitem fără demonstrație - acestea sunt axiomele - și propoziții pe care le demonstrăm - 

acestea sunt teoremele. Desigur, pentru a capta interesul elevilor, este foarte util să amintim 
împrejurările istorice ale dezvoltării geometriei. 

 Teoreme de rigoare. După această precizare a noțiunii de teoremă, se adaugă la cunoștințele 
anterioare o serie de teoreme noi caracterizate prin faptul că au un enunț care a fost considerat 
evident la nivel elementar dar care acum se demonstrează. Trebuie să facem ca elevul să simtă 
rostul lor. 

 Revederea unor teoreme cunoscute, atunci când le vine rândul. Aceasta însă nu se reduce la 
o simplă repetiție; i se alătură o reconsiderare a lor, cu scopul de a le da demonstrații mai riguroase, 
și mai ales, cu scopul de a le amplasa just în cadrul sistemului de ansamblu. 

 Noțiunea de sistem deductiv se dă în lecții speciale, cu conținut mai curând filozofic, în care 
se vorbește despre sistemul însuși. Avem la bază un sistem de axiome; o serie de noțiuni ale căror 
proprietăți esențiale se reflectă în axiome; o serie de definiții logice; demonstrăm pe baza lor, 
teoreme. 

 Îmbogățirea cunoștințelor geometrice. Revederea cunoștințelor anterioare pentru a fi fundate 

mai riguros și încadrate în sistem constituie o latură a scopului învățării geometriei în liceu. 
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est pedagogic de cunoştinţe, test docimologic sau simplu test sunt termenii care se 
folosesc pe larg în practica evaluativă şi desemnează instrumentul şi metoda de evaluare având 
itemul ca element specific, caracterizat de o obiectivitate mai mare în aprecierea rezultatelor şcolare 
în raport cu alte metode de evaluare didactică. La unele denumiri se remarcă o relativă 
noncorcordanţă între denumire şi conţinut sau o limitare a ariei de cuprindere. Astfel, testul de 
cunoştinţe, aşa cum rezultă din denumire, s-ar limita, în principal, la rolul său de a verifica 
progresele şcolare în ceea ce priveşte cantitatea şi calitatea informaţiilor achiziţionate de elev în 
procesul educaţional, eventual modul de folosire a cunoştinţelor dobândite. 

Cu alte cuvinte, testele de cunoştinţe se raportează strict la conţinuturile de învăţat. Unii 
autori, sesizând aria de aplicabilitate restrânsă a testelor de cunoştinţe, încearcă să extindă sfera 
acestora prin includerea şi a altor categorii de teste, de exemplu, a „testelor formative”, folosite, cu 
precădere, la formarea şi evaluarea capacităţilor/competenţelor. După G. De Landsheere, testul 
formativ are drept ţintă să identifice situaţiile în care elevul întâmpină dificultate, în ce constă 
aceasta şi care sunt căile de depăşire [1, p. 29]. 

Prin teste formative se realizează ajutorarea în mod operativ a elevului. G. Mayer încearcă 
[2, p. 24] să structureze trăsăturile testului formativ în modul următor: 

 

Tabelul 1. Trăsăturile testului formativ 

Parametrii Evaluarea 

Funcţii  Îi ajută pe elevi să înveţe 

Definiţii teoretice 

 evaluarea internă 

 evaluarea multireferenţială 

 proces temporal creator de efecte de sens 

 dinamica 

 comunicare 

Decizii  Reechilibrează, corelează 

Obiecte 
 Procesele sau mijloacele cognitive ce permit 

realizarea unor produse observabile 

 

I. Jinga şi A. Petrucu consideră că evaluarea prin teste formative „este un fel de barometru 
pentru profesor şi elev, deoarece le indică pe tot parcursul instruirii unde se situează rezultatele 
parţiale faţă de cele finale” [3, p. 78]. 
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În comparaţie cu alte tipuri de teste, testul formativ are unele avantaje: 

 se caracterizează printr-un grad de obiectivitate sporit, fapt ce rezultă din corelaţia 
optimă ce se realizează în proiectarea acestuia între obiectivele formative, conţinuturi şi itemi 
(probe); 

 oferă posibilitatea de a dezvolta cunoştinţele şi capacităţile; 
 permite a obţine unele informaţii imediate şi operaţionale cu privire la performanţele 

elevilor; 

 prezintă rigurozitate în evaluarea formativă şi în aprecierea modului de rezolvare a 
problemelor şi sarcinilor de evaluare; 

 dezvoltă capacitatea de autoevaluare la elevi; 
 cuprinde aspectele esenţiale din conţinuturile de învăţământ aferente obiectivelor. 
Printre limitele testelor formative, I. Jinga, V. Ştefănescu remarcă „dificultăţile care apar în 

construcţia itemilor şi, în general, efortul relativ mare pentru realizarea unui test formativ şi 
posibilitatea apariţiei fraudei prin comunicarea modului de rezolvare a itemilor pe timpul susţinerii 
probei de verificare” [3, p. 61], cu atât mai mult în cazul în care testul se aplică pentru prima dată. 
V. Pavelcu enumeră printre dezavantaje: imposibilitatea de a atinge capacitatea de organizare a 

cunoştinţelor, încurajarea metodelor deficitare de învăţare, consumul mare de muncă necesară 
elaborării [4, p. 26]. 

În rândul avantajelor-dezavantajelor testelor formative se încadrează şi problema frecvenţei 
aplicării acestora, deoarece: 

 unele obiecte de învăţământ sunt prevăzute cu un număr mai mare de ore, altele cu un 
număr mai mic; 

 unii profesori au deci un contact mai îndelungat cu clasa de elevi, iar alţii mai redus; 
 unele discipline sunt mai dificile pentru elev, altele mai accesibile; 

 unele părţi din materie sunt mai simple, altele mai dificile; 
 există clase mai bune şi clase mai slab pregătite ş.a.m.d. [3]. 
Este evident faptul că nu toţi profesorii au aceleaşi ocazii de aplicare a testelor formative. 

Important este însă, cum consideră I. Jinga, ca între evaluări să nu existe pauze prea mari. Dacă 
între două evaluări ale pregătirii unor elevi există intervale prea mari, iar aceştia nu ţin pasul cu 
predarea sau nu înţeleg bine anumite noţiuni şi le fixează greşit, este mai greu să completezi sau să 
corectezi învăţarea. Mulţi cercetători studiază şi extrema cealaltă – aplicarea prea frecventă a 
testelor respective, deoarece i-ar putea demotiva şi chiar stresa pe elevi [3]. Optimul de aplicare a 
testelor formative, în ştiinţe ale educaţiei, poate fi stabilit doar de profesor, ţinând seama de 
efectivele de elevi, de timpul disponibil, particularităţile disciplinei de studiu, situaţiile şi contextele 
reale ale fiecărei clase, specificul obiectivelor formative etc. 

În literatura de specialitate sunt evidenţiate un şir de cerinţe pedagogice faţă de utilizarea 
testelor formative: 

a. Aplicarea testului formativ trebuie să motiveze elevii să obţină cele mai înalte 
performanţe. Evaluarea nu trebuie să demonstreze elevilor că nu ştiu şi nu pot realiza obiectivele 
înaintate, ci, dimpotrivă, să releve progresele acestora. 

b. Necesitatea elaborării unor teste cu valoare egală pentru toţi elevii. Deşi este dificil a 
realiza această cerinţă, deoarece conţinuturile învăţării nu au aceeaşi complexitate şi acelaşi grad de 
dificultate, la elaborarea itemilor trebuie să se ţină seama de ea. În orice context, când se aplică teste 
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formative, trebuie să se opereze cu aceeaşi unitate de măsură pentru toţi elevii. 
c. Diagnosticarea nivelului minim al performanţelor şcolare. Această cerinţă asigură 

promovarea la limită şi este absolut necesară pentru a nu produce confuzii în rândul elevilor. 
d. Combinarea mai multor metode şi tehnici de evaluare. Prin combinarea metodelor şi 

tehnicilor de evaluare profesorii se apropie mai mult de obiectivitate şi diminuează, în mare măsură, 
erorile de apreciere. Folosind mai multe metode (în special, în cazul utilizării testelor formative), se 
amplifică avantajele şi se îngustează limitele fiecărei metode aplicate separat. 

e. Dezvoltarea la elevi a capacităţilor de autoevaluare. Această capacitate poate fi 
dezvoltată prin diferite modalităţi: informarea elevilor asupra oportunităţilor evaluării şi criteriilor 
care se aplică pentru evaluarea rezultatelor şcolare; autoevaluarea dirijată; evaluarea reciprocă; 
autoaprecierea obiectivă. 

 

Concluzii: 

Analiza literaturii de specialitate ne-a permis să relevăm câteva repere docimologice ale 
evaluării rezultatelor şcolare: 

 Premisa docimologiei contemporane rezidă în faptul că evaluarea va realiza mai bine 

obiectivele procesului de învăţământ dacă va fi integrată în acest proces ca secvenţă cu drepturi 
egale, reactivându-şi, astfel, particularităţile distincte care o situează printre factorii cu mare valoare 
formativă. Fiind mai mult mesaj decât măsură, evaluarea trebuie să răspundă noilor exigenţe 
metodologice: să fie mai formativă, mai veridică, mai transparentă. 

 Testul formativ, în calitate de instrument şi de metodă de evaluare a rezultatelor şcolare, 
aplicat la toate etapele actului didactic, facilitează integrarea evaluării în activitatea de predare-

învăţare. 
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CARACTERISTICILE CLASEI DE ELEVI CA GRUP SOCIAL 

– Studiu de specialitate – 
 

Prof. Doina Andrei 

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău, jud. Buzău 

 

I. Introducere 

Clasa de elevi este un grup social mic, reunind un număr restrâns de membri (de regulă până 
la douăzeci şi cinci) între care există relaţii vii, de tipul „faţă în faţă”. Sub aspect funcţional clasa de 
elevi este un grup de muncă, unit prin activităţi şi scopuri comune. În virtutea continuităţii în 
asociere şi a nevoii de conlucrare pentru îndeplinirea sarcinilor comune, între membrii grupului se 
stabilesc relaţii interindividuale, se constituie structuri formale şi informale, se detaşează lideri, 
formali şi informali, se conturează şi se exercită roluri şi responsabilităţi. 

II.  Caracteristicile grupului şcolar 

La fel ca toate grupurile sociale mici, grupul clasă de elevi are o serie de caracteristici 
generale. Astfel: consensul, anumite atitudini asemănătoare în grup; conformismul, respectarea 

normelor de grup; autoorganizarea, prin care grupul sau înşişi membrii acestuia îşi stabilesc şi-şi 
asumă funcţiile pe care le au de îndeplinit, se angajează şi realizează sarcina; coeziunea, unitatea 

grupului; eficienţa în îndeplinirea sarcinilor comune; controlul asupra membrilor săi; stratificarea, 

ierarhizarea statutelor; permeabilitatea, cooptarea altor membri şi acceptarea lor; flexibilitatea, 

capacitatea de a manifesta comportamente variate, opusă rigidităţii şi stereotipiei; omogenitatea, 

similaritatea psihologică şi socială a membrilor săi; tonul hedonic, plăcerea apartenenţei la grup; 
intimitatea, gradul de apropiere psihologică între membrii săi; forţa; participarea; stabilitatea. 

Spre deosebire de alte grupuri sociale, clasa de elevi este un grup prin excelenţă educaţional, 
având o orientare explicită spre realizarea unor acţiuni şi finalităţi formative. Specificul clasei de 
elevi ca grup social este dat de scopul în care se constituie şi funcţionează grupul, de mijloacele 
folosite pentru atingerea acestui scop şi de locul şi rolul profesorului în grup. 

Clasa de elevi este un grup formal. Ea se constituie pe baza unor cerinţe instituţionalizate, 
educatorii şi educaţii având roluri diferite şi aflându-se în raporturi obligatorii, reglementate şi 
controlate de autoritatea socială. 

Clasa de elevi este un grup social de formare a unor capacităţi şi trăsături de personalitate, 
de învăţare a unor comportamente, de asimilare a cunoştinţelor şi abilităţilor necesare copilului ca 
fiinţă socială. 

Grupul şcolar este compus din elevi – ca membri egali între ei – şi profesor – ca animator al 

vieţii şi activităţii de grup. Raporturile dintre ei sunt determinate atât de sarcina concretă de realizat, 
cât şi de finalitatea în virtutea căreia funcţionează grupul. În grup profesorul are o poziţie de 
superioritate bazată pe statutul său de adult, posesor al cunoştinţelor şi reprezentant al societăţii. 

Clasa are scopuri prescriptive precise, clare, referitoare la educarea şi instruirea elevilor. 
Funcţionarea ei depinde de gradul de asimilare şi urmărire prin acţiune a acestor scopuri. Numai 
dacă atât profesorul, cât şi elevii aderă la, şi-şi însuşesc scopurile prescrise transformându-le în 
scopuri individuale, grupul se constituie ca sistem funcţional. Prin metodele şi stilul de muncă 
practicat, profesorul favorizează şi procesul invers, de integrare a scopurilor individuale în scopurile 
comune prescrise sau, dimpotrivă, îl frânează. 

Scopurile prescriptive şi cele individuale sunt, mai mult sau mai puţin, congruente sau chiar 



Dialoguri Didactice – Nr. 6, decembrie 2016 

 

 

 

55 

 

incongruente. În acest din urmă caz, în dinamica grupului apar disfuncţionalităţi, de pe urma cărora 
suferă eficienţa activităţii instructiv-educative. 

Astfel, spre exemplu, predominarea exclusivă a scopurilor prescriptive şi impunerea lor 
coercitivă de către profesor, neconcordanţa între aşteptările profesorului şi cele ale elevilor, 

neierarhizarea judicioasă a scopurilor imediate şi a celor de perspectivă etc. duc la pierderea funcţiei 
scopurilor, şi anume, aceea de orientare a activităţii individuale şi de grup. Este de la sine înţeles că 
valoarea axiologică a scopurilor este cea care poate genera efectele educaţionale (în primul rând în 
formarea morală a elevilor) urmărite de profesor. 

În grupul şcolar clasă de elevi resursele personale, atât ale elevilor, cât şi ale profesorului, se 
pot valorifica şi dezvolta plenar. Elevul vine în grup cu anumite cunoştinţe şi cu o anumită 
experienţă socială, cu un anumit nivel de dezvoltare intelectuală şi grad de sociabilitate. În grup el 
îşi formează o anumită imagine despre ceilalţi şi despre grupul însuşi, se raportează mai mult sau 

mai puţin realist la ceilalţi şi la grup, fapt ce-i determină atitudinile, conduitele şi motivaţiile proprii 
şi, în consecinţă, va manifesta participare sau, dimpotrivă, rezistenţă la activitatea grupului. 
Învestirea de către profesor a fiecărui elev cu sarcini şi responsabilităţi, antrenarea fiecăruia în 
activitate sporesc contribuţia elevului la viaţa de grup şi permit dezvoltarea, prin utilizare, a 
resurselor lui personale. La rândul său, profesorul poate şi trebuie, prin însăşi menirea lui, să-şi 
valorifice resursele personale punându-le în slujba formării personalităţii elevilor în contextul 
grupului de elevi. Profesorul are conştiinţa faptului că relaţia educativă este o relaţie umană, îl 
acceptă pe elev ca persoană şi-l tratează ca atare, îşi adaptează aşteptările la particularităţile 
grupului şi ale membrilor acestuia. 

Sistemul de norme existente în grupul şcolar prescrie anumite modele de comportament în 
funcţie de rolul pe care îl au membrii grupului (elevi sau profesor). Normele pretind o anumită 

uniformitate comportamentală, ceea ce contribuie la unitatea şi coeziunea grupului. În acelaşi timp, 
raportarea la norme permite profesorului să evalueze conduitele individuale şi de grup. Respectarea 
normei de către elev şi sancţionarea acesteia ca atare de către profesor modelează nu numai 
comportamentul elevului, ci, prin interiorizare, însăşi personalitatea lui. 

Pe lângă normele şcolare prescrise, conţinute în Regulamentul şcolar şi în Regulamentele de 
ordine interioară, la nivelul grupului se constituie şi o normativitate specifică, rezultată din însuşirea 
originală de către elevi a normelor prescrise la care se adaugă anumite reguli create de grup, aduse 
din familie sau din grupuri informale extraşcolare, din instituţii extraşcolare. Normele create sau 

împrumutate pot fi convergente sau divergente în raport cu cele prescrise. În acest din urmă caz pot 
apărea conflicte de norme care, la rândul lor, pot perturba relaţiile dintre profesor (şcoală) şi elevi 
sau între elevii înşişi, pot genera manifestări de agresivitate, devianţă, marginalizare etc. 

Coeziunea clasei de elevi, ca expresie a gradului de unitate a grupului şi de rezistenţă la 
destrămare, constituie un obiectiv al muncii profesorului şi totodată o condiţie a influenţei sale 
educative. Având în vedere factorii care contribuie la coeziune (percepţia scopurilor, percepţia 
interpersonală, măsura în care sunt satisfăcute aspiraţiile membrilor, nivelul de reuşită a acţiunilor 
comune), sarcina profesorului este să asigure manifestarea acestora în aşa fel încât să devină 
motivanţi. În acelaşi scop, trebuie să cunoască şi să dirijeze structurile informale (de comunicare, 
perceptive şi simpatetice) interelevi, să promoveze relaţii echilibrate de competiţie-cooperare pentru 

a evita stările tensionale, individualismul, comportamentul neamical etc., manifestări care slăbesc 
coeziunea grupului şi frânează influenţele educative. 

III. Concluzii 
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Grupul de educaţie este o grupare sau organizaţie socială anume constituită pentru a exercita 
influenţă formativă asupra membrilor săi în vederea atingerii unor scopuri bine stabilite. Grupurile 
de educaţie funcţionează pe baza unor programe, iar rolurile (de educator şi de educat) sunt 
delimitate şi complementare. Grupurile de educaţie sunt diverse, prototipul cel mai larg cercetat 

fiind clasa de elevi. Aceasta este unitatea de bază a şcolii, compusă dintr-un număr de 15-30 de 

elevi, cu vârstă relativ omogenă şi nivel de pregătire şcolară apropiat, reuniţi în aceeaşi sală, care 
lucrează după acelaşi program şi cu acelaşi învăţător sau cu aceeaşi echipă de profesori. O clasă de 
elevi care evoluează normal devine un sistem cu autoreglare, stadiu optim de evoluţie a structurii 
grupale în care funcţionează un nucleu social-educativ realizat, în care s-au stabilit liniile de 

perspectivă ale grupului, s-au definit şi se realizează la modul optim rolurile educative. Închegarea 
acestui grup de educaţie la nivel optim constituie un obiectiv pentru educator şi, pe măsură ce 
grupul se încheagă el este folosit din ce în ce mai mult ca factor de influenţare a membrilor săi. 

Putem vorbi de un grup şcolar ideal format atunci când în rândul membrilor săi domină 
dorinţa şi bucuria muncii în comun, când membrii clasei îşi concentrează eforturile pentru realizarea 
sarcinilor comune şi sunt perseverenţi în învingerea greutăţilor întâmpinate în acest sens, au 
capacitatea de a analiza şi decide în comun asupra problemelor clasei sau ale membrilor săi, sunt 
preocupaţi şi acţionează pentru reducerea tensiunilor ce apar în grup, când grupul acţionează unitar 

şi are capacitatea de autoorganizare şi autoconducere, valorificând potenţele diferite ale membrilor 
săi cărora le oferă, totuşi, suficientă libertate pentru a-şi păstra şi afirma propria valoare. 
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INTEGRAREA COPIILOR CU AUTISM – PROBLEME ȘI SOLUȚII 

 

Prof. Eugenia Apetroi, Școala Gimnazială „Alecu Russo” Iași, jud. Iaşi 
Prof. Anne-Marie Răcoare, C.E.I.P. La Esperanza Cantillana, Spania 

 

ntegrarea copiilor cu autism în școlile de masă nu este un proces ușor, dar nici imposibil. 

La nivel de instituție de învățământ, acesta începe odată cu deschiderea școlii și a cadrelor 
didactice, către problematica autismului și abordarea acesteia în termeni de soluții.  

Ca educatori, care sunt de acord cu integrarea copiilor cu cerințe special în general, cu 
autism în special, încercăm să aflăm cum să gestionăm integrarea școlară a copiilor cu autism, care 
sunt dificultățile întâmpinate, care sunt principalele nevoi și care sunt instituțiile sau organismele cu 
care putem colabora, pentru a lucra cât mai eficient.  

Am constatat ca integrarea copiilor cu autism în școală este un proces anevoios, dar care 
poate avea rezultate surprinzătoare. Integrarea copiilor cu autism este o problemă ce ține, în egală 
măsură, atât de copil și de familie, cât și de instituția de învățământ. Copilul trebuie să fie pregătit 
pentru întâlnirea cu colectivitatea, iar școala trebuie să fie deschisă, flexibilă, să aibă oameni 
instruiți, dotări corespunzătoare, sprijin din partea specialiștilor și deschidere din partea părinților 
copiilor tipici. Copilului cu autism nu-i este ușor să facă parte dintr-un colectiv, să participe la 
activități la clasă sau să se acomodeze în pauzele dintre ore. Aici, deschiderea cadrelor didactice în 
a-și adapta metoda și curriculum-ul la nevoile acestuia, existența unui însoțitor al copilului, la clasă, 
o atitudine favorabilă din partea părinților copiilor tipici, pot face o diferență semnificativă.  

În general, dificultățile întâmpinate de copiii cu autism la momentul contactului cu școala țin 
atât de slaba pregătire a acestora pentru întâlnirea cu mediul școlar, cât și de nivelul scăzut de 
pregătire al mediului școlar (în termeni de resurse umane, financiare și materiale), pentru integrarea 
elevilor cu această afecțiune.  

O altă dificultate ţine de rezistenţa profesorului în a-şi adapta metoda şi curriculumul la 

nevoile şi abilităţile copilului cu autism. Or, adaptarea copilului la metoda de lucru folosită în 
sistemul de educaţie clasic poate fi frustrantă. Copiii cu autism au nevoie să primească de la 
profesor mult sprijin şi atenţie individuală, apreciere constantă, un mediu care pune mult accent pe 
abilităţi de viaţă, practice şi sociale și mai are nevoie, cel puțin în perioada de adaptare, de un 
însoţitor care să stea permanent şi să îl sprijine să facă faţă cerinţelor învăţătorului şi mediului în 
general . 

 O altă barieră în integrare este reprezentată de refuzul celorlalţi părinţi, deoarece nu-și 
doresc ca în clasă cu copiii lor să înveţe şi un copil cu autism. Pe de altă parte, colegii copilului cu 

autism sunt, de cele mai multe ori, înţelegători cu acesta şi îl sprijină în procesul său de a se integra 
printre ei, la şcoală. Dar sunt și cazuri în care, în timpul orelor, dar mai ales în pauze, copiii cu 
autism care au şi comportamente mai ciudate (ticuri, pasiuni, interese, încălcări ale regulilor sociale 
obişnuite) devin subiectul glumelor răutăcioase, care pot să se transforme mai apoi în agresivitate şi 
izolarea lor de către colegi.  

Pentru probleme, soluții! Reprezentanții școlilor de masă unde învață și copii cu autism 
sunt de părere că permanenta instruire de specialitate a cadrelor didactice este obligatorie, la fel și 
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dotarea claselor cu material educațional specific. Formarea și procurarea materialelor se fac, de la 
caz la caz, cu resurse proprii, dar cel mai adesea în cadrul unor proiecte ale ONG-urilor. Nevoia de 

formare a cadrelor didactice în vederea lucrului cu copiii cu autism impune participarea la cursuri 
de formare specializate, având formatori specializați, în vederea dobândirii unor abilități noi și 
însușirii de tehnici de abordare a copiilor cu TSA, menite să îmbunătățească performanța acestora în 
privința integrării școlare a copilului cu tulburări din spectrul autismului. Este nevoie de materiale 
didactice corespunzătoare, programă școlară adaptată, continuitate către ciclurile școlare superioare 
pentru o bună inserție a copilului cu TSA, implicarea comunității locale pentru sprijinirea acestora.  

Credem că modalitățile de colaborare în vederea facilitării accesului copiilor cu autism la 

servicii se pot realiza între instituțiile școlare și alte tipuri de instituții furnizoare de servicii și 
implică încheierea de parteneriate, protocoale și proiecte sociale, medicale, educaționale aplicabile 
în munca la clasă ce integrează copiii cu TSA. 

Pe de altă parte, pentru a îmbunătăți activitatea educativ-terapeutică din instituția noastră 
este nevoie de un sistem de intervenție funcțional, implementat la nivel național și bazat pe metode 
educativ-terapeutice specifice acestei tulburări.  

Procesul de educație trebuie să fie cât mai adaptabil la nevoile particulare ale copilului, fără 
a-l face pe acesta să se simtă inferior colegilor sau exclus din rândul normalității. Copilul cu autism 
are nevoie de dezvoltarea unui program de lucru individualizat. Evident, în prealabil, este necesară 
depistarea din timp a problemei, diagnoza clară. La fel de importante sunt și flexibilitatea cadrului 
didactic, dublată de individualizarea curriculumului, în acord cu necesitățile și capacitatea copilului, 

strânsa colaborare între părinți și cadrele didactice și existența unor programe individualizate 
suplimentare, desfășurate sub coordonarea unor specialiști care urmăresc parcursul educațional al 
copilului, ajutându-i dezvoltarea.  

De asemenea, să nu uităm că și părinții copiilor cu autism au nevoie de consiliere 
psihologică. Ce modalități de colaborare se pot realiza între instituțiile școlare și alte tipuri de 
instituții ? Prima ar fi colaborarea cu fundațiile care ne pot facilita accesul la informație terapeutică 
actualizată sau ne pot ajuta prin diverse acțiuni sociale. Apoi, câștigarea unui program de finanțare 
nerambursabilă din partea Consiliului Județean, pentru realizarea  unor spații de recuperare 
psihologică și motrică. Apoi, o colaborare cu Special Olympics, pentru o mai bună încredere în 
forțele proprii a copiilor cu autism, prin participare la diferite competiții. Și nu în ultimul rând, 
parteneriate cu Poliția, Pompierii, spital, locuri de joacă, asociații sportive, companii, care pot 

facilita accesul copiilor cu autism la propriile servicii. Unele dintre soluțiile enumerate de 
reprezentanții școlilor s-au bucurat de un răspuns. Toate acestea reprezintă încă un pas spre ce ar 
trebui să însemne normalitatea în sistemul educațional românesc, însă adevărata schimbare o vor 
aduce schimbările legislative și la nivel de mentalitate, deschiderea către diversitate și către nevoile 
specifice ale fiecărei categorii de elevi și alocarea de resurse pentru buna internalizare a 
problematicii autismului și pentru găsirea și punerea în practică a soluțiilor, în răspuns la aceasta. 

Misiunea noastra este să mobilizăm, să stimulăm și să sprijinim copiii, părinții și familiile 

copiilor cu autism. În vederea integrării armonioase în societate și a creșterii gradului de 

independență a acestora, le oferim posibilitatea de a-și demonstra aptitudinile proprii, talentul și 
îndemânarea specifică prin participarea la un sistem constant de activități sociale, precum și 
conștientizarea opiniei publice cu privire la aptitudinile și nevoile acestora. 
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TOLERANŢA  
-Proiect al activității de consiliere și orientare- 
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Subiectul activităţii: „Toleranţa” 

Tipul activităţii: formare de priceperi şi deprinderi 
Obiective cadru: 

 Cunoaşterea şi respectarea valorilor fundamentale ale societăţii democratice; 
 Formarea conduitei participative la viaţa socială, cultivarea toleranţei. 

Obiective de referinţă: 
 Implicarea în rezolvarea problemelor vieţii sociale, comunitare; 
 Exersarea propriului sistem de valori în acord cu cel promovar de societate. 

Obiective operaţionale: 
 Să argumenteze poziţia toleranţei în sistemul de valori al societăţii contemporane; 
 Să exemplifice atitudinea tolerantă în diverse situaţii de viaţă; 
 Să prezinte urmările atitudinii tolerante/intolerante; 
 Să construiască harta toleranţei personale, argumentându-şi de fiecare dată atitudinea şi 

comportamentul. 

Strategii de realizare: 

  instructajul, conversaţia, exerciţiul individual şi în grup, analiza activităţii personale; 
Resurse:  

  hârtie de scris, creioane colorate, articole din ziare, reviste, fişe de lucru.  
 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

I. Organizarea clasei: 

 se vor aranja băncile astfel încât elevii să lucreze pe grupe de câte 4 elevi; 

 se pregătesc materialele necesare. 

http://www.puterea.ro/social/solutii-pentru-copiii-cu-autism-cum-pot-fi-integrati-cu-succes-in-scoli-si-gradinite-131370.html
http://www.puterea.ro/social/solutii-pentru-copiii-cu-autism-cum-pot-fi-integrati-cu-succes-in-scoli-si-gradinite-131370.html
http://newodyssey.ro/autism/
http://psihoped.psiedu.ubbcluj.ro/caPPS/09%20-%20Cristina%20BALASBACONSCHI.pdf
http://www.puzzleromania.ro/?gclid=CIrrkff23M0CFbEW0wods8AI4w
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II. Anunţarea temei activităţii: 
 Discuţia poate pleca de la un articol din ziar sau de la următorul exerciţiu: ierarhizaţi 

următoarele calităţi, după cum consideraţi că ar caracteriza pe omul zilelor noastre: care sunt 

calităţile omului societăţii noastre – se lucrează pe grupe de câte 4 elevi; 
egoist/ altruist 

realist/idealist 

muncitor/leneş 

cinstit/necinstit 

tolerant/intolerant (neînţelegător) 
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 

III. Realizarea obiectivelor propuse: 

 Se discută ponderea acordată diferitelor însuşiri în alegerile pe grupe, precum şi rolul 
toleranţei în contextul celorlalte însuşiri alese; 

 Exerciţiu: Ce înseamnă să fii tolerant? 

 

 

ÎN FAMILIE 

 

 

LA ŞCOALĂ 

 

CU PRIETENII/ 

CUNOSCUŢII 

 

CU TINE 

ÎNSUŢI/ÎNSĂŢI 
………….. …………… ………….. ……………. 

 

 Sunt discutate urmările comportamentului tolerant/intolerant; 
IV. Sistematizarea cunoştinţelor şi deprinderilor: 

 Exerciţiu: „Harta toleranţei mele” – în centrul unei foi de hârtie fiecare îşi scrie numele, 
după care poziţionează în jur persoanele cu care sunt de obicei tolerante (cu culoare albastră) şi 
persoanele cu care nu sunt tolerante (cu culoare roşie); 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eu 
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 Fiecare hartă este discutată, fiind analizate cauzele situaţiilor de intoleranţă prezentate; 
V. Feed-back: 

 Fiecare elev îşi apreciază atitudinea tolerantă pe o scală de la 1 (intolerant) la 10 

(tolerant); 

 Elevii îşi pot face sugestii unii altora pentru a aduce schimbări pozitive în 
comportament. 

 

 

 

VALORILE CLASEI 

-Proiect al activității de consiliere și orientare- 

 

Prof.  psih.  Alina Gabriela Băiașu 

C.J.R.A.E. Constanța - Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

Subiectul activităţii: „Valorile clasei” 

Tipul activităţii: formare de priceperi şi deprinderi 
Obiective cadru: 

 Cunoaşterea şi respectarea normelor şi valorilor grupului; 

 Formarea atitudinii responsabile şi stimularea iniţiativei personale. 

Obiective de referinţă: 
 Participarea activă şi creatoare la viaţa grupului; 
 Formarea şi dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la grup; 
 Însuşirea responsabilă a normelor şi a responsabilităţilor în grup. 

Obiective operaţionale: 
 Să elaboreze sistemul de valori al clasei (pe grupe, apoi la nivelul clasei); 
 Să argumenteze necesitatea şi semnificaţia valorilor propuse; 
 Să construiască, pe grupe, sigla clasei, având în vedere valorile alese. 

Strategii de realizare: 

 instructajul, explicaţia 

 brainstorming 

 conversaţia 

 exerciţii în grup: alegere valori, rimă, desen                 
Resurse:  hârtie de scris, creioane; 
 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

I. Organizarea clasei: 

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

II. Anunţarea temei activităţii: 
 Susţinerea acestei teme se va realiza la începutul unui ciclu şcolar, atunci când elevii sunt la 

începutul activităţii lor în cadrul unui colectiv; alegerea temei va fi argumentată prin nevoia de a se 
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cunoaşte unii pe alţii şi, în primul rând, de a-şi cunoaşte aşteptările unii faţă de ceilalţi, astfel încât 
să poată fi evitate dezamăgirile, conflictele etc. 
III. Realizarea obiectivelor propuse: 

 Sarcina elevilor este de a alcătui la nivelul grupelor existente câte o listă cu patru valori (ex: 
respectul, sinceritatea, punctualitatea etc), pe care le consideră absolut necesare pentru cooperarea şi 
colaborarea lor ulterioară; valorile vor fi însoţite de argumentările alegerii lor; 

 Din listele alcătuite pe grupe se va alcătui ulterior o listă a clasei care va fi expusă pe tablă; 
valorile care au cea mai mare pondere vor fi trecute în capul listei. 
IV. Sistematizarea cunoştinţelor şi deprinderilor: 

 Următoarea sarcină este de a construi, tot pe grupe, o siglă a clasei, având în vedere lista 
finală de valori la care s-a ajuns; forma de redare poate fi grafică şi/sau verbală (rimă, slogan etc.). 
V. Feed-back: 

 La final se va alege sigla cea mai reuşită care va fi valorificată în construirea unei embleme 
finale a clasei. 

 

 

 

COMUNICAREA ÎN FAMILIE – DIFICULTĂŢI ŞI REMEDII 

 
Prof.  psih. Alina Gabriela Băiaşu 

 C.J.R.A.E. Constanţa – Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

Tipul activităţii: lectorat cu părinţii 
Grupul ţintă: părinţi ai elevilor din clasa a IX-a liceu 

Timpul de lucru: 2h 

Scopul: formarea unor abilităţi şi deprinderi specifice practicilor parentale, realizate prin 
colaborarea cu psihologul pentru optimizarea integrării şcolare a adolescenţilor. 
Obiectivele: 

1.   definirea elementelor de comunicare între părinţi şi adolescenţi; 
2.   identificarea barierelor de comunicare între părinţi şi adolescenţi; 
3.   dezvoltarea abilităţilor de îmbunătăţire a comunicării dintre părinţi şi adolescenţi. 
Materialele necesare: 

Materiale informative, fişe de lucru, chestionare de feedback, flipchart. 
 

Metodele  de lucru: 

Dezbaterea, discuţiile de grup, problematizarea, exerciţiul, învăţarea prin descoperire, conversaţia, 
lucrul în echipă. 
 

Desfăşurarea activităţii: 
 Se prezintă tema activităţii şi se discută cu părinţii semnificaţia conceptului de comunicare între 
părinţi şi adolescenţi. Psihologul va sublinia elementele importante ale procesului de comunicare 
dintre părinţi şi copii. 
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În comunicarea cu propriii copii, este de preferat ca părinţii să ţină seama de particularităţile de 
vârstă ale acestora. În acest sens, părinţii vor primi o fişă “Portretul robot” (ANEXĂ) al 

adolescentului, pe care o vor citi individual, adnotând în dreptul fiecărei caracteristici unul din 
semnele: a) semnul “plus” – ştiu despre această particularitate, “minus” – nu ştiu, dar am aflat 
acum, b) “!” – doresc să aflu în plus, “?” – ceea ce e diferit de ceea ce ştiu. 

Psihologul va purta discuţii cu părinţii pe marginea materialului citit şi a însemnărilor: se 
sumarizează ideile corespunzătoare punctelor “a”, “b” într-un tablel scris (ŞTIU/AM 
ÎNVĂŢAT/VREAU SĂ ŞTIU) pe foaie de flipchart/la tablă (prin brainstorming).  
 Se identifică prin discuţii de grup barierele de comunicare dintre cele două generaţii. 
Moderatorul va sublinia atât barierele de comunicare care depind de părinţi, cât şi pe cele care ţin de 
copii sau alţi factori externi (ex. moartea unui bunic, schimbarea locuinţei şi a şcolii). 

Anumiţi părinţi tind să folosească un stil relativ constant de comunicare cu copiii lor, în timp ce 
alţii folosesc o combinaţie de stiluri în funcţie de scopurile pe care doresc să le îndeplinească. 
Rolurile pe care le adoptă părinţii uneori pot deveni adevărate bariere în comunicarea cu copilul.  

Părinţilor li se vor oferi fişe cu informaţii despre stilurile parentale. Fiecare părinte va reflecta 
pe marginea celor percepute, va încerca să identifice atuurile personale ce derivă din propriul stil 
care facilitează comunicarea cu adolescentul, dar şi limitele personale care generează dificultăţi în 
comunicare. 

 Se discută pe grupuri de 4-6 părinţi strategiile de îmbunătăţire a comunicării. Moderatorul oferă 
părinţilor câteva situaţii concrete de dificultăţi în comunicarea dintre părinţi şi adolescenţi, pentru ca 
aceştia să identifice mai uşor barierele de comunicare şi modalităţile de îmbunătăţire a comunicării. 
Acestea pot fi discutate în grupul mare. Moderatorul va sublinia, în final,  modalităţile eficiente de 
îmbunătăţire a comunicării:  

 Părintele să asculte până la capăt ceea ce are de spus adolescentul chiar dacă ceea ce 
spune nu concordă cu părerile sale; astfel, frustrarea adolescentului este mai mică, deoarece 
acesta are nevoie să simtă că este ascultat; 

 Părintele să ceară părerea copilului în situaţii mai simple sau mai complicate; 
 Părintele să acorde o atenţie sporită tonului vocii atunci când atrage atenţia adolescentului 

când îi arată că a greşit, făcându-l pe acesta din urmă să înţeleagă că fapta lui nu este bună, şi nu 

el, adolescentul, este rău, prost, neputincios; altfel, critica părintelui nu va face decât să-l 

determine pe adolescent să ia o poziţie ofensivă, de autoapărare. 
Antrenarea personală a fiecărui părinte pentru a-şi expune părerile şi opiniile referitoare la noile 

idei prezentate se va face prin discuţii. Se va aprecia efortul lor şi se vor evita judecăţile de valoare 
sau cele de evaluare.  

Psihologul va asculta activ, va fi reflexiv, va valoriza sentimentele şi trăirile părinţilor, ca şi 
soluţiile propuse de aceştia. 
 Evaluarea activităţii  

– chestionare de feedback completate de părinţi; 
– proces-verbal al activităţii. 

 

ANEXĂ 

Portretul robot al adolescentului 

Câmpul psiho-afectiv şi comportamental: 
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- are trebuinţa afirmării identităţii, de a fi înţeles şi acceptat aşa cum este, de apartenenţă la un grup 
care îi satisface nevoia de originalitate; 
- are tendinţe şi dispoziţii oscilante (socializare versus izolare, comunicare versus tăceri 
încăpăţânate, elan la învăţătură versus neglijare majoră a şcolii); 
- capabil de automotivare, rămâne sensibil la încurajările care vin din partea anturajului de prieteni 
şi mai puţin la cele care vin din partea familiei; 
- manifestă o reactivitate selectivă care poate oscila cu indiferenţa şi atitudinea “autistă” (nu vede şi 
nu aude decât ceea ce îl interesează); 
- are confruntări făţişe şi explicite cu subiectul temerilor de altădată (un tată autoritar, o mamă 
cicălitoare); 
- suportă din ce în ce mai greu critica părinţilor şi a persoanelor cu autoritate (profesorii), 
dezvoltând scenarii vindicative; 

- este oarecum nesigur de sine, mereu confruntat cu distanţa dintre aspiraţii şi potenţialul său real, 
de care devine din ce în ce mai conştient; 
- are o atitudine opozantă faţă de părinţi (conflictul dintre generaţii); 
- viaţa de grup este din ce în ce mai complexă, adolescentul învăţând să trăiască roluri diferite în 
grupuri diferite; 

- se poate conforma normelor sociale, înţelegând consecinţele faptelor proprii şi ale altora; 
Câmpul socio-familial: 

- percepe şcoala mai mult ca pe un rău necesar; 
- se dedică studiului în situaţii în care domeniul academic îi asigură orientarea profesională, când 

profesorul reuşeşte să fie un adevărat mentor sau când acesta este de o severitate inflexibilă, 
punându-i în pericol situaţia şcolară; 

- se simte neînţeles şi pedepsit pe nedrept de profesor, îi găseşte apelative ironice sau groteşti, îl imită 
pentru a brava în faţa colegilor; 

- se înţelege mai bine cu părintele mai puţin intruziv; 

- este puţin comunicativ, se retrage în sine, tăind canalele de comunicare ascultă muzică la volum 
maxim sau cu căştile pe urechi, se închide în cameră, refuză să vorbească; 

- îi consideră pe părinţi bătrâni şi demodaţi; 
- deşi simt nevoia ca părinții să le cunoască grupul de prieteni, sunt deseori ţinuţi în afara acestuia, 

pentru a nu fi afectat prestigiul câştigat; 
- părinţii îşi transferă frustrările şi neîmplinirile către mediul şcolar, realizând chiar o ruptură de facto 

faţă de acesta. 
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HOMO DEMENS. O REDEFINIRE A NEBUNIEI 

 

Prof. Mihaela Ramona Rădulescu 

 Colegiul Comercial "Carol I", Constanţa, jud. Constanţa 

 

“Cele mai mari binefaceri sunt cele care ne vin prin delir de la zei, ca un dar divin”  - Platon 

  

rin această lucrare, care depăşeşte paradigma medicală, pătrunzând domeniul umanist, 

psihologul-psihiatru Constantin Enăchescu redefineşte conceptul de nebunie, aşa cum o 
menţionează şi titlul. Cele două mari secţiuni ale lucrării - Dementia şi Homo demens – tratează 
aspectele nebuniei din perspectiva dimensiunii ontologice şi axiologice, respectiv o analiză a 
persoanei nebunului, ca modalitate “de a fi altfel”. 

În plină criză epistemică a psihiatriei, boala mintală nu răspunde la ce este nebunia?, pentru 

aceasta trebuie să ne desprindem de gândirea clinică si sa utilizăm metoda dialectic-comprehensivă.  
 Autorul postulează  faptul că nebunia trebuie privită “alt-fel”, ca o alteritate, separat de 

conceptul de boală mintală, care este un termen medicalizat, definit de ramura clinico-psihiatrică. 
Nebunia este o sfera noţională mult mai extinsă care o cuprinde pe cea a bolii psihice. Ea trebuie să 
fie despovărată de rigorile gândirii metodico- psihiatrice şi trecută printr-un proces de redefinire şi 
reconsiderare printr-o paradigmă filosofică.  

 Nebunia este definită ca fiind o stare  complementară  existenţei, ea nu se opune 
normalităţii, nu e o contradicţie, ci o “normalitate răsturnată”, “o imagine pe dos a normalităţii”. 
Normalitatea şi anormalitatea trebuie definite din perspectiva cupletului ontologic: “a fi” şi “a nu 

fi”, prin cea din urmă neînţelegând că o persoană nu este, ci că este valoare negativă, astfel 
anormalitatea nu este inexistenṭă, ci negarea existenţei, negarea de sine.  Nebunia este o ieşire din 
lumea posibilă şi evadarea în irational, o respingere a realităţii prin închiderea în sine, o izolare 
narcisică sau o trăire autistă: “ autismul ca trăire exclusivă interioară a subiectului este o întoarcere 
narcisică a eului catre sine însuşi şi refuzul realităţii lumii posibile, cu inchidere în propria 
interioritate” (p.37).  Asfel trebuie privită nebunia, ca un fenomen uman, nu ca un fapt patologic, ci 
ca pe o posibilitate de a fi a persoanei umane.  

Discursul  normalităţii şi bolii psihice se defineşte în funcţie de inteligibil şi neinteligibil. 
Inteligibilul este specific cunoaşterii logice, obiective, proprie intelectului de care face uz metodă 
psihiatrică. În contrastivitate, neinteligiblul este expresia alterităţii, o ieşire din ordinea logică, o 
intrare în ordinea negativă a realităţii factuaale, a trăirilor delirante. Prin urmare, metodă psihiatrică, 
caracterizată de rigoare, precizie, logică nu poate digera neinteligibilul nebuniei. Psihiatria 
consideră nebunia incomprehensibilă, etichetând gândirea acesteia că fiind delirantă, bizară, 
halucinantă. Sarcina pătrunderii neiteligibilului îi revine filosofiei care recurge la un veritabil act de 
hermeneutică. Perspectiva ei este holistică, nu o cercetează pe “simptome” sau “tulburări 
elementare”, ea consideră studiul nebunei un fenomen uman, studiat că independent, cu valoare şi 
semnificaţie proprie, nu în raport cu normalitatea. Pentru a-l putea explica propune eliminarea 

subiectivismului, atribuirea nebuniei calitatea de a fi cunoscută, atribuirea unor valori specific, 
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descoperirea adevărului despre nebunie ca fapt ştiinţific orientând analiza din interior către exterior, 
invers decât metodă psihiatrică.  

Gândirea autistă a alterităţii are următoarele trăsături: ruperea contactului cu lumea posibilă 
externă, închiderea în sine şi construirea unei realităţi factuale, circularitatea, orientarea către sine 
de tip narcisic,  înlocuirea certitudinii cu îndoială, delirul, subiectivismul. 

Nebunia face trecerea de la real la virtual, de la logic-raţional la illogic-simbolic. Ieşirea din 
realitate se face prin funcţiile nebuniei care construieşte o realitate factuală  ce poate înlocui lumea 
posibilă. Funcţiile nebuniei se organizează în jurul unor dispoziţii atitudinale: negarea Lumii, 
evadarea şi închiderea în sine,   o altă ordine interioară. Din aceste atitudini rezidă următoarele 
funcţii: functia mitică (tendinţa spre situaţii ireale); metafizică (tendinţa de închidere în sine de 
factură narcisică); funcţia de retragere (falsă impresie de a fi urmărit); simbolică (elaborarea mintală 
a halucinatiilor, delirurilor). 

O altă idee ce reiese din această carte este diferenţierea dintre nebunia medicală şi cea 
culturală. Prima este boală psihică considerată drept o stare a dezechilibrului sufletesc. Cea de-a 

doua ocupă o sferă semantică mai largă, având semnificaţii de factură cultural-axiologice. Nebunia 

culturală este un ipostas ontologic al persoanei cu un destin inedit, negând banalitatea, şi căutând să 
se afirme în formă să unică. 

 A doua parte, dezvoltă nebunia culturală, conturând personalitatea nebunului personaj  a 
cărui viaţă  se manifestă dincolo de tiparele normalităţii. 

Termenul de homo demens în raport dialectic cu homo sapiens, reprezintă o calibrare 
axiologică a termenului medical stigmatizant de nebun, bolnav psihic. Acest termen îi conferă  o 
dimensiune culturală, morală şi religioasă, schimbându-i destinul tragic: ”bolnavul psihic este un 

caz medical, nebunul este un personaj cultural, homo demens este un concept epistemologic ce 

desmeneaza o calitate valorică a umanului.” 

Complementar lui homo sapiens, homo demens, va deveni un personaj simbolic pentru 

cetate, ce va atrage surplusul negativ al lumii. Funcţia sa este de catharsis colectiv, purificând 
lumea de tarele acesteia. El devine instanţa legiuitoare a cetăţii, un rău necesar pentru restabilirea 
virtuţilor pierdute. Homo demens este  ipostaziat în forţă pasională în care aventura şi revolta sunt 
forme ale nebuniei. Spre deosebire de bolnavul mintal, al cărui destin este condamnat la ratare, 
homo demens se împotriveşte destinului, iese din realitatea lumii, este un agent al schimbării.El nu 
este exclus de cetatea, ci este cultivat şi proliferat. Formele culturale ale nebuniei pot fi grupate în: 
nebunia sapientala şi oraculară, nebunia tragică şi a sublimului, nebunia pasională şi extatică, 

nebunia comicului şi ridicolului. 

Nebunia culturală apare ca situaţie limita şi se manifestă prin entuziasm sau melancolie, 
forme ale unor energii pulsionale primare.   În formele entuziaste, nebunia este o stare de inspiraţie 
divină, o mişcare pasională a sufletului specifică eroilor (Ahile, Patrocle,Hector), poeţilor (Vergiliu, 
Eneida), Sibilelor .  Are caracter pur pasional, impetuos,  irational şi brutal. Melancolia, este starea 
de tristeţe amestecată cu reverie şi ieşirea din lumea. Indiferent de formă sa, nebunia culturală este 

resimţită că o schimbare valorică.  
Nebunul, ca personaj al nebuniei culturale, simbol al lui homo demens, nu este ostracizat 

precum bolnavul psihic, societatea oferindu-i o libertate de acţiune şi exprimare. În plan cultural 
acesta este victima unei suferinţe date o vinovăţie ca urmare a încălcării unei norme, ce nu poate fi 
corijta decât prin nebunie (nebunia epică: Ghilhames, Ahile- eroii, nebunia tragică: Oreste, Medeea- 

damnaţii) 
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În cazul nebunului, personaj cultural, rolul acestuia este de a ilustra negativul normelor, 

fiind purtătorul unor libertăţi interzise, dezvăluind metehne, cusururi, defecte sufleteşti. El preia, 
concentrează şi polarizează răul asupra lui, interiorizează negativul; fie este un ţap ispăşitor, fiind 
un personaj tragic cu destin damnat,  fie bufon ironizandu-i pe ceilalţi; este în mod paradoxal un 
terapeut al viciilor, armele sale sunt sfidarea, ironia, caricaturizarea, fără a fi pedepsit. Prin contra-

exemplu el protejează din punct de vedere axiologic normalul, arătând calea cea dreapta.  

Nebunul-personaj devine o instituţie socială care are rolul menţinerii echilibrului, spre 
deosebire de nebunul-bolnav psihic, care dereglează şi tulbură echilibrul cetăţii. 

Un alt paradox ce apare este nebunia ca înţelepciune, aşa cum spune psalmistul :” Zis-a 

nebunul în inima să: nu este Dumnezeu, s-au stricat oamenii”  Este vorba de nebunia care face 
trimitere la lovitură divină. 

O viziune completă a existenţei umane trebuie să ia în considerare ambele modalităţi 
ontologice: normalitate şi anormalitate. Nebunia ne oferă o portiţă către intelegerea particulară a 
individului la care psihiatria şi psihologia  nu au acces. Ea trebuie privită că un întreg, plecând de la 
subiectiv către obiectiv. Nebunul, depăşeşte modelul limitative al bolnavului psihic, redescoperind 

noi dimensiuni axiologice. 

 

Bibliografie: 

1. Enăchescu Constantin - Homo demens. O redefinire a nebuniei, Editura Polirom, 2008 

2. Enăchescu Constantin - Fenomenologia nebuniei, Editura Paideia 
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IV. TEHNOLOGII 

 

DIRECŢII DE PERFECŢIONARE A CONSTRUCŢIEI MAŞINILOR 
RECTILINII DE TRICOTAT 

-Studiu de specialitate- 
 

Prof. Doina Andrei 

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău, jud. Buzău 

 

n cadrul manifestărilor internaţionale de prestigiu ale constructorilor de maşini textile, în 
literatura de specialitate s-a remarcat o ofensivă puternică a maşinilor rectilinii de tricotat cu 
comenzi şi selectare electronică a acelor. 

În cadrul acestei grupe, maşinile sunt specializate pentru producerea tricoturilor plane cu 

margini drepte, semiconturate sau conturate, tricotate în lanţ sau bucată cu bucată, precum şi pentru 
realizarea tricoturilor conturate spaţial ca în cazul ciorapilor, mănuşilor şi băştilor. 

Constructorii de maşini au urmărit să perfecţioneze maşinile rectilinii de tricotat automate pe 

următoarele direcţii: creşterea productivităţii muncii, diversificarea sortimentului de tricoturi, 
reducerea consumurilor de materie primă, asigurarea unei calităţi superioare a tricotului, 
generalizarea introducerii instalaţiilor electronice şi îmbunătăţirea condiţiilor de deservire a 
maşinilor de tricotat. 

Urmărind aceste obiective majore, constructorii de maşini au adus importante perfecţionări 
constructive şi funcţionale mecanismului de formare a ochiurilor, de alimentare cu fire, de deplasare 

laterală a fonturilor, de tragere şi colectare a tricotului, de acţionare, de comandă automată şi de 
protecţie a calităţii şi a muncii. 

În legătură cu mecanismul de formare a ochiurilor se evidenţiază următoarele perfecţionări: 
 comenzile de poziţionare a camelor mobile şi de selectare individuală a acelor se 

realizează pe baza unor instalaţii electronice; 
 numărul de sisteme de tricotare a crescut de la 1, 2 la 3, 4 şi chiar 5; 
 lacătele asigură tricotarea pe două fonturi la sistemul de tricotare şi permite transferul de 

ochiuri cu sau fără selectare în ambele sensuri indiferent de sensul de deplasare a saniei cu lacăte; 
 sistemele de came sunt integrate permiţând la alegere tricotarea sau transferul ochiurilor; 
 sistemele de tricotare asigură obţinerea a trei traiectorii de tricotare; 
 camele de buclare acţionează numai acele angajate în procesul de tricotare sau transfer, 

evitând coborârea la buclare a acelor neselectate; 
 reglarea adâncimii de buclare se face programat, continuu, pe o plajă largă, folosind 

instalaţii dotate cu motoare pas cu pas; 
 în cadrul aceluiaşi rând se pot produce ochiuri de diferite mărimi, modificând adâncimea 

de buclare pe parcursul deplasării saniei cu lacăte; 
 lacătele conţin, în general, puţine came mobile comandate; 

 s-au realizat ace cu limbă care au asigurată deschiderea limbii cu ajutorul unor arcuri 
lamelare individuale; 

 s-au dezvoltat mecanisme de formare a ochiurilor dotate cu ace cu zăvor care rezolvă 
tricotarea ochiurilor, formarea buclelor, reţinerea şi transferul ochiurilor de pe o fontură pe cealaltă; 
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 în vederea conturării plane, spaţiale şi începerii tricotului pe ace fără ochiuri s-a introdus 

tragerea concentrată cu platine de închidere la ambele fonturi; 
 la o maşină de fineţe dată se pot folosi ace ce prezintă capul acului cu un diametru ales 

funcţie de grosimea firelor de prelucrat; 
 fineţea maşinii de tricotat poate fi modificată cu cheltuieli minime înlocuind fonturile şi 

o serie de came de pe lacăte, fără intervenţii mecanice legate de deplasarea laterală a fonturilor; 
 deplasarea laterală a fonturilor cu amplitudine mare, într-o singură etapă, fără 

intercalarea unor deplasări în gol a saniei cu lacăte. 
Alimentarea cu fire este orientată pentru a facilita munca muncitorului, pentru a îmbunătăţi 

condiţiile de tricotare şi pentru a diversifica structura tricoturilor. În acest sens s-au remarcat 

următoarele aspecte: 
 traseul de alimentare cu fire include ochiuri de conducere deschise ceea ce face ca 

trecerea firelor să se execute foarte rapid; 
 se folosesc magazii suplimentare de fir înglobate în maşina de tricotat în vederea 

asigurării continuităţii tricotării şi reducerea timpilor de staţionare prin lipsă de fir; 
 lungimea cursei conducătoarelor de fire este determinată de lungimea cursei saniei cu 

lacăte; 
 limitarea cursei se face fără blocuri de limitare, cuplarea, decuplarea şi antrenarea se 

efectuează electromagnetic de pe o sanie cu lacăte; 
 în cazul începerii unui tricot nou, conducătorii de fir sunt aduşi în mod automat în 

poziţie iniţială; 
 maşinile sunt dotate cu conducătoare de fir intarsia, de vanisare şi pluşare; 
 în cazul tricotării unor panouri independente, în serie, pe aceeaşi maşină, se prevăd seturi 

de conducătoare de fire; 
 pentru menţinerea firelor în stare întinsă, la depunerea periodică se folosesc antene 

elastice cu o capacitate mare de recuperare a lungimii firului; 

 pentru a păstra tensiunea în fir la alimentare între limite constante se folosesc mecanisme 
de alimentare cu rezervă de fir; 

 capetele firelor trecute prin nuca conducătorilor de fire sunt prinse şi reţinute în cleme 
speciale aflate la părţile laterale ale fonturilor. 

Îmbunătăţirea execuţiei fazei tragerii la maşinile rectilinii de tricotat se face prin: 
 modificarea forţei de tragere ce se poate regla automat funcţie de structura tricotului sau 

numărul de ace în lucru la un moment dat; 
 reducerea tensiunii de tragere la 0 când se execută deplasări în gol şi când se efectuează 

transfer de ochiuri; 

 adaptarea unor mecanisme sau dispozitive speciale ca: piepteni de început acţionaţi 
automat şi programat, mecanisme de întindere în lăţime a tricotului, mecanisme de înfăşurare a 
tricotului, sisteme de blocare a ochiurilor cu baghete sau cu platine de închidere, mecanisme 
suplimentare de tragere amplasate imediat sub fonturi. 

Noile condiţii în care se efectuează faza tragerii prezintă următoarele avantaje: 

 aplicarea forţelor strict asupra numărului de ochiuri din ultimul rând, fără solicitarea 
generală a tricotului; 

 realizarea tricotării unor detalii conturate plan sau spaţial; 
 obţinerea unor structuri de tricoturi cu desene în relief şi a unor elemente decorative; 
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 realizarea începerii automate a tricotării pe ace fără elemente vechi. 
Perfecţionarea mecanismului de acţionare a condus la: 

 creşterea vitezei de tricotare până la 1,3 m/s utilizând motoare de curent continuu, cu 

turaţie variabilă şi reversibilă; 
 modificarea programată a lungimii cursei saniei cu lacăte funcţie de numărul de ace în 

lucru la un moment dat (pe lăţimea tricotului sau a unei aplicaţii); 
 modificarea amplitudinii deplasării saniei se poate executa în timpul deplasării acesteia 

în orice punct de pe lăţimea fonturii. 
Aceste soluţii constructive de comandă şi execuţie a deplasărilor saniei cu lacăte vor 

determina la utilizator creşterea productivităţii, posibilitatea conturării plane şi spaţiale şi deci 
reducerea consumului de materie primă. 

La toate maşinile rectilinii de tricotat s-a generalizat introducerea instalaţiilor electronice de 
programare, comandă şi control cu urmări favorabile privind: 

 scurtarea duratei de execuţie în pregătirea şi realizarea programelor de tricotare şi a 
desenelor; 

 micşorarea duratei de staţionare a funcţionării maşinii de tricotat la schimbarea 
articolului; 

 testarea prin simulare a programului de tricotare evitând astfel apariţia unor greşeli de 
programare; 

 dezvoltarea posibilităţilor de diversificare a structurilor tricotate în ceea ce priveşte 
dimensiunile raportului de desen; 

 programarea, lansarea şi urmărirea realizărilor cu sisteme reţea ON LINE. 
Constructorii de maşini de tricotat pun accent din ce în ce mai mare pe crearea de condiţii 

ergonomice de deservire a maşinilor încât să reducă la maximum eforturile fizice ale muncitorului 
prin: 

 folosirea iluminării locale a zonelor de interes (mecanismul de formare a ochiurilor, 
zona de colectare a tricotului); 

 semnalarea optică a defectelor în funcţionarea maşinii de tricotat; 
 poziţionarea mesei de alimentare şi a magaziei suplimentare la înălţimi reduse; 
 vizualizarea programelor de tricotare pentru urmărirea stadiului atins la un moment dat; 
 prevenirea zgomotului prin închiderea zonei de tricotare cu panouri de protecţie; 
 curăţirea automată a maşinii de tricotat cu un sistem de ventilare şi absorbţie a prafului şi 

a scamei; 

 folosirea unor dispozitive de securitate în conformitate cu ultimele norme ale comunităţii 
europene şi ISO. 
 

Bibliografie: 

1. Budulan, Rodica - Bazele tehnologiei tricoturilor, Editura BIT, Iaşi, 1996 

2. Cioară, Ioan; Ursache, Mariana - Ingineria proceselor textile, Editura Gh. Asachi, Iaşi, 2000 

3. *** - Prospecte de la firmele A.P.M. (Italia), ABRIL (Spania), COMET-MARTINELLI (Italia), 

DIAMANT (Germania), PROTTI (Italia), SHIMASKIKI (Japonia), STRIGER (Elveţia), STOLL 
(Germania), UNIVERSAL (Germania), ZAMARK (Italia) 
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MIJLOACE DE MĂSURARE PENTRU LUNGIMI ŞI UNGHIURI 

-Proiect de lecţie-  
 

Prof. Virginica Barabaş 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

 

I. DATE GENERALE 

Clasa: IX - Mecanic;  

Aria curriculară: Tehnologii  
Data:  Octombrie 2016 

An şcolar: 2016 – 2017  

 

II. CONSTRUCŢIA 

Disciplina: M3 - Tehnologie Generală Mecanică  
Unitatea de învăţare: Mijloace de măsurare pentru lungimi şi unghiuri  
Subiectul: Măsuri de lungime cu repere. Aparate.   
Tipul lecţiei: mixtă (combinată) 
 

 Obiective operaţionale:  
Obiective cognitive:  

- să identifice principalele măsuri de lungime cu repere;  

- să exemplifice practic utilizarea riglelor gradate, metrului, ruletei;  
- să enumere principalele aparate utilizate pentru măsurarea lungimilor;  
- să identifice elementele constructive ale şublerului.  
Obiective psihomotorii: 

- să-şi dezvolte gândirea logică, capacitatea de finalizare a sarcinii de lucru.   

Obiective afective:  

- să aprecieze corect soluţiile oferite de colegi;  
- să se implice cu plăcere şi interes în toate etapele lecţiei.  

 Metode de învăţământ:  
 Expunere, conversaţie, brainstorming, demonstraţie. 
 Moduri de activitate cu elevii:  

 Frontal (pentru reactualizarea cunoştinţelor), individual (realizarea feedback-ului), pe grupe de 

elevi (rezolvarea unor sarcini de lucru). 

 Bibliografie: Manual pentru cultură de specialitate, domeniul mecanic, ing. Adriana Popescu, 

Editura Didactică şi Pedagogică, 2004, Bucureşti; Auxiliare curriculare - www.edu.ro.   

 

Tabel de specificare a corespondenţelor 

Etapele 

lecţiei 
Obiective 

operaţionale 

Conţinutul informaţional şi 
aplicativ detaliat 

Activitatea de învăţare 

Activitatea 

profesorului şi 
strategiile folosite 

 

Activitatea 

elevului 

1. Moment 

organizatoric 

Asigurarea 

condiţiilor 
 Conversaţia 

Exerciţii de 
Elevii de 

serviciu 

http://www.edu.ro/
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3 minute  

optime 

pentru 

desfăşurarea 
orei 

încălzire pentru 
asigurarea 

climatului favorabil 

în clasă   

informează 
diferite 

aspecte: 

absenţe, etc. 
2. Verificarea 

cunoştinţelor 
anterioare  

 

8 minute 

Reactualizare

a noţiunilor 
esenţiale 
studiate în 
lecţia  
anterioară 

Vă rog să vă reamintiţi care este 
unitatea în SI pentru măsurarea 
lungimii. 

- lungimea este o mărime fizică 
fundamentală în SI, iar unitatea de 
măsură pentru lungime este 
metrul. 

Vă rog să enumeraţi care sunt 
principalele mijloace de lungime 

fără repere:  
- sticla plan paralelă, cale plan 

paralele, calibre, şabloane.  
La ce se utilizează calibrele 
netede?  

- pentru verificarea dimensiunilor 

pieselor;  

Da, şi pentru verificarea formei şi 
poziţiei efective a suprafeţelor. 

Conversaţie de 
recapitulare şi 
consolidare 

 

 

 

 

Conversaţie de 

verificare a 

cunoştinţelor  

Elevii răspund 

întrebărilor 
profesorului  

3. Pregătirea 
aperceptivă  
 

3 minute  

Realizarea 

legăturii 
dintre 

cunoştinţele 
anterioare şi 
cele noi   

Care credeţi că este deosebirea 
dintre mijloacele de măsură fără 
repere şi cele cu repere?  
- cele cu repere se pot exprima 

prin valori exacte;  

Da, sunt măsuri ale căror mărimi 
sunt reprezentate prin distanţa 
dintre două repere, iar cele fără 
repere sunt măsuri terminale, sunt 
utilizate în general pentru 
verificări.  

Prin întrebări bine 
alese încearcă să 
facă legătura cu 
lecţia nouă  

Elaborează 
posibile 

răspunsuri 

4. Anunţarea 
lecţiei şi a 
obiectivelor  

2 minute  

Cunoaşterea 
titlului lecţiei  

Azi vom învăţa despre măsuri de 
lungime cu repere: rigla gradată, 
rigla flexibilă, metrul flexibil şi 
aparate de măsurare a lungimilor: 
şublerul 

Comunicare  

Notează titlul 
lecţiei pe tablă 

Notează titlul 
în caiete 

5. 

Transmiterea 

de cunoştinţe 
noi 

 

25 minute 

1. 

Identificarea 

principalelor 

măsuri de 
lungime cu 

repere  

 

 

2. 

Prezentarea 

principalelor 

aplicaţii 

Reperele sunt linii trasate 

perpendicular pe axa măsurării – 

sunt cu: 

Valori unice – când au numai 
două repere, ex: metrul;  
Valori multiple – când au mai 
multe repere: Rigla gradată, 
ruleta, metrul flexibil.  

 

Rigla gradată – se utilizează la 
măsurarea lungimilor în timpul 
prelucrării pieselor sau verificarea 

Expunere 

 

 

 

 

 

 

Descriere după 
model 

 

 

 

Urmăresc 
atent 

explicaţiile 
profesorului 

 

Notează unele 
informaţi 
primite 

 

Prezintă 
diverse 

aplicaţii ale 
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practice ale 

măsurilor de 
lungime cu 

repere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Identificarea 

aplicaţiilor 
practice ale 

aparatelor de 

măsurare a 
lungimii  

 

 

 

4. 

Identificarea 

elementelor 

constructive 

ale 

şublerului.  
 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Consolidarea 

deprinderilor 

practice de 

lucru cu 

şublerul 

 

 

finală a  acestora, precum şi la 
operaţii de trasare. Are valoarea 

diviziunii de 1 mm;  

Ruleta – pentru măsurat lungimi 
mari, alcătuită dintr-o bandă de 
oţel, fixată într-o cutie de 

protecţie. Banda este fixată la un 
capăt de un ax, iar la celălalt capăt 
are un inel de întindere. Limita de 
măsurare: 5 – 50 m;  

Metrul flexibil – se utilizează în 
ateliere, şantiere. Este executat din 
benzi de metal subţiri, iar limita 
de măsurare este de: 1-2 m – 

pentru metrul din atelier şi 5 – 50 

m pentru metrul întrebuinţat pe 
şantiere. 
 

Şubler - aparat de măsurat a 
lungimilor, compus din riglă 
gradată şi vernier;  
Micrometru – aparat la care 

deplasările unghiulare se 
transformă în deplasări liniare şi 
este utilizat pentru măsurarea 
lungimilor;  

Comparatorul – este aparat cu 

care se determină abaterile 
dimensiunilor efective faţă de 
dimensiunile nominale ale 

pieselor.  

 

Rigla – este o scară gradată în 
mm; 

Vernierul – este o scară gradată 
suplimentară care măreşte precizia 

de citire a fracţiilor de divizare de 
pe scara gradată a riglei;   
Criteriile de clasificare a 

şublerelor:  
a. după construcţie: cu o pereche 

de ciocuri, cu două perechi de 
ciocuri, cu două perechi de ciocuri 
şi tijă de adâncime;  
b. după destinaţie: de exterior şi 
interior, de exterior, interior şi de 
adâncime, de trasare, pentru roţi 
dinţate;  
 

Demonstraţie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicare  

 

 

 

 

 

 

 

 

Brainstorming 

 

 

 

 

Demonstraţie 

 

 

 

 

 

Descriere după 
model 

riglelor, 

ruletei, 

metrului 

întâlnite în 

activitatea lor  

 

Analizează 
individual 

tipurile de 

rulete, rigle şi 
metru puse la 

dispoziţie de 
către profesor 

şi identifică 
elementele 

constructive  

 

Comunică cu 
profesorul  

 

Prezintă 
diverse 

aplicaţii 
practice ale 

aparatelor 

prezentate 

 

Elevii primesc 

pe grupe, câte 
un şubler şi 
sunt ajutaţi să 
identifice 

elementele 

constructive 

ale acestuia  

 

Primesc fişe 
de lucru cu 

schiţa 
şublerului de 
exterior şi 
reperele pentru 

elementele 

constructive, 

iar ei 

completează, 
individual, pe 

fişe elementele 
componente  
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6. Realizarea 

feedback-ului 

şi asigurarea 
retenţiei  
 

10 minute  

Consolidarea 

noţiunilor 
studiate 

Test cu alegere multiplă  Distribuie 

individual testele 

elevilor  

Rezolvă 
sarcinile de 

lucru primite 

 

Solicită detalii 
organizatorice 

 

III. Criteriul de optimalitate  

- obiectivele propuse au fost îndeplinite;  
- timpul afectat pentru fiecare etapă a fost bine dozat;  

- sarcinile de lucru propuse au fost accesibile elevilor, iar realizarea lor corectă;  
- nivelul clasei este mediu (rezultă  şi din testele de evaluare iniţială), elevii provin din mediu 

modest (nu au acasă bibliotecă personală, acces la Internet etc.), de aceea insist asupra 

detaliilor.  

 

Test de evaluare – pentru realizarea feedback-ului 

 

Identificaţi răspunsul corect:  
1. Mărimea diviziunii de pe vernierul şublerului cu precizia de 0,1 mm este:  1 punct 

a. 0,9 mm;  

b. 0,95 mm;  

c. 0,98 mm;   

2. Comparatorul măsoară:         1 punct  

a. lungimi;  

b. diametre;  

c. abateri;  

3. Metrul este unitatea de măsură:        1 punct  

a. fundamentală;  
b. asociată;  
c. derivată;         

4. Faţa de măsurare a riglei din figura de mai jos este:      1 punct 

a. 1;  
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b. 2;  

c. 3;  

 

 

 

5. Măsurile terminale sunt:         1 punct  

a. mijloace de măsurare fără repere;  
b. mijloace de măsurare cu repere;  
6. Valoarea diviziunii la rigla flexibilă este:       1 punct  

a. 01 mm;  

b. 0,5 mm;  

c. 1 mm;  

7. Vernierul este:           1 punct  

a. o scară principală;  
b. o scară suplimentară;  
c. riglă necesară măsurării adâncimii;  

Completaţi răspunsul:  
8. Ruleta este alcătuită din:  ……….       1 punct  

 

Notă:  
- 2 puncte se acordă din oficiu;  
- Timp de lucru 10 minute.  

 

 

Test de evaluare – pentru realizarea feedback-ului 

Barem de corectare 

 

1 

1 punct  

2 

1 punct 

3 

1 punct 

4 

1 punct 

5 

1 punct 

6 

1 punct 

7 

1 punct 

8 

1 punct 

Total  

a c a b a c b Bandă de oţel 
Cutie de 

protecţie 

Inel de întindere 

Ax de 

înfăşurare 

Manivelă  

2 puncte 

din 

oficiu + 

8 

puncte=

10 

 

 

Notă:  
- 2 puncte se acordă din oficiu;  
- Timp de lucru 10 minute.  
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CUM REPARI SAU RECUPEREZI DOCUMENTE CORUPTE ÎN WORD 
 

Prof. Iulian Marian Cioroianu 

 Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

e-a lungul anilor, probabil v-ați lovit de documente corupte în Word. Din fericire, 

aplicația celor de la Microsoft a devenit un pic mai eficientă la recuperarea informațiilor și 
prevenirea dezastrelor. 

În majoritatea cazurilor, dvs. este foarte probabil să fi interacționat cu aplicațiile de birou ale 
celor de la Microsoft. Suita Office este formată din Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, 
Publisher, Project, Access și nu numai. Cele mai populare dintre ele sunt însă primele trei. 
Indiferent dacă ați scris un referat în liceu sau redactați zilnic articole, Microsoft Word este nelipsit. 

Din păcate, atât PC-urile, cât și respectivele aplicații de birou, nu sunt perfecte, acesta fiind și unul 
din motivele pentru care s-ar putea să vă fi lovit în urmă cu ceva timp de documente corupte în 
Word. De multe ori, poate că nu le-ați salvat în momentul în care ați început să scrieți sau, în alte 
cauze, mediul de stocare folosit, precum un stick USB defectuos, vă poate face probleme la 
accesarea fișierelor. În orice situație însă, e bine de știut că există soluții la eventualele probleme. 

Măsuri preventive pentru evitarea realizării de documente corupte în Word: 

În cea mai mare parte a cazurilor, încercând să accesați un document Word cu probleme, s-ar 

putea să primiți un mesaj precum cel de mai jos: 
“Word experienced an error trying to open the file. 

Try these suggestions. 

* Check the file permissions for the document or drive. 

* Make sure there is sufficient free memory and disk space. 

* Open the file with the Text Recovery converter.” 

Din acel moment, puteți începe să vă faceți griji. Sunt șanse semnificative să vă recuperați 
datele introduse în document, dar este posibil și să fie inutile orice metode pe care le-ați pune în 
aplicare. Pentru a preveni astfel de situații, ideal ar fi să aveți în vedere câteva lucruri. În primul 
rând, obișnuiți-vă să salvați documentul în momentul în care l-ați creat sau după ce ați scris câteva 
rânduri. Din acel moment, vă puteți baza pe funcția de autosalvare din Word, care, de altfel, 

funcționează foarte bine. 
Aceasta din urmă vă salvează documentul o dată la 10 minute, iar din câteva clickuri puteți 

micșora acea perioadă la un minut. Este suficient să intrați în Word, la meniul File, secțiunea 
Options sau Word Options, în funcție de versiune. În partea stângă, dați click pe Save și în dreapta 
introduceți cifra 1, în dreptul secțiunii ”Save autorecover informations every:” .  

O soluție de backup automat este de asemenea recomandabilă. Am scris de-a lungul 

timpului câteva articole pe marginea acestui subiect, dar ideea de bază este destul de simplă și, în 

majoritatea cazurilor, nu necesită vreo investiție din partea voastră. Folosind MEGA, OneDrive, 
DropBox, Bitcasa sau orice alt program similar, un director de pe hard disk-ul vostru poate fi 

oglindit în Cloud fără nici un fel de intervenție din partea voastră. Astfel, pe lângă faptul că puteți 
recupera un document din Cloud în cazul unui dezastru, același document poate fi accesat prin 
aplicațiile omonime ale serviciilor de mai sus pe smartphone sau tabletă, de oriunde v-ați afla. 

http://playtech.ro/2016/100-cele-mai-utile-scurtaturi-de-taste-i%cc%82n-word-partea-a-doua/
http://playtech.ro/2016/cum-vezi-daca-ti-a-intrat-cineva-pe-contul-microsoft/
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Cum repari sau recuperezi documente corupte în Word 

Dacă v-ați lovit însă de situația în care încercați să deschideți un document și primiți mesajul 
de mai sus, primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să încercați să recuperați datele din interior 
folosind uneltele integrate în Word. Accesați meniul File – Open din Word, având grijă ca în colțul 
din dreapta jos la Files of Type, unde scrie implicit All words documents, să selectați Recover text 

from any file. În acest fel, s-ar putea să recuperați o mare parte din textul documentului, deși, în 
anumite circumstanțe, s-ar putea să pierdeți regulile de formatare aplicate. 
 

 
 

Dacă partea descrisă mai sus ține de recuperarea textului din document, merită să aveți în 
vedere că, tot în Word, aveți un mijloc prin care puteți repara un fișier. Revenind la fereastra de 
deschidere a unui document în Word, alegeți fișierul corup, dar în loc să dați click pe Open, faceți 
click pe vârful de săgeată din dreapta cuvântului Open. Dintre opțiunile ilustrate, alegeți Open and 

Repair. Ca de fiecare dată, rezultatele acestui proces de reparare variază. S-ar putea totuși să facă 
minuni și să fiți foarte încântați de ce obțineți la final. 
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Cel de-al treilea scenariu implică o situație în care nici măcar nu mai găsiți fișierul. În astfel 
de situații, dacă nu cumva l-ați mutat din întâmplare sau ați apelat la un backup automat în cloud, 

soluția este să vă bazați pe backup-ul automat inclus în Word. Intrați în Microsoft Word, apăsați pe 
File – Open, iar la secțiunea Files of Type, în dreapta jos, asigurați-vă că scrie All files. Navigați în 
directorul în care vă aduceți aminte că ați salvat fișierul ultima oară și ar trebui să găsiți un fișier cu 
numele documentului căutat și extensia .wbk, de la Word Backup. Ar putea fi și un nume ciudat 
format din câteva litere și cifre, numele însă contează mai puțin. Deschideți orice fișiere wbk și 

sperați ca printre acele informații să găsiți și ceea ce vă interesează. 
Dacă nici una din soluțiile de mai sus nu s-a reflectat în rezultate benefice pentru situația în care 

vă aflați, rămâne să vă bazați pe fișierele create automat de Microsoft Word în câteva locații 
particulare. În funcție de versiunea de Windows, respectivul director poate varia, dar în cea mai 
mare parte a cazurilor, va fi vorba de ceva de genul: 

 “C:\ Documents and Settings\<username>\Application Data\Microsoft\Word”. 
 “C:\ Documents and Settings\<username>\Local Settings\Temp” 

Pe Windows 7 sau Vista, locațiile ar putea fi: 
 “C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Word” 

 “C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp” 

 ”C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Microsoft\Word” 

Acolo veți găsi foarte multe fișiere, care, de cele mai multe ori, vor avea nume care încep cu 
AutoRecovery save sau ~wrdxxxx unde xxxx este un număr. Extensia va fi de tip .tmp sau .asd. Ca 

ultimă soluție, puteți căuta în întregul sistem fișiere cu extensia .asd sau un nume care începe cu 
wra. Așteptați-vă ca procesul să dureze destul de mult. În altă ordine de idei însă, pe viitor, cel mai 

bine ar fi să vă asigurați că nu ajungeți în astfel de situații. 
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1.Prezentarea metodei 

Metoda R. A. I. are la bază stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica 
(prin întrebări şi răspunsuri) ceea ce tocmai au învăţat.  

Denumirea provine de la iniţialele cuvintelor Răspunde – Aruncă –Interoghează şi se 
desfăşoară astfel: la sfârşitul unei lecţii sau a unei secvenţe de lecţie, profesorul, împreună cu elevii 
săi, investighează rezultatele obţinute în urma predării-învăţării, printr-un joc de aruncare a unei 

mingi mici şi uşoare de la un elev la altul. Cel care aruncă mingea trebuie să pună o întrebare din 
lecţia predată celui care o prinde. Cel care prinde mingea răspunde la întrebare şi apoi aruncă mai 
departe altui coleg, punând o nouă întrebare. Evident interogatorul trebuie să cunoască şi răspunsul 
întrebării adresate. Elevul care nu cunoaşte răspunsul iese din joc, iar răspunsul va veni din partea 
celui care a pus întrebarea. Acesta are ocazia de a mai arunca încă o dată mingea, şi, deci, de a mai 
pune o întrebare. În cazul în care, cel care interoghează este descoperit că nu cunoaşte răspunsul la 
propria întrebare, este scos din joc, în favoarea celui căruia i-a adresat întrebarea. Eliminarea celor 
care nu au răspuns corect sau a celor care nu au dat nici un răspuns, conduce treptat la rămânerea în 
grup a celor mai bine pregătiţi. 

 Metoda R.A.I. poate fi folosită la sfârşitul lecţiei, pe parcursul ei sau la începutul activităţii, 
când se verifică lecţia anterioară, înaintea începerii noului demers didactic, în scopul descoperirii, 
de către profesorul ce asistă la joc, a eventualelor lacune în cunoştinţele elevilor şi a reactualizării 
ideilor- ancoră.  

 Avantajele metodei R.A.I.: 

 este, în acelaşi timp, o metodă eficientă de evaluare, dar şi o metodă de învăţare interactivă; 
 elementele de joc asociate acestei metode transformă demersul evaluativ într-o activitate 

plăcută, atractivă, stimulativă pentru elevi; 
 nu implică sancţionarea prin notă a performanţelor elevilor, având rol constativ-ameliorativ, 

ceea ce elimină stările emoţionale intens negative;   
 promovează interevaluarea şi interînvăţarea; 
 permite realizarea unui feedback operativ; 

 contribuie la: 

  formarea şi consolidarea deprinderii de ascultare activă; 
  formarea şi dezvoltarea capacităţii reflective; 
  dezvoltarea competenţelor de relaţionare;  
  dezvoltarea competenţelor de comunicare; 
  formarea şi dezvoltarea competenţelor de evaluare şi autoevaluare; 
  dezvoltarea capacităţii argumentative etc. 

Limitele acestei metode pot fi următoarele: 
 consum mare de timp; 
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 răspunsuri incomplete sau incorecte, în condiţiile în care profesorul nu monitorizează cu 
atenţie activitatea grupului; 

 nonimplicarea unor elevi sau etichetarea elevilor care au nevoie de mai mult timp pentru  

formularea întrebărilor/răspunsurilor; 
 marginalizarea sau autoizolarea elevilor care împărtăşesc anumite opinii; 
 dezinteres, neseriozitate manifestată de unii elevi; 
 aparentă dezordine;  
 apariţia unor conflicte între elevi etc. 

2.Adaptarea metodei RAI la vârsta elevilor şi specificul disciplinei 
          Metoda RAI este o metodă alternativă de evaluare ce poate fi folosită atât cu şcolarii mici cât 
şi cu liceenii. Am adaptat  metoda RAI făcând-o mai accesibilă liceenilor. 
Modificările aduse acestei metode au fost următoarele: 

 Am eliminat mingea 

 Elevii nu au fost distribuiţi în cerc, ci pe două grupe faţă în faţă 

 Pentru a elimina dezordinea şi nonimplicarea unor elevi am modificat ordinea de adresare a 

întrebărilor 
Cum am procedat: 

 Am aplicat metoda cu elevii de clasa a X-a la modulul „Tehnologii generale în morărit şi 
panificaţie, dorind să evaluez unitatea de învăţare ,,Cerealele” 

 Elevii au primit un plan de recapitulare şi un chestionar din toată unitatea (aprox. 50-60 

întrebări), pentru a elimina fenomenele de blocaj în formularea întrebărilor 
 Elevii au fost împărţiţi în două grupe: grupa A şi grupa B, aşezaţi în două rânduri paralele 

faţă în faţă, în picioare 

 Fiecare elev a primit un chestionar 

 Ordinea de punere a întrebărilor era următoarea: primul elev din grupa A punea la 
întâmplare o întrebare din chestionar  unui elev din grupa B  

 Elevul care nu cunoaştea răspunsul trebuia să stea jos, iar răspunsul trebuia să vină din 
partea celui care a pus întrebarea 

 În cazul în care cel care interoghează este descoperit că nu cunoaşte răspunsul la propria 
întrebare, trebuie să stea jos, în favoarea celui căruia i-a adresat întrebarea. 

 Urmează ca primul elev din grupa B să pună o întrebare unui elev din grupa A şi se 
continuă tot aşa cu elevul numărul 2, 3, 4 din fiecare grupă, astfel încât fiecare elev să aibă 
ocazia de a adresa întrebări 

 La sfărşitul activităţii cei mai buni elevi vor fi cei care au rămas în picioare 

Elevii sunt încântaţi de această metodă-joc de constatare reciprocă a rezultatelor obţinute, 
modalitate care se constituie în acelaşi timp şi ca o strategie de învăţare ce îmbină cooperarea cu 
competiţia. Este o metodă de a realiza un feedback rapid, într-un mod plăcut, energizant şi mai 
puţin stresant decât metodele clasice de evaluare. Se desfăşoară în scopuri constatativ-ameliorative 

şi nu în vederea sancţionării prin notă sau calificativ. 
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ntroducere 

Este o mare oportunitate pentru dascălul modern să utilizeze în procesul de învățământ 
tehnologiile informaționale moderne. Propunem tratarea acestei teme în contextul globalizării și a 
integrării europene. 

Tehnologiile informaţionale se pot defini ca fiind ansamblul de metode ale proceselor de 

producere şi ale resurselor tehnice, unite într-un lanţ tehnologic, care asigură acumularea, 
păstrarea, transmiterea şi afişarea informaţiei, cu scopul diminuării dificultăţii procesului de  

utilizare a resurselor informaţionale şi pentru mărirea operativităţii şi securităţii lor. 
Aplicând acest concept în cazul sistemului de învăţământ, cadrele didactice trebuie să-și 

adapteze atitudinea, să se autoinstruiască, să se formeze continuu. Profesorul trebuie să devină 
capabil să selecteze, să adapteze și aplice metodele moderne, actuale, care să conducă la rezultate 
optime. 

Schimbarea în structura învăţământului va antrena şi schimbarea rolului profesorului. Mai 
mult decât atât, prin tehnologiile de reţea devine accesibilă utilizarea informaţiilor educaţionale şi 
programelor de instruire, prin intermediul cărora creşte volumul de cunoştinţe al cadrelor 
didactice şi abilităţile lor privind utilizarea computerelor.  

Necesitatea învățării continue 

Pe măsurã ce în societatea modernă se evidenţiază importanţa pregnantă a educaţiei se pune 

din ce în ce mai mult accent pe dezvoltarea şi promovarea unor soluţii alternative la sistemul 

clasic de învãţãmânt. Informatizarea educaţiei reprezintă un proces continuu în cadrul reformei 
învăţământului în vederea construirii unei autentice economii bazate pe cunoaştere. 

Marele matematician Grigore Moisil spunea: „Informatica restabileşte nu numai unitatea 
matematicilor pure şi a celor aplicate, a tehnicilor concrete şi a matematicilor abstracte, dar şi cea 
a ştiinţelor naturii, ale omului şi ale societăţii. Reabilitează conceptele de abstract şi de formal şi 
împacă arta cu ştiinţa, nu numai în sufletul omului de ştiinţă, unde erau întotdeauna împăcate, ci 

şi în filosofarea lor.” 

În noua societate informaţională orice cetãţean va trebui sã aibă aptitudinile necesare pentru 

a trăi şi a munci. Pentru a se adapta în noua societate bazată pe cunoaştere, la finalizarea studiilor 
orice tânăr trebuie să stăpânească tehnologia digitală. În acest sens se impune adaptarea 
programei şcolare pentru a include noi metode de învăţare care să implice integrarea noilor 
tehnologii informaţionale şi comunicaţionale.  

De asemenea este necesară şi crearea şi promovarea unei noi metodologii pentru 
disciplinele şcolare bazată pe utilizarea TIC. Disciplinele care beneficiază în cea mai mare măsură 
de „virtuţile” informatizării sunt cele care folosesc oportunităţile de vizualizare, de organizare 
grafică, de reprezentare oferite de noua tehnologie. 
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„Calculatorul permite modelarea unor fenomene fizico-chimice care au loc în condiţii dificil 
de realizat, el se dovedeşte util în explorarea unui model în care anumite elemente sunt parametri 
variabili şi modifică calităţile intrinseci. Calculatorul poate simula experimente, fără a se substitui 
lucrărilor de laborator, contribuind la o mai bună înţelegere a realităţii înconjurătoare” (Silvia Făt, 
Adrian Vicenţiu Labăr). 

Printre avantajele utilizării noilor tehnologii în educaţie putem enumera: reducerea 

consumului de timp, posibilitatea adaptării programelor personale de educaţie, posibilitatea 
acomodării rapide cu schimbările şi noile cunoştinţe din diverse domenii, posibilităţi extinse de 
educaţie interdisciplinară şi nu în ultimul rând reducerea esenţială a costurilor educaţiei continue.  

În contextul globalizării și a integrării europene, orice individ trebuie să fie pregătit pentru 
un stil de viaţă bazat pe învăţarea continuă. Sistemele educaţionale actuale - învăţământ formal, 
învăţare la locul de muncă sau altă formă de educaţie continuă - se diferenţiază de cele 

tradiţionale printr-o serie de principii, dintre care cele mai importante sunt: 

 acordă o importanţă prioritară educaţiei faţă de instrucţie; 
 obiectivul principal devine dezvoltarea personalităţii şi a capacităţilor; 
 este axat pe activitatea instruitului; 

 deplasează accentul dinspre predare spre învăţare; 
 instruitul devine obiect şi subiect al procesului educativ; 
 adoptă metode active, participative; 
 promovează munca independentă, inventivitatea, creativitatea. 

După cum am arătat deja, utilizarea tehnologiilor informaționale în procesul de învățământ 
este de natură să stimuleze creativitatea elevilor.  

Printre obiectivele educaţiei tehnologice enumerăm:  
 transmiterea esenței tehnologiei ca pe un instrument creat de om care utilizează şi 

aplică legile naturii şi coexistă alături de forţele naturii;  
 pentru a promova înţelegerea tehnologică ca pe o expresie creatoare a inteligenței 

umane,  indisolubil legată de condițiile economice, de nevoile sociale ale indivizilor;  
 pentru a încuraja tinerii  să înveţe și să aplice tehnologia, pentru a crea condiţii 

favorabile pentru o gândire creativă, pentru a sprijini dezvoltarea individuală a tinerilor (Otilia 

Dandara).
 
 

Evoluție și tendințe 

Putem afirma că alături de formele consacrate de interactivitate existente  în cadrul 
aplicaţiilor dezvoltate în instruirea asistată de calculator, forme care presupun existenţa unor 
programe educaţionale dedicate, computerul personal conectat la Internet constituie un instrument 

al interacţiunii profesor-student din procesul educaţional actual. 
Din punct de vedere educaţional, mediul Internet permite îmbunătăţirea performanţelor 

comunicaţionale, dezvoltarea colaborării şi promovarea învăţării active.  Sunt dezvoltate în acest 
mod: 

Cultura digitală descrie capacitatea de a identifica informaţia care este semnificativă din 
punct de vedere al subiectului abordat, de a localiza această informaţie cu evaluarea corectă a 
siguranţei şi acurateţei sursei utilizate şi de a interpreta corespunzător informaţiile astfel obţinute. 
Ritmul alert în care trăim astăzi implică necesitatea cunoaşterii rapide şi corecte a realităţii 
înconjurătoare în vederea creşterii nivelului de cunoaştere şi a competivităţii. Aceasta duce 
inevitabil la creşterea volumului de informaţii ce trebuie analizat, la necesitatea stocării şi 
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prelucrării acestor informaţii. Cu alte cuvinte, cultura digitală reprezintă arta căutării eficace a 
informaţiilor dorite şi interpretarea corectă, sistematizarea cunoştinţelor astfel dobândite.  

Internetul poate reprezenta cea mai bogată bibliotecă din lume pentru cel care ştie să 
găsească informaţii în ea. Accesul la Internet este din ce în ce mai uşor, dar numai simplul acces 
nu garantează o cultură digitală pentru elevi. Aceştia trebuie îndrumaţi în acest sens pentru a nu se 
pierde în hăţişul atâtor informaţii care pot să provină din surse atât de variate.  

Învăţarea digitală trebuie să se bazeze pe o solidă cultură digitală. Acest secol este, fără 
îndoială, secolul culturii digitale, aşa cum cel trecut a fost al culturii scrise.  Deoarece cultura 

digitală implică comunicare, aceasta influenţează profund viaţa socială şi aduce schimbări 
culturale majore. Este inevitabil ca aceste schimbări să nu se reflecte şi în procesul instructiv 
educativ.  

Cultura digitală este o enormă sursă de cunoaştere şi creativitate. Ea trebuie însoţită şi de 
mijloacele necesare pentru a prezenta cunoaşterea dobândită prin intermediul culturii digitale într -

un mod cât mai eficient şi atractiv. Acest rol îl are cultura vizuală. 
Tehnologiile informaţionale şi de comunicaţie sunt acum accesibile majorităţii elevilor din 

mediul urban. Televiziunea digitală interactivă este un alt tip de tehnologie cu potenţial educativ 
care este acum din ce în ce mai accesibilă. Tehnologia evoluează în sensul oferirii unei  
funcţionalităţi crescânde iar aplicaţiile software devin din ce în ce mai inteligente.  

„Aceste activităţi vor pune la dispoziţie noi oportunităţi pentru elevi de a-şi  personaliza 
accesul la resursele de învăţare digitală în şcoală şi în afara ei, devenind mult mai importantă 

posibilitatea de a aduce una lânga alta aceste experienţe de învăţare.” 

Concluzii 

Utilizarea Internetului şi a tehnologiilor moderne în şcoală conduce la schimbări importante 
în procesul de învăţamânt. Actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor şi 
muncii profesorului, ci rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu profesorul.  

Această schimbare în sistemul de învăţământ urmăreşte în principal creşterea eficienţei 
activităţilor de învăţare şi dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual 

Nu trebuie însă să pierdem din vedere faptul că integrarea noilor tehnologii informaţional - 
comunicaţionale ca metode alternative de predare învăţare înseamnă o completare a metodelor 
tradiţionale de predare şi nu o înlocuire a lor. Calculatoarele sunt folosite pentru perfecţionare şi 
nu pentru a înlocui profesorii. 
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V. VOCAȚIONAL  

 

LUDWIG VAN BEETHOVEN – „TITANUL DIN BONN” 

 
Prof. Iulica Dihoru 

Școala Gimnazială Sadova, jud. Dolj 
 

,,Muzica mea porneşte din inimă şi se adresează inimilor...” 

Ludwig van Beethoven 

 

udwig van Beethoven (foto dreapta) s-a născut la data de 16 
decembrie 1770, în Bonn, Germania ca fiu al lui Johann van Beethoven, 
de origine flamandă și al Magdalenei Keverich van Beethoven. 
Beethoven a fost un compozitor german, recunoscut ca unul din cei mai 

mari compozitori din istoria muzicii, fiind supranumit și ,,titanul de la Bonn”. 
Mama viitorului compozitor era o femeie blândă și retrasă, cunoscută pentru bunătatea ei. 

Aceasta încerca să îl suporte pe soțul îndrăgostit mai curând de sticlă decât de familie. Ludwig a 

iubit-o enorm și a considerat toată viața că a fost cel mai bun prieten pe care l-a avut vreodată. 
Familia Beethoven a avut șapte copii, dar doar cei trei băieți au supraviețuit copilăriei, Ludwig fiind 
cel mai în vârstă. 

Mediul familial nu i-a fost tocmai prielnic, tatăl său era un cântăreț mediocru și un alcoolic 
notoriu.Din momentul în care observă talentul muzical precoce al fiului său, acesta a încercat să 
facă, fără succes, din micul Ludwig un copil-minune, asemenea lui Wolfgang Amadeus Mozart.  

Beethoven a început să ia lecții de muzică, în jurul vârstei de 10 ani, cu organistul Christian 
Gottlob Neefe, care îi recunoaște dotarea muzicală excepțională a tânărului Beethoven și, cu 
sprijinul Arhiepiscopului din Bonn, Maximilian Franz, îi facilitează în 1787 o călătorie la Viena. 
Aici ia câteva lecții cu Mozart, dar trebuie să se întoarcă după scurt timp la Bonn, din cauza 
îmbolnăvirii și morții mamei sale.  

În noiembrie 1792, Beethoven pleacă pentru a doua oară la Viena, unde devine elevul lui 
Joseph Haydn, mai târziu și al lui Antonio Salieri. În capitala imperiului habsburgic, Beethoven 
reușește să câștige favorurile aristocrației vieneze prin concerte private, cu această ocazie căpătând 
faima de virtuoz pianist și de compozitor. Grație acestor relații și a contactelor cu casele de editură, 
care îi publică unele compoziții, Beethoven reușește să dobândească o independență, pe care și-a 

dorit-o cândva și Mozart. 
În martie 1795 apare pentru prima dată în fața publicului vienez executând primul său 

concert pentru pian și orchestră, concert căruia i-au urmat multe altele în Praga, Dresda, Berlin și 
Preßburg (Bratislava). 

 După primele sonate pentru pian - printre care sonata op. 13 "Patetica" -, Beethoven 

deschide, începând cu anul 1798, seria cvartetelor de coarde, compune și prima lui simfonie, în Do-

major. În același timp apar primele semne ale scăderii auzului, ceea ce îl face să se izoleze tot mai 
mult de societate. 
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La vârsta de 29 de ani, destinul său ia o întorsătură dramatică, pierzându-și auzul. Acest fapt 
nu-l face să renunțe la marea sa pasiune, muzica, și continuă să compună cu mai multă energie și 
talent, simfonii, concerte, piese religioase, chiar și o operă. Astfel, tocmai în acești ani, Beethoven 
compune o serie de opere desăvârșite ale stilului clasic de maturitate, cum sunt cele trei sonate 
pentru pian op. 31, simfonia III-a "Eroica", apoi sonata pentru pian op. 57 "Appassionata", 

concertul pentru vioară și orchestră, simfoniile a V-a (a "Destinului") și a VI-a ("Pastorala"). În 
aceste compoziții se observă deosebirile față de operele compuse în primii săi ani în Viena: 
orchestra devine principalul "instrument" al lui Beethoven, chiar și operele compuse pentru 
instrumente soliste au un caracter orchestral. 

Despre surditatea sa, Beethoven a afirmat: ,,Ceea ce  nu pot auzi cu urechea, inima mea va 

trebui să ghicească. Voi sfărâma cătușele pe care mi le-a pus destinul ; vreau să cânt, să cânt pentru 
toți. Omule! Ajută-te singur o dată ce ți-a fost dăruită puterea s-o faci.” 

Jean Sibelius, un compozitor finlandez din perioada Romantismului târziu a afirmat despre 
Beethoven : ,, Sunt cucerit de omul Beethoven şi muzica sa. Este o revelaţie pentru mine, este un 
titan. Totul a fost împotriva sa şi totuşi a învins.” 

În anul 1818, Beethoven devine complet surd, singura modalitate de a comunica cu 
interlocutorii erau "caietele de conversații", în care aceștia scriau în loc să vorbească. Surditatea nu 
i-a întrerupt însă creația artistică, în 1819 compune "Variațiile-Diabelli" pentru pian, în 1820 se 
execută prima versiune a "Missei Solemnis", realizează ultimele sale sonate pentru pian și cvartetele 
de coarde, în sfârșit, Simfonia a IX-a.  

În ziua de 7 mai 1824 a avut loc la Viena prima audiție a Simfoniei a IX-a. Succesul a fost 

triumfal, Beethoven a fost întâmpinat cu cinci salve de aplauze, 
când, potrivit etichetei, însăși familia imperială era salutată la 
intrarea în sală doar cu trei salve. Simfonia a dezlănțuit un 
entuziasm delirant, multă lume plângea. Beethoven, care se 

găsea pe scenă cu fața la orchestră, nu percepea nimic din cele 
ce se petreceau în sală, unde lumea ridicată în picioare striga și 
își agita pălăriile. Una din soliste l-a întors pe Beethoven cu 
fața la public, putând astfel să-și trăiască triumful. 

Fiind țintuit la pat încă din decembrie 1826, Beethoven moare la 26 martie 1827, în urma 
unei boli de ficat. La înmormântarea în cimintirul Währinger (foto dreapta) au luat parte mii de 

locuitori ai Vienei, cuvântul de adio rostitndu-l poetul Franz Grillparzer. A fost ulterior de două ori 
exhumat și reîngropat în Cimitirul Central (Zentralfriedhof) din Viena. 
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SIMBOLISTICA BOTEZULUI 

 
                                                                                                                   Prof.  drd. Edvica Popa 

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Delfinul” Constanţa, jud. Constanţa                                                                                                            

 

 onform tendinței, generale în epoca patristică, de a găsi în istoria Vechiului Testament 
cât mai multe corespondențe, adică simboluri sau preînchipuiri ale faptelor și întâmplărilor din 
istoria sfântă a Noului Testament, Sfântul Chiril găsește un simbol al Botezului creștin în izbăvirea 
evreilor din robia Egiptului, prin Moise, privit ca un prototip al lui Hristos-Mântuitorul. Explicând 
riturile pregătitoare ale Botezului (lepădările), el face o frumoasă paralelă între faptul istoric descris 
în Exod și botezul creștin, paralelă vrednică de a fi citată în întregime:,,Întoarce-te de la întâmplările 
din Vechiul Testament la cele ce s-au făcut în Noul Testement....de la închipuire la adevăr!” 

 Cea mai importantă lucrare în Taina Botezului este afundarea întreită în apa curată și sfințită 
în numele Sfintei Treimi. Acestă Taină poate fi săvârșită de către episcop și preot. În lipsa acestora 
poate fi săvârșită și de către diacon sau în caz de nevoie orice creștin ortodox sau chiar și părinții 
pruncului pot săvârși Taina Botezului, prin împlinirea ritualului sumar, adică afundarea pruncului 
sau stropirea cu apă în numele Sfintei Treimi. Dacă pruncul trăiește, preotul îi face toată slujba  
Botezului, fără a-l mai afunda în apă în numele Sfintei Treimi. Botezul se săvârșește în pridvorul 

sau pronaosul Bisericii. 

 Rânduiala este alcătuită din două părți: una premergătoare, a catehumenului care cuprinde: o 

rugăciune de primire în rândul catehumenilor; o rugăcine de exorcizare (lepădările); unirea cu 

Hristos și mărturisirea credinței; rugăciuni de primire-intrând în Biserică. Rânduiala propriu-zisă, ce 
cuprinde: sfințirea apei de botez, binecuvântarea untdelemnului și ungerea pruncului; afundarea în 
apă-partea principală a slujbei. 
 În cadrul Botezului întâlnim mai multe simbolisme, astfel afundarea închipuieşte moartea și 
îngroparea Mântuitorului și moartea omului celui vechi, a păcătosului. 
 Ridicarea din apă simbolizează Învierea de a treia zi a Domnului și nașterea omului celui 
nou, curat și drept în Hristos Domnul. Născându-se astfel duhonicește, omul se face membru al 

Bisericii, cum zice Sfântul Apostol Pavel: ,,Împreună cu El (cu Hristos) ne-am îngropat prin botez 
întru moarte; pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin mărirea Tatălui, așa și noi să avem 
o viață nouă” (Romani 6,4). 

 Lepădările înseamnă îndepărtarea puterii satanei de la cel ce se botează. Unirea cu Hristos  

înseamnă unirea cu Mântuitorul și cu Biserica Lui. Suflarea de trei ori a preotului peste fața celui ce 
se botează înseamnă că el trebuie să mărturisească mereu pe Domnul. Veșmântul sau pânza albă în 
care se îmbracă cel botezat înseamnă curățenia sufletului și a vieții creștinești. Lumânarea înseamnă 
îndatorirea celui botezat de a aduce adevărată viață creștinească, așa încât faptele lui bune să  
lumineze înaintea oamenilor, ca o lumină în întuneric. 
 Taina Sfântului Botez nu se poate repeta niciodată asupra aceluiași om, pentru că numai o 

dată se iartă păcatul strămoșesc și întră omul în Biserică, pentru că numai o dată se naște omul 
duhovnicește, ca și trupește. Iar păcatele săvârșite după botez se pot ierta prin Sfânta Taină a 
Pocăînței. Numai în anumite situații Botezul se repetă, și anume atunci când nu a fost săvârșit 
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corect, adică în numele Sfintei Treimi. Orice botez săvârșit în numele Sfintei Treimi este socotit ca 

un botez valid. 

 În Biserica Ortodoxă copiii sunt botezați din mai multe motive: pentru că au păcatul 
strămoșesc, de care  nu se pot curăți decât prin botez, pentru că fără nașterea din nou prin Botez nu 
se poate intra în Biserică, după cuvântul Domnului: ,,De nu se va naște cineva din apă și din Duh nu 
va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu” (Ioan 3,5); pentru că și copiilor, nu numai oamenilor 

în vârstă, le este dată făgăduința Harului Duhului Sfânt, care curăță de păcate (Fap.Ap.2,38-39); 

pentru că botezul a luat locul tăierea împrejur, prin care a fost preînchipuit în Vechiul Testament, iar 

tăierea împrejur se săvârșea și asupra copiilor cum trebuie săvârșit și botezul (Colos,11-12); pentru 

că așa au făcut Sfinții Apostoli, care au botezat și pe copii; pentru că așa a făcut Biserica 
dintotdeauna. 

 Trecerea de la omul vechi, Adam cel dintâi, la omul nou, al doilea Adam, se face prin 

forma-imitarea morții și învierii lui Iisus Hristos în ritualul Botezului, numit iluminare sau 

renaștere, moarte față de păcat (1 Corinteni 2,12-3,15), viață pentru Dumnezeu. Condițiile 
Botezului(de la baptizo=a afunda,a plonja)sunt: Pocăința sau convertirea personală prin renunțarea 
la puterile păcatului și ale diavolului (Iisus Hristos a purces la alungarea demonilor din creație). 
Teologia ortodoxă învață că nu există natură fără har, adică natură neutră, dar nu există nici păcat 
neutru, care ar  putea să fie iertat fără har. De aceea, omul cel vechi trebuie să se dezbrace de 

„hainele de piele” și să-și mărturisească păcatele ca să fie transformat într-un om nou, iertat și 
sfințit. După mila Sa, ne-a mântuit prin baia nașterii din nou și prin înnoirea Duhului Sfânt (Tit 3,5). 

 Credința este poarta de intrare în relație cu Dumnezeu, dar și cu comunitatea creștină care se  
numește Biserică: „Ce mă împiedică să fiu botezat?” întrebă un pelerin din Etiopia pe Filip. „Filip a 

zis: „Dacă crezi din toată inima, este cu putință”. Și el, răspunzând, a zis: „Cred că Iisus Hristos este 

Fiul lui Dumnezeu”. Și a poruncit să stea carul și s-au coborât amândoi în apă, Filip și famenul, și l-

a botezat” (Fapte 8,36-38). Înainte de botez, copilul, dacă nu nașul său, spune în public Crezul: 
„Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor” și adaugă: „Dintre păcătoși, eu sunt cel dintâi”. 

Ritualul afundării întreite în apă însoțit de invocarea Sfintei Treimi:”Se botează robul 
(roaba) lui Dumnezeu” (cf.Matei 28,19). Afundarea amintește de trecerea prin Marea Roșie și de 
arca lui Noe, prefigurare a botezului (1,Petru 3,21). Chipul morții este apa care acoperă trupul 
copilului, iar arvuna vieții o dă Duhul. Există un singur botez mântuitor, pentru că una este moartea 
pe cruce suferită pentru mântuirea lumii și una este învierea din morți. Botezul nu se repetă. 
Invocarea Sfintei Treimi este o poruncă, dar temeiul ei e faptul că Hristos a înviat prin slava Tatălui 
(Romani 6,4). 

 ,,Fără episcop nu este îngăduit nici a boteza, nici a se reuni vreo agapă” (Sfântul Ignatie al 
Antiohiei). În caz de urgentă necesitate, diaconii și mirenii au dreptul de a boteza, fie prin afundare, 

fie prin stropire. 
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VI. ÎNVĂȚĂMÂNT PREŞCOLAR/PRIMAR 

 

AUXILIARELE – UN SUPORT REAL ATÂT PENTRU ELEVI, CÂT ŞI 
PENTRU PROFESORI 

 

Prof. înv. preşcolar Mihaela David  
Şcoala Gimnazială Nr.2 – Structura G.P.P. Nr.2 Rm.Sărat, jud. Buzău 

 

istemul mijloacelor de învăţământ reprezintă o componentă importantă a strategiilor de 
instruire, a cărui valoare psihopedagogică poate fi uşor intuit pornind de la scopurile didactice în 
care ele au fost utilizate şi de la funcţiile pedagogice pe care le îndeplinesc. Introducerea lor în 
activităţile didactice vizează atingerea obiectivelor instructiv-educative prestabilite de profesor, 

respectiv sprijinirea activităţii desfăşurate de elevi. Pornind de la particularităţile psihologice de 
vârstă şi individuale ale acestora şi de la caracteristicile situaţiei de instruire, profesorul proiectează 
şi organizează secvenţe de instruire care să contribuie într-o măsură cât mai mare şi cât mai 
eficientă la formarea şi informarea elevilor, recurgând la mijloacele de învăţământ pe care le 
consideră cele mai  adecvate.     

Mijloacele de învăţământ au valoare de instrumente pedagogice, care se interpun între logica 
ştiinţei şi logica elevului şi care înlesnesc şi optimizează comunicarea educaţională profesor-elev. 

Prin sporirea capacităţii elevilor de a recepţiona informaţii graţie unor variate situaţii perceptive, 
mijloacele de învăţământ le dezvoltă capacitatea de a înţelege realitatea şi de a acţiona asupra ei. 
Posibilităţile de codificare a informaţiilor conţinute în mesaje sunt diverse (imagini, simboluri etc.), 
ceea ce contribuie la esenţializarea conţinuturilor ştiinţifice, uneori dificile şi abstracte, în modalităţi 
accesibile şi chiar plăcute.   

Introducerea manualelor alternative a adus schimbări benefice învăţământului românesc. 
Prin individualizarea învăţării, manualele alternative susţin creativitatea şi iniţiativa elevilor. 
Manualelor li se adaugă materialele didactice auxiliare – precum diverse caiete şcolare, cărţi de 
limbi străine, culegeri - esenţiale pentru înţelegere şi pentru dezvoltarea creativităţii elevilor. 

În societatea actuală are loc un proces dinamic care obligă toate categoriile sociale să ţină 
pasul cu evoluţia societăţii şi implicit a educaţiei. Transformările sociale implică necesitatea creării 
unui mediu de învăţare care să  eficientizeze tehnicile de învăţare şi de muncă intelectuală. Cadrele 

didactice sunt incluse în mecanismul societăţii în continuă şi tot mai accelerată  schimbare. Elevul 
vine la şcoală cu o experienţă mediată prin întermediul mijloacelor moderne de comunicare în masă 
care nu poate fi ignorată. Legile elaborate de către Kounin (apud Charles, 1992) sunt actuale. 
Acestea subliniază că profesorul trebuie să urmărească:  

1. progresul – elevii să aibă permanent senzaţia că progresează, că au câştigat ceva 
important în urma lecţiilor predate; 

2. provocarea – lecţiile trebuie să fie astfel alcătuite încât să îi provoace pe elev;           
3. varietatea - elevul de astăzi se plictiseşte foarte repede de un mod de instruire pe care 

cadrul didactic îl preferă; de aceea cadrul didactic trebuie să aibă la îndemână o gamă variată de 
metode. 
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Astăzi are loc o explozie a metodelor interactive în clasificările tradiţionale ale metodologiei 
didactice. Sunt cunoscute dezbaterile conform căreia nu există în mod practic metode „active” şi 
metode pasive toate metodele posedând deopotrivă un grad de pasivism şi unul de activism; acesta 
din urmă variază de la metodă la metodă sau câteodată, de la un mod de aplicare/utilizare la altul al 
aceleiaşi metode. Trebuie avut în vedere dimensiunea activă a metodelor dar în mod special 
dimensiunea interactivă care presupune automat ca partenerii actului didactic sunt simultan activi. 

Începând cu reforma curriculară din anii 1998-2000, în ţara noastră s-a renunţat la manualele 
unice şi s-a trecut la manualele alternative, ce transformă profesorul din simplu executant al unui 
mod unic de interpretare a programei, într-o persoană cu liber arbitru, capabilă să se documenteze şi 
să opteze, în cunoştinţă de cauză, pentru acel manual care răspunde cel mai bine necesităţilor de 
educaţie ale elevilor săi. 

Bineînţeles, alegerea manualelor şi a auxiliarelor şcolare este foarte importantă, iar aici 
intervine rolul profesorului, care trebuie să ţină cont în primul rând de calitatea acestora atunci când 
face alegerea. Câteva elemente esenţiale pentru alegerea unui manual bun pentru elevi ar fi: 
calitatea informaţiei conţinute, notorietatea autorilor, capacitatea manualului sau a materialului 
didactic auxiliar de a dezvolta creativitatea elevilor, capacităţile de comunicare ale acestora, atenţia 
şi alte aptitudini esenţiale pentru viitorul lor profesional. Un material de studiu bun pentru elevi este 
întotdeauna acela care reuşeşte să-i determine să înveţe cu zâmbetul pe buze.  

Manualele alternative sunt o modalitate de a dezvolta gândirea liberă şi creativitatea 
individului, iar un foarte bun exemplu ar putea fi un astfel de manual destinat elevilor de clasa a IV-a, ce 

prezintă literatura într-un mod ce-i va putea determina pe cei mici să-şi dorească să citească, să descopere 
tainele creaţiei literare şi să înveţe cu zâmbetul pe buze. “Literatura pentru copii. Manual (discipline 

opţionale) clasa a IV-a” este un astfel de exemplu. Elevii din învăţământul primar vor accepta cu o mai 
mare uşurinţă astfel de manuale, dacă până în clasa a IV-a au avut ca instrumente de lucru materiale 

didactice auxiliare precum “E simplu la engleză! Cuvinte compuse (compound words)”  - o carte ce 

prezintă cuvintele compuse ale limbii engleze pe înţelesul celor mici – sau “Şapte note vesele. Cântece cu 
acompaniament de chitară – pentru clasele I-II. 

Specialiştii au demonstrat că, datorită acestei metode moderne de predare, ce are la bază 
manuale alternative şi auxiliare didactice, tinerii de mâine vor fi capabili să desfăşoare cu uşurinţă 
diverse activităţi profesionale şi să se integreze în societate, deoarece informaţiile prezentate în 
manualele moderne permit interpretări alternative şi deschise, care-i ajută pe elevi să-şi formeze 
anumite competenţe, valori şi atitudini. 

Astfel, elevii înţeleg, de la cea mai fragedă vârstă, concepte precum diversitate, liber arbitru, 

democraţie, deoarece manualele alternative propun democratizarea procesului de învăţare, printr-un 

mod de predare ce are la bază înţelegerea şi explicarea, pornind de la opiniile diferite ale autorilor 
de manuale şi ale specialiştilor. 

Cunoscând particulatităţile gândirii copiilor de vârstă preşcolară, în aplicarea strategiilor 
didactice de predare-învăţare-evaluare, am acordat o atenţie sporită atât comunicării prin limbaj 
oral, cât şi folosirii suportului concret intuitiv. 

De asemenea, în toate activităţile pe care le-am desfăşurat, am observat că la fel de eficiente 
sunt comunicarea inductivă, cât si comunicarea deductivă, dacă se respectă condiţia ca dificultatea 
cerinţelor şi a conţinuturilor să prezinte o linie ascendentă pe tot parcursul unei activităţi sau a unei 
zile. 

http://www.edumagazin.ro/manuale-scolare/literatura-pentru-copii-manual-discipline-optionale-clasa-a-iv-a
http://www.edumagazin.ro/manuale-scolare/literatura-pentru-copii-manual-discipline-optionale-clasa-a-iv-a
http://www.edumagazin.ro/auxiliare-scolare/e-simplu-la-engleza-cuvinte-compuse-compound-words
http://www.edumagazin.ro/auxiliare-scolare/sapte-note-vesele-cantece-cu-acompaniament-de-chitara-cls-i-ii
http://www.edumagazin.ro/auxiliare-scolare/sapte-note-vesele-cantece-cu-acompaniament-de-chitara-cls-i-ii
http://www.edumagazin.ro/auxiliare-scolare/sapte-note-vesele-cantece-cu-acompaniament-de-chitara-cls-i-ii
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Folosirea cărţii potrivite ca auxiliar didactic este o alegere inspirată, deoarece la această 
vârstă copilul descoperă o lume mirifică ce ţine de domeniul imaginaţiei, dar şi de cel al cunoaşterii 
nemijlocite. El va fi atras de personaje şi de întâmplările frumos ilustrate, dar şi de jocul de litere de 
pe pagina cărţii manipulate, iar acestea din urmă căpătând treptat sens îl vor subjuga total pe copil, 

facilitând în acelaşi timp trecerea spre etapa scris-cititului. 

Emotivitatea mare şi relativa ei stabilitate la această vârstă m-au determinat să acord o 
atenţie crescută şi aspectelor de comunicare non-verbală. Am arătat că putem folosi cuvinte ori 
imagini în transmiterea mesajului dar, involuntar, sau voluntar, când relaţionăm cu preşcolarii, 

comunicăm şi prin expresia feţei, prin gesturi, poziţia corpului, proximitate, contactul vizual, 
aspectul nostru exterior sau prin alte aspecte non-verbale ale vorbirii. Iată de ce este foarte 
important ca dascălii să cunoască aceste lucruri, spun specialiştii, şi să tină cont de ele în activitatea 
cu proiecte. 

Într-o altă ordine de idei, metacomunicarea, care ştim că însoţeşte orice comunicare, este 

foarte importantă la această vârstă, fapt confirmat în nenumărate rânduri de experienţa didactică. 
Astfel, e bine ca educatoarea să fie conştientă de acest aspect, mesajul comunicării fiind preluat, în 
foarte multe cazuri, mai degrabă din metacomunicare decât din cuvintele auzite. 
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SERBARE  DE CRĂCIUN 

 

Prof. înv. primar Mariana Matei  
Liceul Tehnologic „Dimitrie Cantemir” Fălciu, jud. Vaslui 

 

erbările şcolare rămân întodeauna momente de bucurie sufletească şi un prilej de 
manifestare inedită a talentului nativ al copiilor în faţa părinţilor şi admiratorilor emoţionaţi ce 
încearcă cu greu să şi ascundă lacrimile. Ştim cu toţii că sunt foarte importante cunoştinţele însuşite 
de copii. 

Copiii se lasă îndrumaţi şi pot fi modelaţi în aşa fel, încât pe fondul lor afectiv să se aşeze 
elementele cunoaşterii artistice care vor imprima gândirii lor anumite nuanţe, ce vor îmbogăţi 
substanţa viitoarei activităţi individuale şi sociale.  
Serbările aduc lumina în sufletul copiilor, dau aripi imaginaţiei, creează o atmosferă plină de 

plăcere, bucurie. Sensul unui spectacol va depinde de: calitatea lui, de folosirea adecvată a 
costumaţiilor şi decorurilor, de participarea afectivă a copilului. 

 

Prezentator 1 

 

Dintre toate câte sunt 
Sărbători pe-acest pământ 
Nu e alta mai frumoasă 

Decât Crăciunul cel sfânt. 

 

 

Noi am pregătit colinde 

Şi din suflet le cântăm, 
Bucurii şi sănătate  
În pluguşor vă urăm. 

 

 

Poezii am pregătit 
Şi sub bradu-mpodobit 

Noi frumos le-om recita, 

Şi-apoi cântece vom cânta. 

Prinţesa Iarnă I 

 

Sunt Regina fulgilor de nea! 

Bine-aţi venit, dragi oaspeţi, în Împărăţia 
mea! 

Ţinutul meu feeric, mult iubit, 
De sărbătoare-acum e pregătit. 
 

Din lumea de poveşti am coborât 
S-aduc lumină, strălucire pe pământ, 

 

 

          Căci fluturii de-argint din preajma mea, 

          Se vor aşterne-n alb covor de nea. 

 

          Bagheta-aceasta magică m-a ajutat, 

          O lume ca de basm cu ea eu am creat. 

          Bagheta fermecată, doar eu o folosesc 

          În lumea mea vrăjită, copii, vă poftesc! 

 

 

 

Îngeraş I 

 

Dragă Prinţesă, la al tău palat, 
E-atâta de frumos, e minunat! 
Noi am venit cu mare bucurie, 

În alba şi frumoasa ta Împărăţie.  
 

 

 

 

 

Alaiul tău de fulgi ne-nveseleşte, 
Iar strălucirea lor de-argint ne cucereşte, 
Frumoasă eşti în albul tău veşmânt! 

Tu-aduci doar bucurie pe pământ!
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Fulg de nea I 

 

Mama Iarnă ne-a adus, 

Hai să facem ce ne-a spus! 

Şi la casă şi la şură 

Să punem câte-o căciulă. 

 

 

Pe crenguţa pomilor, 
Hai să ne lăsăm uşori 
Şi deodată, toţi să creadă 

C-au înflorit de zăpadă. 

Fulg de nea II 

 

Sunt un fulguşor de nea, 
Iarnă, îmi place-n preajma ta! 

Aş vrea să dansez cu tine, 
Mi-ar părea atât de bine! 

 

 

 

 

Să punem peste grădină 

Plapumă albă de lână. 
Ca sub zăpada culcată 

Vântul să n-o bată. 
 

 

Fulg de nea III 

 

Sunt un fulguşor gingaş 

Sunt rece, dar drăgălaş, 
Un năsuc vreau să sărut 
Nu stau mult, iute mă mut. 

 

Mai ating şi o guriţă 

Şi-un obrăjor de fetiţă, 
Joc Prinsa c-un băieţaş, 
Sunt jucăuş şi poznaş. 
 

 

 

Fulg de nea IV 

 

Haideţi, fulgişori, acum 

Sus în aer, jos pe drum, 
Să zburăm, să ne-nvârtim, 
Hora mare s-o pornim. 

 

 

 

 

Să ne facem derdeluş, 
Că ies copiii acuş. 
Pe obraji, să ne topim, 
Pe năsuc să-i gâdilim. 

 

 

 

CRĂIASA ZĂPEZII  
 

Eu sunt mică şi gingaşă 

Şi ţes pomilor mătasă. 
Cerul curge cu cristale 

Şi dau zilelor splendoare. 
 

 

 

 

 

Iar copiilor zglobii 

Le aduc multe bucurii, 

Căci sunt zâna florilor 
Şi zâna ninsorilor. 
 

 

 

 

 

Sunt Crăiasa din poveşti! 
Haide, spune-mi cine eşti? 

De eşti împotriva mea, 
Pe loc te voi îngheţa! 
 

 

 

Fulg de nea V 

 

Luni în şir noi aşteptăm  

Momentul ca să plecăm. 
Zâna Iarna dă semnalul 

Ce îl aşteptăm tot anul. 
Şi atunci încetişor 
Cernem, cernem dintr-un nor, 

Pe pământ ne aşezăm, 
Însă doar trei luni noi stăm. 

 

 

 

 

 

 



Dialoguri Didactice – Nr. 6, decembrie 2016 

 

 

 

93 

 

Fulg de nea VI 

 

Toată-n alb, ca o poveste, 

Iarnă, tu vii fără veste, 
Risipind în lumea mare 

Diamante sclipitoare. 

 

 

 

 

Câtă feerie, ce splendoare! 
Ce frumoasă e a iernii sărbătoare! 
Parc-ai fi în Paradis, 
E o lume ca de vis. 
 

 

 

Îngeraş  II 

 

Suntem adunaţi aici 
O mulţime de pitici 
Şi cei mari şi cei mai mici. 

 

 

 

Să cântăm şi să jucăm, 
Pe toţi să vă bucurăm! 
Că-i în seara de Ajun  
Şi-aşteptăm pe Moş Crăciun. 

  

Îngeraş III 

 

Că se naşte prunc micuţ 
Fără foc şi legănuţ, 
În iesle pe fân uscat, 
De îngeri înconjurat. 

 

Să-L primim cu bucurie, 

Lumină-n case să fie, 
Colinde în orice casă, 
Mere şi colaci pe masă. 
De mai ai vreo jucărie... 

 

Poţi să mi-o aduci şi mie. 
Am adus aici la voi 

Fulgi de nea pufoși și moi 
Fulgi de nea, veniți aici, 
Bucurați-i pe cei mici. 

  

Apare Anul Vechi – îmbrăcat în costum alb cu o banderolă albă, în diagonală, pe care scrie 2016. 
 

 

Anul Vechi 

 

Sunt Anul Vechi, şi nu mai pot 
Zilele să le mai port. 
Iar Anul Nou întârzie 

Şi vreau repede să vie. 
Să-i dau zilele în spate  
Să le ducă mai departe. 

 

Uite c-am îmbătrânit                                                               
Şi sorocul mi-a sosit,  

Multe nu am împlinit! 
Tu eşti tânăr, plin de viaţă,  
Deci ascultă a mea povaţă,  
După ce-ai analizat  

Ce eu am realizat.  
 

 

 

Îngeraş IV 

 

 

Iată anul s-a sfârşit, 
A crescut şi-a îmbătrânit 
A fost bun sau a fost rău… 

Ştie numai Dumnezeu ! 
                

Dar noi ştim c-am mai crescut. 

Anul repede-a trecut. 

Ne-am făcut chiar mai...cuminţi… 

Întrebaţi-i pe părinţi 
Că în anul ce-a trecut 

Multe lucruri am făcut: 
Am pictat, am desenat, 

Despre toate-am învăţat. 
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ZÂNA IARNA 

 

Baghetă minunată, fermecată, 
Iarăşi eu te rog îndată: 
Să chemi acum pe Anul Nou,  

Iar de la Anul Vechi  

Un bun rămas să ne luăm. 
 

Apare Anul Nou – îmbrăcat în costum alb cu o banderolă albă, în diagonală, pe care scrie 
2017. 

 
Anul Nou 

 

Pe aripi de porumbei, 

În clinchet de zurgălăi, 
Anul Nou sunt şi-am venit, 

De la drum înzăpezit. 
Vă urez la toţi, copii, 
Multe, multe bucurii. 

 

Să mai creşteţi câte-un pic 

Cum creşte bobul în spic.  
Să-nvăţaţi şi s-aveţi parte 

Numai de noroc, în toate. 
Vă urez la mic şi mare, 
Viaţă lungă, bunăstare. 
 

Şi urez părinţilor, 
În muncă să aibă spor, 
Sănătate la bunici, 
Ca să-i crească pe cei mici. 
Tuturor aici de faţă, 
S-aveţi dragoste în viaţă. 
Să aveţi şi sănătate, 
Şi speranţă, şi dreptate. 

 

 
Colindător  
 

Aho, aho, copii şi fraţi, 
Staţi puţin şi ne-ascultaţi, 
C-am venit cu pluguşorul, 
Că aşa ne-a mânat dorul! 
 

 

Iată anul se sfârşeşte, 
Creşte şi îmbătrâneşte. 
Dar noi ştim c-am mai 

crescut, 

Anul repede-a trecut, 

Ne-am făcut şi mai cuminţi 
Întrebaţi-i pe părinţi. 
 

Că din anul ce-a trecut  

Multe lucruri am făcut. 
Am pictat, am desenat 

Despre toate-am învăţat 
Ia sunaţi din zurgălăi 
Şi pocniţi din bice, măi! 

 
Prinţesa Iarnă  
 

E iarnă, e sfârşit de an şi-s sărbători, 
E timpul să primim în prag colindători, 
În casă e miros de brad şi cozonaci 
Şi-i timpul de urări pentru cei dragi, 

De bucurie, sănătate s-aveţi parte 

În anul 2017, care la uşă bate! 
Vă  mulţumim, dragi colindători, 
C-aţi venit şi pe la noi. 
Şi frumos ne-aţi colindat 
Sufletele ne-aţi bucurat! 
Şi acum, la sfârşit de serbare 

 

 

 

 

Doresc să fac tuturor o urare: 

S-o duceţi cu toţii bine, 
Şi la anul care vine,  
S-aveţi numai bucurii, 
S-aveţi noroc de copii, 
Şi toţi să fiţi sănătoşi, 
Veseli, bogaţi şi voioşi, 
Să vă fie masa, masă, 
Să vă fie casa, casă, 
Viaţa să vă fie plină, 
De belşug şi de lumină. 
Sănătate şi mulţi bani, 
La anul şi la mulţi ani! 

 

 
Bibliografie: 
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MAGIA CULORILOR ŞI A CUVINTELOR ÎN LUMEA COPILĂRIEI 

 
Prof. înv. preşcolar Raluca Posea  

Şcoala Gimnazială Nr.2 – Structura G.P.P. Nr.2 Râmnicu Sărat, jud. Buzău 

 

„Adevărata inteligenţă nu se vede prin cunoştinţe, ci prin imaginaţie” (Albert 

Einstein). 

 

opilul e marea noastră comoară, pe care ne luăm libertatea să o modelăm. În ceea ce 
produc aceşti copii, ca şi artă, se vede aplecarea lor spre iubirea exprimată în culori, dar şi o 

influenţă mută de acasă.  

Ca să poţi înţelege minunile din mâinile copiilor, trebuie să fii tu copil. 
Grădiniţa este tărâmul zâmbetelor, al momentelor magice de bucurie, de uimire, de 

descoperire a unor miracole, este locul creaţiei şi al fanteziei pentru fiecare copil. Fiecare dintre noi 

am păşit pe acest tărâm, fiecare purtăm în suflet o amintire de pe acest tărâm, unde ne-am jucat, 

unde am râs sau am plâns, nu doar pentru a fi fericiţi sau a ne scufunda într-o lume în care toate 
legile universului sunt încălcate, ci pentru a creşte şi a ne dezvolta frumos, pentru a afla răspunsurile 
la enigmele lumii înconjurătoare. 

Magia culorilor, formelor şi texturilor, universul imaginaţiei şi creativitatea sunt elemente 
esenţiale ale atelierelor creative din cadrul grădiniţei. Copilul, cu energia sa creatoare neîngrădită, 
intră într-o lume de poveste în care acuarelele, creioanele colorate, pensulele, hârtia colorată, 
panglicile, paietele, nasturii coloraţi, materialele textile sau mărgelele se însufleţesc în mâinile lui şi 
îi devin cei mai buni prieteni. 
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Pictura, desenul, colajul, sunt doar câteva din activităţile atelierelor creative care stimulează 
imaginaţia celor mici şi le dezvoltă simţul artistic şi inteligenţa. 

În cadrul atelierelor creative, copiii îşi dezvoltă: 
*abilităţile artistice; 

*imaginaţia, creativitatea; 

*încrederea în sine; 

*limbajul, prin aflarea unor cuvinte noi derivate din activităţile creative; 

*coordonarea mâinilor (motricitatea fină) şi a degetelor, un ajutor nepreţuit pentru activităţile 

şcolare, în special scrisul, mai ales în cazul preşcolarilor; 

*abilităţi sociale, integrarea şi funcţionarea în grup; 

*capacitatea de a se exprima... 

… toate acestea în timp ce copilul se joacă! 
Culoarea este parte integrantă a vieţii noastre. Ea ne dă bucurie, veselie şi la nevoie 

vindecare. Vizibilă sau invizibilă, ea influenţează puternic viaţa noastră şi ceea ce noi reprezentăm. 
Influenţa culorii este perceptibilă pentru noi toţi în viaţa cotidiană: dar ce este culoarea?  

Cea mai scurtă definiţie a culorii - este calitatea Luminii. Într-un sens obişnuit acceptăm că 
mediul ambiant este supus fluctuaţiilor în ceea ce priveşte această calitate a luminii: ziua poate fi 
însorită sau mohorâtă şi există multe variaţii între cei doi poli. Acest fapt se datorează razelor sau 

vibraţiilor şi prin fiecare lucru din lume, deşi în cele mai multe cazuri nu le putem observa cu 

vederea noastră fizică. 
Dincolo de aparenţe există o semnificaţie filozofică profundă a culorii conform căreia - 

culoarea este viaţă - în cel mai adevărat sens şi că jocul culorilor manifestat ca lumină, reprezintă 
expresia vizibilă a spiritului divin, a principiului esenţial de viaţă în forma valorilor de lumină. 

Aceste explicaţii ştiinţifice pot fi foarte greoaie pentru copiii de vârstă preşcolară, de aceea 

adulţii, şi în special, noi, educatoarele, trebuie să introducem aceste noţiuni într-o poveste, pentru 

ca, prin intermediul metaforelor şi a parabolelor să putem înfăţişa şi explica apariţia şi dezvoltarea 
acestor fenomene. Deci, cu ajutorul cuvintelor, copiii îşi pot imagina o lume fantastică, în care orice 
e posibil!     

Adulţii cred că oferă o informaţie completă şi exhaustivă atunci când îi explică în termeni 
raţionali copilului cum se petrec fenomenele naturale, ce se întâmplă cu culorile din jurul lui în 
diferite perioade ale zilei sau ale nopţii. Dar copilul nu poate înţelege aceste ,,explicaţii‟‟. Ele îi 
rămân în minte ca nişte formule magice, pe care se va strădui să le repete, când va fi cazul. 

Vorbe, vorbe lipsite de înţeles pentru copil, dar importante prin ceea ce adultul nici măcar 

nu bănuieşte: pentru valoarea lor magică! Explicaţiile logice ale adulţilor devin pentru copiii mici 

,,formule magice” incontestabile, care nu sunt pasibile de vreo critică, nu sunt inteligibile în 
conţinutul lor, dar au o semnificaţie datorită sursei din care provin. 

Copilul nu întreabă niciodată ,,de ce?” Pentru el este firesc ca orice element al lumii 
înconjurătoare să fie animat, ca un sac să vorbească sau un elefant să-şi ia zborul, şi nu are nevoie 

de nici o explicaţie. 

De data asta, noi, adulţii, ne putem însă întreba ,,de ce?‟‟. Pentru că lumea vrăjită a 

poveştilor e lumea în care copilul mic trăieşte zi cu zi, e lumea ,,magiei primitive”, în care au vieţuit 

la începuturile speciei toate popoarele şi în care mai vieţuiesc încă toţi indivizii, la începuturile 
existenţei lor. O lume pe care o cunoaştem cu toţii, chiar dacă nu ne mai amintim că am trăit în ea 
pe vremea copilăriei. E o lume în care toate sunt animate, în care vorbesc şi obiectele şi plantele, 

toate acţionând în virtutea unei logici şi urmărind o finalitate. E totodată o lume a luptelor, a 
biruinţelor şi a înfrângerilor dramatice. 

Dar cuvintele nu sunt numai magice, ci sunt şi puternice, iar grădiniţa are un rol important în 
a ajuta copilul să perceapă această putere. Pe lângă limbajul trupului şi al creaţiilor artistice, copiii 
încep să înţeleagă că, prin cuvinte îşi pot exprima afecţiunea, bucuria, dar şi nemulţumirea, 
frustrarea. 
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Se spune că la început a fost CUVÂNTUL şi cred că mulţi dintre noi uităm în momentul în 

care vorbim tot felul de lucruri, care aparent nu au nici o însemnătate, cât de mult cântăresc ele în 

realitate. 

,,A te ţine de cuvânt‟‟ este o virtute pentru foarte mulţi oameni şi deseori cei care sunt 

consideraţi persoane de încredere o manifestă din plin. Motivul este unul cât se poate de simplu: se 
materializează lucrurile din ceva abstract, în ceva palpabil şi concret - ,,zis şi făcut‟‟. Aceasta este 

forţa cuvintelor despre care copiii trebuie să afle încă de la grădiniţă - şi anume aceea că 

materializează multe fenomene.  

Dacă îi spui unui copil că este frumos/ frumoasă, ceva în interiorul acelui copil care 

rezonează cu frumuseţea va începe să înflorească şi mai mult şi să creeze o stare de bine.  

Dacă îi repeţi unui copil ceva timp îndelungat, va ajunge să manifeste acel lucru - spre 

exemplu îi spui în repetate rânduri că este dezordonat, în dorinţa de a deveni astfel mai responsabil 

în privinţa curăţeniei, de cele mai multe ori, copilul va face şi mai multă dezordine, căci deja este 

etichetat ca fiind dezordonat.  

Etichetele pe care le punem: esti obraznic/ă, eşti neînţelegător, eşti rău/rea, eşti isteţ, eşti 

inteligent etc, creează de multe ori comportamente în rezonanţă cu eticheta care creează energia de 

manifestare prin puterea cuvântului. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu ceea ce ne transmitem nouă 

înşine - sunt un om bun, sunt un părinte bun/rău ne creează realitatea proprie. 

Acelaşi cuvânt însă creează realităţi diferite în funcţie de modul în care este recepţionat de 

către interlocutor şi de modul în care rezonează cu acesta. Astfel, dacă în faţa unui grup de copii 

vorbesc despre o floare - cineva se va gândi la o zambilă, altcineva la trandafir, margaretă etc. în 

funcţie de reprezentarea fiecăruia, însă ca element comun este acela că atenţia tuturor este 

direcţionată către flori.  

Astfel, putem spune că forţa cuvintelor este una magică şi dincolo de forma sa - cuvântul în 

sine, modul în care rostim cuvintele creeaza energia care se transmite copiilor şi care formează 

spaţiul de manifestare a comportamentelor.  

În timpul petrecut la grădiniţă, în special la activităţile de limbă şi comunicare şi cele de 
educaţie plastică, noi, educatoarele, avem nevoie de aceste magii; culorile şi cuvintele sunt 
instrumentele primare ale educaţiei, iar copiii le percep şi le transformă într-un univers propriu. 

Lumea colorată a copilăriei şi basmele fantastice care deschid porţile sufletelor pure ale 
copiilor sunt cea mai preţioasă comoară, din care izvorăresc mai târziu comportamente şi atitudini, 

talente şi creaţii.  
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Școala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoșani, jud. Botoșani 
 

na dintre provocările noastre ca dascăli și care aparține implicit perioadei prin care 

trecem este pregătirea copiilor și a tinerilor pentru a se integra în funcțiunile practice ale societății 
democratice, prin crearea sentimentului răspunderii față de sine, pentru a-și făuri singuri, prin efort 
propriu, condiția unei vieți decente, demne și împlinite. 

Educația trebuie să formeze conștiința că într-o societate democratică, într-o societate care 

asigură drepturile legale afirmării omului de inițiativă, depinde de insul uman să se folosească 
efectiv, prin efort propriu, de aceste drepturi pentru a-și realiza o viață fericită, în care își găsește și 
definește adevărata utilitatea ca om. 

Educația moral-civică ocupă un loc prioritar, din cele mai vechi timpuri, în realizarea 

idealului educațional, în formarea personalității elevilor. Întrepătrunderea moralității și civismului 
cu viața reală, iar în școală cu învățarea, atrage după sine și întrepătrunderea metodologiei educării 
moralității și civismului cu metodologia învățării. 

Idealul moral al timpului nostru este acela specific dezvoltării democratice a societății 
românești, cuprinzând trăsăturile morale ale omului care se autodetermină responsabil în chip liber, 
respectându-se reciproc cu altul ca om, ca subiect cu drepturi și îndatoriri, îmbinând spiritul de 
inițiativă cu acela al corectitudinii, al emulației loiale cu cooperarea și solidaritatea umană și civică. 
Preocuparea legitimă pentru sine, pentru interesele și dezvoltarea proprie trebuie să se îmbine 
armonios cu preocuparea și grija față de soarta altora, cu manifestările de altruism. 

Ca profesor de biologie am inițiat și coordonat la nivelul școlii proiectul educativ „A ști 
pentru a trăi!”, proiect care s-a desfășurat în parteneriat cu Crucea Roșie Română. Obiectivele pe 
care mi le-am propus vizează dezvoltarea sentimentului solidarității umane față de cei aflați în 
suferință, îmbunătățirea sănătății fizice și psihice, însușirea cunoștințelor de bază despre Mișcarea 
Internațională de Cruce Roșie și Semilună Roșie, despre istoria Societății Naționale de Cruce Roșie 
din România, despre Principiile Fundamentale ale Crucii Roșii, însușirea cunoștințelor de bază și 
deprinderilor practice privind prevenirea accidentelor și acordarea corectă a primului ajutor 
premedical, promovarea ocrotirii mediului înconjurător, dezvoltarea competențelor de lucru în 
echipă. 

Elevii înscriși în acest proiect au avut și au ocazia de a participa la concursul pentru sănătate 
și prim ajutor ”Sanitarii pricepuți” organizat de Crucea Roșie Română. Participarea la acest concurs 
presupune organizarea în echipe de intervenție formate din 5 elevi și un alt elev care va juca rolul 
victimei.  
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 La Concurs echipajul simulează o situație de urgență în care sunt implicate victime, iau 
decizii pentru a interveni fără a-si pune viața în pericol, ierarhizează urgențele în ordinea 
intervenției și intervin propriu-zis prin aplicarea diferitelor tehnici învățate: tehnica hemostazei, a 

bandajelor compresive, de fixare sau protecție, tehnicile de imobilizare a fracturilor, de izolare a 
arsurilor și de acordare a suportului psihologic victimelor implicate în accidentul simulat.  

În spatele acestei prestații de acordare a primului ajutor se află ore de instruire teoretică și 
practică efectuate și cu sprijinul voluntarilor de la Crucea Roșie. Astfel elevii noștri află și învață 
despre voluntariat.  

Conform legii române Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie 

iniţiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială. 

Activitatea de voluntariat este reglementată în România prin Legea 195/2001. 
Voluntariatul în cadrul Mișcării de Cruce Roșie și Semilună Roșie este o activitate: 

- motivată de consimţământul liber al persoanei care voluntariază și nu de dorinţa unui 
câștig financiar sau material sau de presiuni externe de natura socială, economică sau politică; 

- desfășurată în beneficiul categoriilor și comunităţilor vulnerabile și în concordanţă cu 

Principiile Fundamentale ale Mișcării Internaţionale de Cruce Roșie și Semilună Roșie ( umanitate, 

imparțialitate, neutralitate, independență, voluntariat, unitate, universalitate); 
- organizată de reprezentanţi recunoscuţi ai Societăţii Naţionale de Cruce Roșie. 

Printre voluntarii de azi ai Crucii Roșii Române Botoșani se află și foștii elevi ai școlii 
noastre care au participat la proiectul ”A ști pentru a trăi!”, ceea ce reprezintă pentru noi, dascălii, 
metaforic, obiective atinse și competențe formate ale adulților de mâine. 

O altă realizare a acestui proiect o reprezintă intervenția promptă și corectă a echipajelor de 

sanitari pricepuți în situațiile reale de urgență apărute în școala noastră, atunci când, din nefericire, 
au loc diferite accidente. Deși nu este vorba de o simulare, ei își păstrează calmul și 
profesionalismul dobândit și ajută colegii aflați în suferință.  

Iată ce relatează o elevă aflată în suferință! ”Totul s-a petrecut la ora de educație fizică. A 
fost o zi nu tocmai pe placul meu. Mă aflam în sala de sport când am avut parte de un accident. 
Făcând o mișcare forțată în prinderea unei mingi, m-am ales cu o entorsă la genunchi. M-am așezat 
brusc jos, fără voia mea. Durerea cauzată era insuportabilă. Mă simțeam rău și nu puteam să mă 
mișc. 

Am beneficiat de ajutorul colegilor mei, care fac parte din echipa Sanitarii Pricepuți. 
Aceștia mi-au sărit în ajutor. S-au sfătuit și au acționat imediat. Au făcut rost de cele necesare și  
mi-au imobilizat piciorul, folosind o atelă și pansamente. Deși nu eram în întregime conștientă, 
simțeam cum durerea mi se atenua. M-au ajutat să mă deplasez până la mașină, de unde am fost 
transportată la Urgențe. 

Sanitarii Pricepuți  au primit laude și aprecieri, atât din partea doctorului, cât și din partea 
celorlalți, dovedind că sunt un grup unit, solidar, care acționează cu responsabilitate și în cazurile 
reale. Le sunt recunoscătoare pentru efortul depus!” (O. Alina, elevă în clasa a VIII-a). 

Iată ce spun cei aflați în tabăra salvatorilor! 
”Cred că înainte de această experiență nu aveam nicio idee legată de bandaje, comprese sau 

cum se utilizează o trusă de prim ajutor. Chiar cred că aș fi leșinat la o singură picătură de sânge 
vărsată de o victimă. Sanitarii Pricepuți m-au făcut mai puternică, mai sigură pe mine și m-au 

învățat ce înseamnă munca în echipă. Mă bucur că am învățat cum să acționez în situații critice, în 
care cei din jur au nevoie de un ”sanitar priceput” în preajmă. Consider acest concurs cea mai 
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frumoasă și interactivă cale de a învăța cum să ne ajutăm semenii!”  (A. Olivia, elevă în clasa a 
VIII-a). 

”Experiența Sanitarii Pricepuți a reprezentat pentru mine cel mai bun mod de învățare prin 
combinarea muncii cu relaxarea. E greu să vorbesc la persoana întâi singular în această situație, 
pentru că toate încercările de care am avut parte în cadrul acestui proiect le-am trăit împreună cu 
echipajul. În toate momentele am fost uniți. Toți pentru unul și unul pentru toți! 

Consider că această experiență a contribuit și la viitoarea mea viață ca adult, deoarece voi 

putea rezolva cu mai mult curaj problemele care se vor ivi și nu voi mai avea temeri cauzate de 
neprevăzut!” ( M. Georgiana, elevă în clasa a VIII-a). 

”Sanitarii Pricepuți pentru mine a reprezentat o metodă de a-i ajuta pe oamenii din jur în caz 
de vreo problemă. Acesta nu este un concurs în care cea mai bună echipă câștigă, ci reprezintă de 
fapt un test în care se dovedește care echipă este pregătită să dea o mână de ajutor. Decât să vezi pe 
cineva rănit, care se luptă să trăiască, așteptând să vină Ambulanța, mai bine intervii și ai șansa să 
salvezi o viață!  

Prin aceste activități am învățat să ne (auto)cunoaștem mai bine și să comunicăm mai bine 
cu cei din jurul nostru.” ( P. Andrei, elev din clasa a VII-a). 

Proiectul educativ ”A ști pentru a trăi!” este privit de elevi ca o oportunitate de dezvoltare 

personală, o modalitate interactivă de a învăța acordarea primului ajutor medical, o cale de a 

discerne dacă o situație este sau nu o situație de urgență, o provocare de învăța lucrul în echipă, o 
experiență care te pregătește pentru viață, devenind mai puternic, mai responsabil, mai sigur pe 
propriile forțe, și de ce nu, o ocazie de a defini un alt model de ideal educațional. 
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INTERDISCIPLINARITATEA - FACTOR DE CREŞTERE A CALITĂŢII 
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI  TEHNIC  

 

Prof. Virginica Barabaş 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

 

 

Motto: “Cel mai puternic argument pentru interdisciplinaritate este chiar faptul că viaţa nu 
este împărţită pe discipline” (J. Moffett). 

 

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

Procesul de învăţământ este un ansamblu de acţiuni exercitate în mod conştient şi sistematic 
de către dascăli asupra elevilor într-un cadru instituţionalizat organizat în vederea formării 
personalităţii acestora în concordanţă cu cerinţele idealului educaţional. 

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

învăţământului la cerinţele vieţii şi la dinamica dezvoltării societăţii umane actuale.   
Un învăţământ interdisciplinar poate să-i ajute pe copii să dobândească o privire de ansamblu 

asupra vieţii şi universului, să asimileze mai temeinic valorile fundamentale şi să distingă mai uşor 
scopurile de mijloace. Conexiunile interdisciplinare nu sunt univoce, în sensul că fluxul de 
informaţii, are o singură direcţie spre o anumită activitate, comunicarea se desfăşoară în ambele 

direcţii, de la un tip de activitate la altul şi invers.  
Interdisciplinaritatea se impune ca o exigenţă a lumii contemporane supusă schimbărilor, 

acumulărilor cognitive în diferite domenii ale cunoaşterii. În perioada contemporană reforma 
conţinuturilor învăţământului românesc a creat cadrul unor transformări la nivelul curriculumului, 
între care se distinge perspectiva interdisciplinară.  

Interdisciplinaritatea reprezintă o modalitate de organizare a conţinuturilor învăţării, cu 
implicaţii asupra întregii strategii de proiectare a curriculumului, care oferă o imagine unitară 
asupra fenomenelor şi proceselor studiate în cadrul diferitelor discipline de învăţământ şi care 
facilitează contextualizarea şi aplicarea cunoştinţelor dobândite. 

Interdisciplinaritatea se referă şi la transferul metodelor dintr-o disciplină într-alta, transfer cu 

grade diferite de implicare / finalizare.   

Folosirea metodelor moderne de învăţământ este imperativ determinată de cerinţele actuale ale 
învăţământului tehnic care urmăreşte să ofere elevilor, pe lângă acumularea de cunoştinţe, o gândire 
logică, capacitatea de a folosi în mod creator noţiunile însuşite şi de a-şi pune în valoare aptitudinile 
specifice meseriei pe care o va exercita în viitorul apropiat. 
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Pentru atingerea acestor deziderate este necesar să se folosească metode de învăţământ active 
care să solicite gândirea elevilor în mod activ pe tot parcursul lecţiilor, folosirea unui bogat material 

didactic, elevii având obligaţia în acest sens de a desfăşura o largă activitate de observare şi 
prelucrare.  

Modernizarea procesului de învăţământ constă în diversificarea variatelor tipuri de lecţii, 
ţinând seama de particularităţile psiho-intelectuale ale elevilor, adaptând la acestea deprinderile. O 

bună integrare socio-profesională  a absolvenţilor este posibilă prin implicarea şcolii în rezolvarea 

problemelor pe care le impune dezvoltarea socială, determinând astfel noi preocupări şi modificări 
în structura sistemului de învăţământ, o adaptare continuă la cerinţele actuale. În acest context 
viitorii absolvenţi trebuie să facă dovada unei competenţe profesionale de un înalt nivel şi cu un 
grad ridicat de mobilitate, iar profesorii de specialitate trebuie să se perfecţioneze continuu, să-şi 
îmbunătăţească pregătirea lor ştiinţifică, dar şi pregătirea metodico-didactică, pentru ca întreaga lor 
activitate să se integreze perfect în procesul de învăţare din şcoală.  

În viziunea noii proiectări curriculare, profesorul are libertatea de a alege metodele şi tehnicile 
didactice. Este astfel necesară introducerea unor probleme de studiu concrete în scopul realizării 
funcţiilor cognitiv-formative şi aplicative ale lecţiilor de specialitate pentru dezvoltarea, în special, a 
gândirii creatoare a elevilor.  

Problema formării şi calificării profesionale a tinerilor absolvenţi de liceu, deţine cheia 
saltului calitativ în unităţile industriale. După cum, progresul tehnic nu stagnează niciodată, nici 
nivelul şi modul de calificare nu pot rămâne aceleaşi.  

Pentru ţara noastră, industria este una dintre cele mai importante resurse ale dezvoltării, cu 
condiţia să devină competitivă privind calitatea produselor şi nivelul preţurilor. Competitivitatea 

este cuvântul magic al acestor vremuri, când lumea evoluează spre o piaţă din ce în ce mai 
concurenţială şi spre mondializarea şi regionalizarea ei. Mondializarea nu este numai o 
constrângere, ci şi o oportunitate necesară, de care avem nevoie, întrucât deschiderea pieţelor 
favorizează creşterea schimburilor în interiorul Uniunii Europene spre care tindem să ne integrăm.  

Obiectivele şi priorităţile cele mai importante vizează creşterea producţiei şi a productivităţii 
în vederea formării unei pieţe deschise şi competitive. Realizarea acestor obiective face necesară 
folosirea inteligenţei tehnice care se exprimă, în primul rând, prin buna gestiune a resurselor într-un 

mediu puternic concurenţial.  
Creşterea funcţiei formative a învăţământului, accentuarea spiritului aplicativ trebuie realizate 

prin toate obiectele de învăţământ în mod global şi mai ales prin disciplinele de specialitate. 

Descentralizarea economiei, trecerea la economia de piaţă, restrângerea numărului de locuri 
de muncă, noile exigenţe, determină o responsabilitate sporită a şcolii tehnice în formarea şi 
perfecţionarea specialiştilor într-o profesie.  

Pe de altă parte, accelerarea progresului ştiinţific şi tehnologic reclamă intervenţia statului în 
reorganizarea învăţământului tehnic preuniversitar şi universitar, ştiindu-se că acesta hotărăşte, în 
societatea modernă, nivelul de dezvoltare a unei naţiuni.  

Formarea competenţei profesionale a tinerilor ce au absolvit liceul tehnic este asigurată prin 
instruirea lor competentă şi progresivă în timpul şcolarizării, pornind de la problemele generale spre 
cele specifice unui grup de meserii. Înţelegerea fenomenelor tehnice, însuşirea termenilor de 
specialitate caracteristici anumitor meserii, sunt obiective de bază ale studierii disciplinelor tehnice 
în învăţământul preuniversitar.  
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În paralel cu asigurarea conţinuturilor specifice fiecărui profil, fiecărei meserii şi fiecărui nivel 
de şcolarizare, în cadrul procesului de învăţământ tehnic preuniversitar, se urmăreşte realizarea 
educaţiei tehnologice a tineretului. Aceasta, ca parte integrantă a culturii generale, sporeşte 
sensibilitatea elevului pentru tehnică, lărgeşte orizontul său tehnic, îl ajută să dobândească o 
atitudine receptivă şi creatoare faţă de domeniul tehnicii înţelese în sens larg. 

Sistemul de instruire pentru formarea profesională asigură un anumit raport între disciplinele 
de învăţământ ce se studiază la un anumit nivel de şcolarizare.  

Cerinţele progresului tehnico-economic şi condiţiile concurenţei pe piaţa muncii impun 
desfăşurarea unui proces de învăţământ care să asigure o cultură generală, pe fondul căreia să se 
dezvolte gândirea tehnică, înţelegerea principiilor care au stat la baza descoperirilor şi creaţiilor 
ştiinţei , care să promoveze o reacţie pozitivă faţă de mediul tehnic şi să formeze premizele tehnice 
şi practice ale însuşirii în condiţii bune a disciplinelor ce asigură o calificare şi o specializare înaltă.  

În procesul complex de pregătire profesională se asistă la stabilirea unor interconexiuni între 
disciplinele ce concură la formarea personalităţii elevului şi la desăvârşirea instrucţiei lui pentru 
practicarea unei meserii.  

Cunoştinţele şi deprinderile necesare practicării unei meserii nu se obţin de la sine. Pentru 
aceasta este necesară însuşirea prealabilă a unui fond de cunoştinţe şi concepte de bază ale ştiinţelor 
tehnice generale (Studiul materialelor, Desen tehnic, Organe de maşini şi mecanisme, Solicitări şi 
măsurări tehnice etc.). Înţelegerea fenomenelor tehnice este condiţionată de însuşirea temeinică a 
unor cunoştinţe ce asigură pregătirea generală în domeniile matematicii, fizicii, chimiei etc.  

O caracteristică esenţială a procesului de predare-învăţare a disciplinelor tehnice este 
interdisciplinaritatea şi pluridisciplinaritatea.  

Pluridisciplinaritatea constă într-o abordare complexă (din mai multe perspective) a unei 
problematici, teme sau situaţii, în scopul evidenţierii relaţiilor multiple existente între diverse 
realităţi. 

Interdisciplinaritatea reprezintă o abordare globală, complexă a unui fenomen, abordare care 
implică transferuri de cunoştinţe, concepte, metode de abordare astfel încât ceea ce rezultă să poată 
fi contextualizat şi aplicabil în situaţii de viaţă reală.  

Practic, interdisciplinaritatea apare ca necesitate a depăşirii limitelor creatoare de cunoaştere, 
care a pus graniţe artificiale între diferite domenii ale ei.  

Un conţinut şcolar structurat în chip interdisciplinar este mai adecvat realităţii şi asigură o 
percepere unitară şi coerentă fenomenelor.  

Astfel avantajele interdisciplinarităţii sunt: 

• permite elevului să acumuleze informaţii despre obiecte procese, fenomene care vor fi 
aprofundate în anii următori ai şcolarităţii; 
•  clarifică mai bine o temă făcând apel la mai multe discipline; 

•  creează ocazii de a corela limbajele disciplinelor şcolare; 
•  permite aplicarea cunoştinţelor în diferite domenii; 
•  constituie o abordare economică din punct de vedere al raportului dintre cantitatea de 

cunoştinţe şi volumul de învăţare.           

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

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

timpuri: sofiştii greci, Plinius, Comenius şi Leibnitz, iar la noi Spiru Haret, Iosif Gabrea, G. 
Găvănescu şi, dintre numeroşii pedagogi ai perioadei contemporane amintim pe G. Văideanu. 

Prin interdisiciplinaritate se creează: 
•  Acoperirea rupturilor dintre discipline;  

• Sinergia câmpurilor disciplinare, atât la nivelul cercetării ştiintifice, cât şi la nivelul 
curricumului ( scop praxiologic şi pedagogic);  
• Construirea, prin educaţie, a unor structuri mentale dinamice, flexibile capabile să sprijine 
deciziile cele mai potrivite ( scop psihopedagogic);  

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

Problemele cu care ne confruntăm în viaţa profesională, socială sau personală impun judecăţi 
şi decizii care nu sunt, de regulă, limitate în jaloanele disciplinare. Aceste probleme au un caracter 

integrat, iar rezolvarea lor impune corelaţii rapide şi semnificative, sinergie şi actiune 
contextualizată ( scop social şi pedagogic).       

În condiţiile actuale, în care profesorii trebuie să creeze programe, realizând C.D.L., C.D.S., 
interdisciplinaritatea în cadrul unei arii curriculare poate constitui un punct de plecare. Având în 
vedere cele arătate mai sus, interdisciplinaritatea constituie un principiu ce trebuie aplicat, o 

modalitate de gândire şi acţiune, ce decurge din evoluţia ştiinţei şi a vieţii economico-sociale. 

Realizarea interdisciplinarităţii presupune aportul creator al profesorului. Aceasta se poate 
manifesta astfel: 

• la nivelul autorilor de planuri, programe şi manuale şcolare, teste sau fişe de evaluare a 
performanţelor elevilor, care pot avea caracter disciplinar sau interdisciplinar;  

• la nivelul profesorilor în procesul didactic de învăţare şi evaluare, în activităţile extradidactice 
şi alte activităţi specifice. 
Abordarea interdisciplinară porneşte de la ideea că nicio disciplină de învăţământ nu 

constituie un domeniu închis, ci se pot stabili legături între discipline. Abordarea integrată a 
disciplinelor presupune organizarea interdisciplinară nu numai a conţinuturilor, ci a întregii 
experienţe de predare-învăţare (transmiterea şi asimilarea lui).  

Modalităţile concrete de integrare a disciplinelor ar putea fi (C. Creţu) 
• integrarea în jurul unui pol ştiinţific, practic, personal sau social  
• integrarea în jurul unei singure discipline  
•  integrarea în jurul unor activităţi fundamentale (creaţie, construcţie, cercetare);  
•  integrarea printr-un ansamblu flexibil de lecţii, fiecare dintre ele fiind concepută printr-o 

schemă integrativă de tipul noţiunile esenţiale ale domeniului, metodele de cercetare 
specifice, fenomene implicate, variante de optimizare sau de soluţionare. 

Organizarea interdisciplinară a conţinuturilor constituie o dominantă a politicilor 
educaţionale, fiind o caracteristică a epocii noastre. Organizarea modulară a conţinuturilor a apărut 
ca răspuns la nevoia de perfecţionare, formare sau reorientare profesională. Proiectarea 
conţinuturilor în moduli didactici ia forma unor seturi de cunoştinţe, situaţii didactice, activităţi, 
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mijloace materiale (D.Hainaut) ce pot fi parcurse de subiect, independent de restul sistemului din 

care face parte. Modulul se poate întinde, ca durată, de la câteva ore, la câteva luni, este adaptat 
cerinţelor şi ritmului de studiu al cursantului. Eficienţa acestei organizări este deosebită din 
perspectiva educaţiei permanente deoarece promovează demersurile educative de tip integrat şi 
interdisciplinar.  

Prin însuşirea disciplinelor de specialitate/modulelor de specialitate se asigură, în afara 
competenţei profesionale, şi dobândirea valorii ştiinţifice, tehnice şi psiho-social-morale, care au ca 

finalităţi nu numai profesionalizarea, ci şi formarea unei personalităţi complexe, bazate pe o cultură 
generală corespunzătoare, pe o atitudine participativă la rezolvarea problemelor de ordin restrâns, 
privind profesia, dar şi a celor de ordin social.  

Un număr important de obiective generale ale învăţământului, se realizează în formă finită şi 
prin studiul disciplinelor de specialitate, cum ar fi: 

•  cultivarea responsabilităţii faţă de acţiunile întreprinse; 
•  formarea unor deprinderi de creativitate; 

•  respectarea unei discipline în general şi respectarea disciplinei tehnologice; 
•  dezvoltarea capacităţilor de analiză şi de sinteză. 
Rezultă că disciplinele de specialitate trebuie privite ca părţi ale aceluiaşi întreg constituit de 

procesul de învăţământ. Ele nu pot fi privite unilateral, ca o parte teoretică pe care se construiesc 
abilităţile practice ale viitorului profesionist, ci în unitate cu ele, ceea ce le diferenţiază este 
conţinutul finalităţilor pedagogige pe care urmează a le realiza elevii.  

Disciplinele tehnice studiate în liceele tehnologice şi şcolile de arte şi meserii, ocupă un loc 
aparte în conţinuturile învăţământului, dat fiind caracterul activităţii industriale pe care o 
determină şi finalităţile acesteia:  

• Înţelegerea dezvoltării tehnicii şi a implicaţiilor ei asupra mediului şi a societăţii  
•  Dezvoltarea capacităţii de observare, de analiză şi de interpretare a proceselor tehnologice 

•  Dezvoltarea competenţelor de proiectare, realizare şi evaluare a produselor 
•  Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi cooperare în contexte interactive.  
Există un raport şi între disciplinele de specialitate şi instruirea practică. Acesta este exprimat 

pe de o parte de timpul afectat pentru practică la diferite nivele de specializare şi scopul instruirii, 
de consolidare a cunoştinţelor tehnice specifice fiecărei meserii şi formarea deprinderilor practice 
în domeniul respectiv. 

Formarea capacităţilor cognitive şi a aptitudinilor de practicare a unei meserii este o sarcină 
comună tuturor disciplinelor ce se studiază realizându-se prin programe şcolare. Formarea viziunii 

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

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

Interdisciplinaritatea asigură formarea sistematică şi progresivă a unei culturi comunicative 

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

treptelor următoare în învăţare, pentru învăţarea permanentă.  
„Elevul viitorului va fi un explorator” – spune Marshall McLuhan. Pentru aceasta el trebuie să 

fie conştientizat de importanţa învăţării prin cercetare, prin descoperire, de importanţa realizării 
conexiunilor între diferitele discipline. 
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STRATEGII SPECIFICE STILURILOR DE ÎNVĂŢARE 

 

Prof. Steluța Bologa  

Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Lugoj, jud. Timiș 

 

 

  ,,Nu poţi să-i înveţi pe alţii ceea ce nu ştii. Nu ajunge să ştii bine ceva pentru a-i învăţa pe 
alţii. Trebuie să ştii cui te adresezi şi cum o faci” (P.Klapper).  

                                                              

          n domeniul educaţional este utilizat atât termenul de STRATEGIE, cât şi cel de 
TACTICĂ, având semnificaţia de modalitate de desfăşurare şi ameliorare a acţiunilor întreprinse în 
vederea atingerii unui anumit obiectiv. Unii specialişti precizează faptul că tactica se află în relaţie 
de subordonare faţă de strategie şi faţă de obiectivul strategic. Putem vorbi despre strategii 
educaţionale la nivel macro, care sunt strategii pe termen îndepărtat/lung şi mediu şi despre strategii 
educaţionale la nivel micro, al activităţilor instructiv-educative concrete care sunt strategii pe 

termen scurt.  

          Într-o modalitate mai concretă sintagma „strategii specifice stilurilor de învăţare” poate fi 

analizată din următoarele puncte de vedere:  
          Psihopedagogic:  

 Tipurile de experienţe de învăţare/autoînvăţare şi mecanismele de asimilare a cunoştinţelor 
şi de formare a abilităţilor şi capacităţilor, valorificate de profesor sau elevi;  

 Stilul/stilurile de învăţare solicitat/solicitate sau ales/alese;  

 Motivaţia pentru învăţare/autoînvăţare;  
 Metodele şi procedeele de instruire/autoinstruire utilizate de profesori sau elevi;  

 Mijloacele de învăţământ propuse;  
 Organizarea conţinuturilor instructiv-educative;  

 Configuraţia sarcinilor de învăţare/autoînvăţare;  
 Dirijarea şi monitorizarea învăţării de către profesor;  
 Formele de organizare a activităţii elevilor proiectate de profesori sau elevi.  

Psihosocial:  

 Relațiile educaționale elev – profesor și elev – elev;  

 Intereacțiunile socio-cognitive și procesele interpersonale în care sunt implicați profesorul și 
elevii;  

 Comunicarea educațională și formele sale.  
          Didactica modernă recomandă ca învățarea realizată de elevi să fie activă și interactivă, să 
presupună implicarea deplină a elevilor, intelectuală, motrică și afectiv volitivă, să aibă la bază 
activități practice și experimentale, să se realizeze prin conexiuni intra și interdisciplinare, pe un 
fond euristic și problematizant, să stimuleze gândirea activă, critică și creatoare a elevilor. 
          În fapt, construcția cunoștințelor este un drum lung de căutare punctat de numeroase tentative 

ale elevului, de a efectua coordonări necesare asupra cunoștințelor și a atinge un nivel superior al 
înțelegerii. Acest nivel este rezultatul activității sale directe, pe care o face cu sprijin, prin care își 
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poate structura propria cunoaștere, își valorifică experiența anterioară, își face o reprezentare de 
anticipare a soluționării. 
          Alegerea unei strategii corespunzătoare unui anumit stil de învățare, nu reprezintă o simplă 
opțiune. Profesorul trebuie să țină seama de următoarele aspecte:  

 actualizarea informațiilor și prezentarea acestora în conformitate cu logica științei și cu 
logica didacticii specialității; raportul existent între cunoștiințele pe care le cunoaște elevul 
și cele pe care trebuie să le dobândească;  

 posibilitățile de construcție interdisciplinară; 
 greșelile tipice în înțelegere și cauzele lor; 
 influențele extracurriculare în construirea operațiilor și schemelor cognitive;  
 gradul de valorificare a experienței cognitive sau practice; 
 prezentarea unor situații/cazuri cât mai apropiate de realitatea imediată a elevului; 
 sarcinile să fie formulate în termeni de analiză critică, de comparare, de clasificare, de 

predicție, de căutare a alternativelor, de formulare de ipoteze, de proiectare a unor soluții; 
 situațiile, cazurile, problemele selectate și prezentate în clasă trebuie să fie  accesibile, să 

trezească interes, să angajeze, să se bazeze pe corelații interdisciplinare;  

 în formularea sarcinilor să se facă apel și la informațiile nonformale și informale, ca 

experiențe reale al elevilor, care trebuie clarificate, înțelese, corelate și introduse în 
experiența cognitivă conștientizată;  

 ca organizare a spațiului, clasa trebuie să fie una neconvențională pentru a permite și 
activitate individuală, cu materiale suport, dar și cea în grup pentru a se putea desfășura o 
dezbatere;  

 climatul nu este de cunoaștere dacă se face apel la deprinderi și practici tipice și rutiniere, 
dacă se utilizează lecturi sau proiecții deja realizate, dacă se precizează reguli exacte în 
desfășurare, care să blocheze afirmarea și interacțiunile;  

 este recomandat a se îmbina strategiile în funcție de scopuri, probleme de rezolvat, 

instrumente disponibile. 

           I. Cerghit, în 2001, indica o largă paletă de procedee insuficient studiate și aplicate, dar care 
conferă învățării eficiență:  
          - procedee de confruntare cu sine însuși:  

 gândirea cu voce tare;  
 monologul interior;  

 verificarea propriei înțelegeri în timpul cunoașterii;  
 reflecția personală. 

 - procedee active:  

  verificarea soluțiilor;  
 aplicarea în situații similare; 
 rezolvarea de probleme;  

 învățarea asistată de calculator;  
 prelucrarea grafică a informațiilor. 

             -procedee interactive:  

 învățarea în perechi sau în echipă;  

 instruirea prin schimbare de roluri.  
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            - procedee de autoapreciere, de autoîncurajare, de subliniere a propriului succes.  

          Ca mod specific de gândire şi acţiune, strategia reprezintă o opţiune pentru un anumit tip de 
experienţă de învăţare, pentru un anumit mod de a selecta, de a organiza raţional şi cronologic, de a 
îmbina adecvat şi în viziune sistemică resursele instruirii: metodele didactice, mijloacele de 
învăţământ, formele de organizare a activităţii elevilor.  
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EDUCAȚIA, PUNTEA DINTRE NOI ȘI VIITORUL NOSTRU 

 

Prof. psih. Adriana Carp  

Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași, jud. Iaşi 
 

 

Motto: "Quidquid discis, tibi discis." - Orice ai învăța, înveți pentru tine. 
 

laton definea educația ca fiind „arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta 
aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele.”  

Aristotel, în lucrarea sa „Politica”, considera că „educația trebuie să fie un obiect al 
supravegherii publice, iar nu particulare”. 

Johann Amos Comenius, în lucrarea sa „Didactica magna”, considera că, la naștere, natura 
înzestrează copilul numai cu „semințele științei, ale moralității și religiozității”, ele devin un bun al 
fiecărui om numai prin educație. Rezultă că, în concepția sa, educația este o activitate de stimulare a 
acestor „semințe”, și implicit, de conducere a procesului de umanizare, omul ”nu poate deveni om 
decât dacă este educat”. 

Nelson Mandela spunea că "Educația este cea mai puternică armă pe care o poți folosi pentru 

a schimba lumea".  

Educația ne face oameni. Fiecare cuvânt pe care îl luăm ne completează pentru a ajunge 
oameni, fiecare literă se alătură la propoziția care ne definește, fiecare sunet se îmbină în cântecul 
sufletului nostru. 

Noțiunea de profesor este asociată în minte, pentru fiecare dintre noi, cu ,,portretul unei 
anumite persoane care întruchipează tot ceea ce credem noi că reprezintă modelul de dascăl”, sau cu 
o serie ,,de trăsături, selectată din mulțimea de exemple oferită pe timpul anilor de școală”. 

Elevii vorbesc în egală măsură şi de profesorii răi (adică exigenţi) şi de profesorii buni (adică 
cei care sunt mai sensibili la nevoile elevilor). Ca adulţi îşi amintesc şi de unii şi de alţii. Sunt 
profesori care le pot influenţa viaţa în bine sau în rău.  

“Cele mai bune cadre didactice sunt cele care îşi inspiră elevii. Acea inspirare vine de la 

pasiunea pe care o au profesorii pentru subiectul pe care îl predau. Elevii care au fost inspiraţi sunt 
cei care continuă să înveţe pe cont propriu. Acesta este lucrul care îi separă pe cei care obţin 
rezultate excepţionale în lume de cei care doar continuă să pedaleze, terminând sarcinile primite”          
(Neil deGrasse Tyson). 

Când priveşti la menirea dascălului (aşa de frumos surprinsă de Sadoveanu, Creangă, 
Brătescu Voineşti etc. în portrete vechi, dar cu aureolă luminoasă ca şi ”Domnu Trandafir”, ”Popa 

Tanda”), nu poţi să nu te întrebi dacă, ce şi cum s-a schimbat această vocaţie de-a lungul secolelor, 

mai ales în ultimii zeci de ani postdecembrişti româneşti. S-au schimbat unele metode de învăţare, 
s-a diversificat baza de cărţi, manuale, caiete, diverse materiale, s-au îmbunătăţit condiţiile de 
şcolarizare, s-au schimbat copiii-beneficiarii acestui proces de învăţare care au trecut de la joaca în 
natură, cutreieratul prin păduri, la jocuri virtuale, internet şi televizor, s-au modificat şi criteriile de 
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evaluare ale dascălilor, s-a scos bătaia din procesele de educaţie (cât de elocventă este amintirea lui 
Creangă cu al său cal bălan!), s-a schimbat clima, s-a schimbat politica.  

Deşi s-au schimbat atâtea, a rămas aceeaşi pasiune a dascălului care dăruieşte cunoştinţe, 
sentimente, trăsături de caracter şi acelaşi pământ care se cere prelucrat, semănat, udat şi care este 
mintea şi inima copilului, însetate de a fi umplute, împlinite. Apare o nevoie imperioasă de a 
redescoperi această vocaţie, de a recuceri continentele pierdute şi stima furată, de a deveni ce a fost 
cândva. Niciun efort nu este prea mic pentru această regăsire, renaştere şi recunoaştere.  

Orice iniţiativă care ridică prestigiul profesorului, care subliniează beneficiile unei pedagogii 

de clasă superioară, care etalează şi încurajează valori perene, valori nobile, sunt bune, de dorit, de 
încurajat. Într-o lume a nonvalorilor, a disimulării, a spoielii de faţadă, orice gest care înnobilează, 
care îmbogăţeşte, care redescoperă valori şi multiplică nu numai oameni care ştiu mai multe, dar şi 
oameni de caracter pe care poţi conta, este un gest nobil, cu profunde implicaţii în prezent şi viitor. 

Asumându-și o multitudine de roluri, profesorul trebuie să conștientizeze că exercitarea lor 
depinde de personalitatea pe care și-o modelează. În acest sens, un rol deosebit în exercitarea 
acestei profesiuni îl au anumite componente ale personalității: cultura profesională, calitățile 
atitudinale și cele aptitudinale. De fapt, pentru ca anumite cunoștințe să fie transmise de la o 
persoană la alta și acceptate, trebuie întotdeauna ca între ele să existe un schimb afectiv format din 
încredere și dispoziție receptivă dintr-o parte și din alta. 

Rolul profesorului poate să fie analizat și din perspectiva relației profesor-elev. Având în 
vedere valorile societății contemporane (libertate, responsabilitate, toleranță, cooperare), se impune 
o nouă abordare a relației profesor-elev: asumarea de către profesor și elevi a unei responsabilități 
morale comune în cadrul relației educaționale, conducând la angajarea afectivă și efectivă în 
procesul educațional; recunoașterea reciprocă a „dreptului de a fi altfel” și valorizarea fiecărei ființe 
umane în parte, indiferent de cât și de cum este diferită; încrederea în posibilitățile fiecărei ființe 
umane de a progresa; recunoașterea faptului că toți elevii și profesorii sunt parteneri sociali cu 
funcții complementare, dar cu responsabilitate comună; considerarea școlii ca mediu de construcție 
culturală; renunțarea la principiul „căii optime unice” și conștientizarea faptului că majoritatea 
problemelor sociale și umane au mai multe soluții echi-finale și echivalente; promovarea 
autenticității și sincerității – a fi tu însuți este mai important decât a avea dreptate. 
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ELEVUL – PARTENER DE NEGOCIERE SAU SUBIECT IGNORAT 

DE ŞCOALĂ? 

 
Prof. Paraschiva Căpriţă 

 Colegiul Economic Buzău, jud.Buzău 

               

 

n management eficient se fundamentează pe negocierea sistemului de reguli care 
funcţionează în clasă. Negocierea presupune implicarea elevilor, activarea lor, într-un câmp esenţial 
pentru individ, acela al exerciţiului democratic. Dacă elevul este subiect pasiv în şcoală, nu i se va 
putea cere să manifeste ulterior atitudini şi comportamente specifice unui cetăţean. De aceea, John 
Dewey considera şcoala un spaţiu privilegiat, care trebuie să ofere o densitate mare de oportunităţi, 
apte să potenţeze „creşterea”elevului. 

Acest lucru nu este posibil dacă – aşa cum preciza Wragg (1981, pg 98) – cele mai multe 

reguli sunt decise de către adulţi, iar conţinutul lecţiilor este ales de profesori. Parteneriatul şi 
negocierea sunt necesare nu numai pentru a asigura un control eficient al clasei, dar şi pentru 
implicarea elevilor într-un exerciţiu esenţial al democraţiei: alegerea şi acceptarea responsabilităţii 
pentru alegerea făcută. 

În acest sens, o problemă esenţială este cea a comunicării. Thomas Gordon, care s-a ocupat 

de problema stabilirii unor relaţii pozitive între profesor şi elev, credea că utilizarea unor modalităţi 
de comunicare precise şi relativ neutre contribuie la reducerea comportamentelor negative din 

partea elevilor. Analiza lui Gordon, aşa cum este redată de către Kenneth Moore (1992, pg. 167), se 
centrează pe întrebarea: „Cine are o problemă?”. Dacă problema este a elevului, profesorul va trebui 
să se implice şi să ajute la rezolvarea ei („Profesorul devine sfătuitor şi suporter”). În astfel de 
cazuri, Helena Cornelius şi Shoshana Faire recomandă ascultarea activă „…acordarea temporară a 
propriului punct de vedere la punctul de vedere al partenerului” (1996, pg. 73).  

Ideea este de a-l ajuta pe elev să găsească singur calea de rezolvare, oferindu-i drept suport 

simpatia profesorului. În „Ştiinţa rezolvării conflictelor”(Cornelius, H. Faire, S., 1996, pg. 73), se 
recomandă câteva elemente care susţin ascultarea activă: 

 nu vorbiţi despre dumneavoastră; 
 nu schimbaţi subiectele; 
 nu daţi sfaturi, nu diagnosticaţi, nu încurajaţi, nu criticaţi, nu hărţuiţi; 
 nu vă gândiţi înainte la ceea ce veţi spune; 
 nu ignoraţi şi nu negaţi sentimentele celuilalt. Apreciaţi ceea ce simte din ceea ce nu spune, 

precum şi din ceea ce spune! Urmăriţi comunicarea non-verbală (ex. Are lacrimi în ochi?, 
Face mişcări nervoase?); 

 nu pretindeţi că aţi înţeles ce vrea să spună dacă, de fapt, nu l-aţi înţeles; 
 întrebaţi-l despre nevoile, preocupările, anxietăţile şi dificultăţile lui; 
 confirmaţi că l-aţi înţeles. Parafrazaţi ideea principală:”Spui că vrei să…?”, „Te simţi cu 

adevărat revoltat?” 
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Dacă profesorul are o problemă, într-o modalitate sau alta vor fi afectaţi şi elevii; de aceea 
trebuie să fie implicaţi în soluţionare. Exemplu: dacă nu-şi poate desfăşura lecţia din cauza 

zgomotelor şi agitaţiei unui grup de elevi, profesorul are o problemă. Dacă profesorul este agasat, 
chiar deranjat de activităţile unor elevi, atunci aceştia au o problemă. Dacă nu suportă şcoala, un 
profesor sau anumite materii de studiu, iarăşi elevii vor avea o problemă. 

Tot Gordon recomandă o abordare din partea profesorului care să centreze mesajul pe 
persoana sa şi nu pe elev. Trebuie subliniate eventualele consecinţe ale acţiunilor indezirabile ale 

elevului asupra profesorului, pentru că el este acela care are o problemă. (exemplu: „Sunt dezamăgit 
de comportamentul tău pe terenul de sport”, „Sunt supărat pentru că ai rupt cartea colegului”etc.). 
Nu sunt recomandabile remarci precum: „Eşti leneş”, Eşti un elev care creează probleme” etc. 

Dacă situaţia nu se schimbă, Gordon recomandă o procedură cu mai multe etape şi care îi 
implică pe profesor şi pe elevi deopotrivă. Această procedură se numeşte „tactică fără învinşi” sau 

„strategia victorie/victorie”. 
„Avantajele abordării victorie/victorie sunt acelea că descoperiţi soluţii mai bune; relaţiile se 

îmbunătăţesc şi se consolidează; când ambele persoane câştigă, ambele susţin soluţia; dacă urmează 
să mai ai de-a face cu persoana respectivă (şi chiar dacă ştii că nu mai ai nevoie de ea), să fii cinstit 
faţă de ea; te simţi atât de bine, încât vei dori să mai procedezi astfel şi data viitoare!” (Cornelius, 

H. Faire, S., 1996, pg.31). 

În conturarea acestei strategii sunt recomandate câteva elemente: 

 „formulaţi nevoile fiecăruia; 
 încercaţi să ieşiţi în întâmpinarea nevoilor fiecăruia; 
 sprijiniţi atât valorile celorlalţi, cât şi pe ale dumneavoastră; 
 încercaţi să fiţi obiectiv şi disociaţi problema de persoane; 
 concentraţi-vă pe corectitudine, nu pe forţă; 
 căutaţi soluţii creative şi ingenioase; 
 fiţi dur cu problema, dar blând cu oamenii” (ibidem, pg.34). 

Un management adecvat al clasei trebuie să ţină cont de anumite diferenţe la nivelul 
elevilor, diferenţe care vor genera în mod firesc aşteptări diferite în raport cu rolul profesorului. 
Pentru D. Fontana (1995, pg.82), cele mai importante diferenţe sunt: 

 diferenţe de vârstă; 
 diferenţe de abilitate; 
 diferenţe de sex; 
 diferenţe de statut socio-economic; 

 diferenţe culturale (familia, ciclul vieţii, relaţiile interpersonale, comunicarea, 
comportamentul dezirabil şi disciplina, religia, sănătatea şi igiena, hrana, îmbrăcămintea, 
istoria şi tradiţia, educaţia, munca şi joaca). 
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EXCURS SENTIMENTAL: EMINESCU PRIN IAŞI 
 

Prof. Corina Gabriela Cojocaru 

Colegiul Economic Administrativ Iaşi, jud. Iaşi 
                                                           

ihai Eminescu ocupă un  loc aparte în cultura română. Ca ieşeni ne mândrim cu faptul 
că, în peregrinările sale, dulcele târg al Ieşilor i-a devenit un loc apropiat sufletului. 

Numai poetul, / Ca pasări ce zboară / Deasupra valurilor, / Trece peste nemărginirea 
timpului :/ În ramurile gândului, / În sfintele lunci, / Unde pasări ca el / Se-ntrec în cântări. 

…Încerc să dau frâu liber imaginaţiei… Astfel, ca un arc peste timp, îl văd - pe deasupra 

anilor - pe romanticul visător Eminescu. În parcul  Copou îşi încetineşte paşii. Lângă tei, prind viaţă 
idealuri legate de iubire, prietenie. Pe aleile din Copou, Eminescu poartă discuţii aprinse cu Creangă 
de care-l leagă o neţărmuită prietenie. La un moment dat se aşază pe o bancă în faţa teiului. 
Gândurile zboară domol prin ţara snoavelor. Se deapănă în fir unduitor, la ceas de taină. Peste tot 
pluteşte parfumul ameţitor al florilor de tei. Copacul freamătă uşor, iar vântul îngână o poveste.  

Astăzi, Teiul lui Eminescu, rămas gol în urma putrezirii, a trebuit să fie plombat cu mortar şi 
consolidat cu cercuri de metal, iar ramurile să fie sprijinite în console. În faţa teiului se află bustul 
de bronz al Poetului. Privirea-mi coboară, căci în faţă-mi se aşterne o placă de marmură ce are 

inscripţionat un fragment din poezia Dorinţa. În  acest spaţiu mirific -  al melancoliei eterne, - 

aproape de bustul Luceafărului nostru, se află şi bustul iubitei sale, Veronica Micle. Cei doi 
îndrăgostiţi, într-un grai aparte, brodează în slove cu tâlc povestea unei mari iubiri. Uşor, se aşterne 
tăcerea.       

Astăzi, poezii eminesciene se aud dintr-un difuzor instalat lângă tei, la Obeliscul Leilor. 
Zilnic, un mare număr de ieşeni ori turişti dau bineţe teiului, privesc bustul în bronz al poetului ori 
se plimbă agale pe aleile din Copou. Aroma vremii de demult învăluie parcul. Copiii îşi trăiesc 

vârsta de aur, bunicii îşi plimbă nepoţii, îndrăgostiţii îşi aruncă duioase priviri, ţinându-se de mână. 
Cu toţii însă ştiu că în parcul Copou este un tei: Teiul lui Eminescu. El e al nostru, al tuturor! În 
apropiere de tei, într-o clădire, a fost organizată o expoziţie permanentă de carte, documente şi 
fotografii dedicată lui Mihai Eminescu cu scopul de a servi ca Muzeu. Anual, Uniunea Scriitorilor 
organizează întâlniri sub semnul lui Eminescu, iar Despărţământul Astra - sub directa oblăduire a 
doamnei Areta Moşu - dedică un omagiu lui Eminescu prin organizarea Deniilor eminesciene. Un 

crâmpei dintr-o ramură de tei alături de o bentiţă tricoloră însoţesc invitaţia de cinstire a memoriei  
Marelui Poet. Întâlnirile Astrei au loc la Muzeu şi se încheie în faţa teiului lui Mihai Eminescu.           

Un alt punct de reper al itinerariului eminescian îl constituie Casa Pogor, aflată mai jos de 
parcul Copou. Cel care l-a întâmpinat, junimistul  Vasile Pogor i-a adresat următoarele cuvinte: 

«Bine ai venit la Eşi, domnule Eminescu!» 

În casa lui Pogor se reuneau adesea Eminescu şi alţi oameni de litere care îşi citeau lucrările 
şi apoi le publicau în revista Convorbiri Literare. Actualmente, Casa Pogor, devenită Muzeu, este 

compartimentată după epocile literare şi personalităţile vremii.  
Impunătoarea  Bibliotecă Centrală Universitară «Mihai Eminescu» e Pantheonul operelor  

scriitorilor naţionali şi universali, o adevărată poartă în  cetatea cunoaşterii. Supranumit de Noica 
omul deplin al culturii româneşti, Eminescu rămâne pentru noi fiinţa simbolică, exponenţială a 
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spiritualităţii româneşti, maxima împlinire a virtualităţilor sale secrete. În nemărginita sa sete de 
cunoaştere, Eminescu a manifestat  diversitate şi complexitate în scrierile sale. Pasionat al lecturilor, 

şi-a manifestat interesul pentru poezie, filosofie, istorie, literatura tuturor timpurilor etc. În calitate 
de director al Bibliotecii Centrale Universitare a luat anumite iniţiative referitoare la organizarea 
Bibliotecii după norme rămase şi azi în vigoare. În arhiva Bibliotecii Centrale Universitare «Mihai 
Eminescu» se află însemnări de lucru care surprind prin meticulozitate, corectitudine şi printr-o 

imensă dorinţă de cunoaştere. Lângă  Biblioteca Centrală Universitară se află statuia închinată lui 
Mihai Eminescu, monument realizat de sculptorul Ioan Schmith. Statuia pare a transmite celor din 

jur o invitaţie caldă, prietenească, în Iaşii poeziei şi filosofiei, oraş al marilor iubiri. 
Când venea cu trenul la Iaşi, bădia Mihai, cum îl numea Creangă, lua birja din gară şi se 

oprea la Ţicău, la prietenul său. Acolo, în căsuţa cât palma, numită Bojdeucă, cei doi povesteau 

multe şi mărunte… Loc binevenit în peisajul sufletesc al celor doi buni amici, Bojdeuca devine, 

astfel, sălaş şi mângâiere pentru Eminescu şi reprezintă prima casă memorială din România. Alături 
de modesta Bojdeucă s-a înălţat un complex muzeal alcătuit dintr-o construcţie modernă şi un 
amfiteatru în aer liber, la fel ca în cazul Memorialului de la Ipoteşti, dedicat desfăşurării unor ample  
manifestări cultural-artistice. Bojdeuca e un bun prilej pentru reîntâlnirea cu copilăria, e tărâmul 
copilului universal. Acolo se îngemănează anotimpurile, se joacă soarele cu luna, iar poveştile prind 
parcă viaţă. Prin teatrul de păpuşi Aşchiuţă, păpuşile însufleţite de oameni dibaci, făcuţi anume să 
înveselească atât pe cei mari, cât şi pe cei mici, dăruiesc celor care le urmăresc, momente de neuitat 
din lumea jocului şi a voii bune. Ghiduşe, istorisesc -şugubăţ- poveşti de tot felul. Cei care 
organizează astfel de manifestări readuc în prim plan copilăria, vârsta de aur a umanităţii. În curte 
tronează statuia lui Mihai Eminescu, realizată de studenţi ai Academiei de Arte Plastice, precum şi 
bustul în granit al lui Ion Creangă, realizat de sculptorul Iftimiu Bârleanu. 

În zona Bulevardului Independenţei se află celebra cramă Bolta Rece. Veche casă 
românească în 1781- cu pridvor, prispă, curte şi beciuri cu firide, bucătărie şi cuptor, a devenit un 
loc îndrăgit de cei doi buni amici, întrucât Eminescu şi Creangă au petrecut multe ceasuri la 
adăpostul bolţilor reci. Cu braţele rezemate pe o masă şi o bârdacă de vin, făceau nopţi albe, stând 
de vorbă despre literatură, istorie, folclor etc. Bolta rece e locul unde se deapănă amintiri, se culeg 
poveţe, se caută noi înţelesuri existenţiale.    

Un farmec aparte îl are popasul lui Mihai Eminescu la Plopii fără soţ de la Bucium. Un pâlc 
de plopi din apropierea Hanului trei sarmale trezesc în noi amintirea vremurilor de odinioară.     

Mihai Eminescu nu a fost un solitar, iar însăşi opera ni-l arată ieşind în întâmpinarea 
oamenilor, a dragostei, a prieteniei. Paradoxal, Eminescu se întoarce în poveste, dar -  astăzi -   îşi 
află sălaşul în sufletele celor care parcurg acest nostalgic itinerariu. 
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EDUCAȚIA ECOLOGICĂ NONFORMALĂ 

 

 
Prof. Irina Juglan 

Şcoala Postliceală „Prof. Dr. Doc. Enescu Longinus” Botoşani, jud. Botoşani 
 

 

Motto: „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când 
ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se 
adapteze” (Maria Montessori – „Descoperirea copilului”). 
 

cologia, - ca ştiinţă - s-a dezvoltat foarte mult în ultimul sfert de veac, începe să 
intereseze pături tot mai largi de cititori din domeniul ştiinţelor naturii, cât şi al ştiinţelor sociale. 
  Termenul de ecologie (grecescul oikos = casă, gospodărie, loc de viaţă şi logos = ştiinţă, 
vorbire), creat de E. Haeckel (1866) defineşte “ştiinţa condiţiilor luptei pentru existenţă”, în special 
relaţiile animalelor cu mediul, urmărind şi modul de comportament al acestora.  

Educaţia ecologică este un proces aflat la confluenţa dintre ştiinţele realiste (biologie, fizică, 
geografie, chimie etc.) şi cele umaniste (legate de sistemele sociale: sociologie, psihologie, istorie, 
etc.), în care ştiinţa se îmbină armonios cu arta, iar noţiunile teoretice sunt zadarnice, dacă nu sunt 
strâns legate de activităţi practice. 

Educaţia ecologică se poate realiza prin cele trei forme ale educaţiei:  
 

 Educaţia formală                           Educația instituționalizată 

Educaţia ecologică Educaţia informală                        Educația difuză 

 Educaţia nonformală                     Educația extrașcolară 

 

– educaţia formală (realizată în unităţile de învăţământ);  
– educaţia informală (realizată prin organizaţii neguvernamentale, mass-media, anturaj, familie);  

– educaţia nonformală (realizată prin activităţi extraşcolare, centre de educaţie permanentă, cluburi, 
etc.).  

Educaţia nonformală a fost definită de către J. Kleis drept “orice activitate 
educaţională, intenţionată şi sistematică, desfăşurată de obicei în afara şcolii tradiţionale, al cărei 
conţinut este adaptat nevoilor individului şi situaţiilor speciale, în scopul maximalizării învăţării şi 
cunoaşterii  şi al minimalizării problemelor cu care  se confruntă  acesta  în  sistemul formal 

(stresul  notării  în  catalog,  disciplina  impusă, efectuarea temelor)”. 
Din  punct  de  vedere  etimologic,  termenul  de  educaţie  nonformală îşi are originea în 

latinescul “nonformalis”, preluat cu sensul “în afara unor forme special/oficial organizate pentru un 

anume gen de activitate”. Nonformal nu e sinonim cu needucativ, ci desemnează o realitate 
educaţională mai puţin formalizată sau neformalizată, dar întotdeauna cu efecte formativ-educative. 

Din  punct  de  vedere  conceptual,  educaţia  nonformală  cuprinde  ansamblul activităţilor 
şi al acţiunilor care se desfăşoară într-un cadru instituţionalizat, în mod organizat, dar în afara 
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sistemului şcolar, constituindu-se ca “o punte între cunoştinţele asimilate la lecţii şi informaţiile 

acumulate informal”. 
Activităţile extracurriculare contribuie la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, 

la dezvoltarea  înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea  raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. 

Educaţia elevilor în spiritul ocrotirii naturii constituie o sarcină majoră a procesului 
instructiv-educativ şi este de dorit să înceapă cât mai timpuriu, astfel încât copilul să  

conştientizeze complexitatea mediului în care trăieşte, să înveţe să iubească şi să respecte natura şi 
să fie continuată în tot timpul anilor de şcoală, cât şi în afara ei. Ele prezintă unele particularităţi 
prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor. Aceasta se referă la conţinutul activităţilor, 
durata lor, la metode folosite şi la formele de organizare a activităţilor.  

Excursiile, vizitele, drumeţiile, plimbările, ca forme adiacente de organizare a procesului de 

învăţământ, dau  învăţătorului şi elevului, posibilităţi multiple de redare, respectiv de însuşire, 
consolidare, fixare a cunoştinţelor, folosind interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea.  

Exemple de activităţi extracurriculare: 

Confecționați containere “prietenoase” pentru deșeuri: 
Organizați ateliere în cadrul cărora elevii, ajutați de părinți, să realizezet containere cu un 

design cât mai prietenos pentru adunarea selectivă a deșeurilor. Elevii din clasele gimnaziale pot 

realiza aceste containere la ora de educație tehnologică sau la orele de educație plastică. 
Orășelul verde 

O activitate pe care profesorii de educaţie tehnologică o pot realiza împreună cu profesorii 
de fizică este construirea unui orăşel verde, alimentat cu ajutorul generatoarelor de energie verde. 
La construcția orășelului se vor folosi materiale reciclabile. Activitatea poate fi realizată și la 
nivelul mai multor clase. Fiecare clasă construiește părți ale orășelului care apoi vor fi asamblate pe 

o suprafață mare. 
Free bazar de Ziua Mamei 

La începutul lunii martie organizați ateliere pentru realizarea cadourilor de Ziua Mamei din 

materiale reciclabile. În ziua de  8 martie organizați un free bazar. În cadrul acestui free bazar, elevii 
schimbă între ei cadourile realizate din materiale reciclabile. Această activitate le dezvoltă elevilor 
spiritul antreprenorial. 

Marşul ecologiştilor, Parada costumelor din materiale refolosibile, Dansurile tematice 

oferite de copiii promotori ai mediului sănătos şi Mesajele micilor ecologişti pot atrage atenţia 
opiniei publice cu privire la necesitatea respectării regulilor de protecţie a naturii, într-o şcoală şi 
într-o localitate curată şi sănătoasă. 

Este important de ţinut cont că activităţile didactice şcolare şi extraşcolare, desfăşurate în 
vederea realizării educaţiei ecologice, nu trebuie să urmeze modelul lecţiei clasice. Ele  

trebuie să includă elemente de noutate, să trezească interesul, curiozitatea, să fie atractive şi 
plăcute.  

Adevărata educaţie ecologică îşi va atinge scopul numai când elevii de azi, viitorii cetăţeni 
de mâine, vor fi convinşi de necesitatea ocrotirii naturii. Ei vor găsi soluţii prin care să lege 
prezentul de viitorul planetei. 

 

Bibliografie: 

1. Cucoş, Constantin - Pedagogie, Editura Polirom, Bucureşti, 2002 



Dialoguri Didactice – Nr. 6, decembrie 2016 

 

 

 

118 

 

METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE 

 

Prof. Monica Lucia Marian, Colegiul Național ”George Coșbuc” Năsăud, jud. Bistriţa Năsăud 

    Prof. Niculae Marian, Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Năsăud, jud. Bistriţa Năsăud 

                             

 

valuarea şcolară  a fost definitǎ ca ”proces de obţinere a informaţiilor asupra elevului, 
profesorului însuşi sau asupra programului educativ - şi de valorificare a acestor informaţii în 
vederea elaborǎrii unor aprecieri care vor fi utilizate la adoptarea unor decizii” (Terry Tenfrink). 

Perfecţionarea sistemului de evaluare vizeazǎ: 
 Subordonarea conţinutului  verificǎrii şi aprecierii faţǎ de finalitǎţile şi exigenţele 

învǎţǎmântului formativ;  
 Diversitatea formelor şi metodelor de evaluare;  
 Perfecţionarea instrumentelor şi tehnicilor de verificare a cunoştinţelor şi a deprinderilor; 
 Analiza rezultatelor verificǎrii şi reglarea procesului instructiv-educativ;  

 Ritmicitatea verificǎrii;  
 Motivarea notǎrii. 
Metode alternative de evaluare: 

 Portofoliul;  

 Hărţile conceptuale;   
 Jurnalul reflexiv;  

 Tehnica 3-2-1;  

 Metoda R.A.I.;  

 Studiul de caz;  

 Proba practică; 
 Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevului;  
 Fişa pentru activitatea personală a elevului;  
 Investigaţia. 

 

Am ales câteva metode pentru exemplificare.  
 

“HĂRŢILE CONCEPTUALE - oglindesc reţelele cognitive şi emoţionale formate în cursul 
vieţii cu privire la anumite noţiuni.” (Horst Siebert). Important este nu cât cunoşti, ci relaţiile care 
se stabilesc între cunoştinţele asimilate. 

PERFORMANŢA depinde de modul în care individul îşi organizează experienţa, ideile, de 
structurile integrate şi de aplicabilitatea acestora.  

Avantajele utilizării hărţilor conceptuale: 

 duce la uşurarea reprezentării procesului de învăţare şi în evaluarea sistemelor de cunoştințe  
 poate fi folosită în organizarea cunoştinţelor deja existente în mintea elevului  
 se deschid perspective către un proces de învăţare activ şi conştient 
 stimularea celui care învaţă să acorde atenţie relaţiilor existente între concepte  
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 facilitează înţelegerea şi cunoaşterea şi uşoara aplicabilitate a cunoştinţelor teoretice în 
practică   

 permit vizualizarea relaţiilor dintre cunoştinţele elevului   
 relevă modul cum gândesc participanţii şi cum folosesc ceea ce au învăţat 
Dezavantajele utilizării hărţilor conceptuale: 

 solicită timp îndelungat; 
 nivelul ridicat al standardizării; 
 rigoarea şi ordinea în care subiectul trebuie să lucreze.  
Aplicaţiile hărţilor conceptuale:  

 stimulează generarea de idei;  
 proiectează o structură complexă;  
 comunică sau prezintă idei complexe;  
 explică modul în care noile cunoştinţe se integrează în sistemul celor vechi într-un domeniu 

de studiu;  

 creează soluţii alternative unei probleme date;   

 analizează şi evaluează rezultatele;  
 uşurează înţelegerea şi accesibilizează cunoaşterea; 
 ilustrează modul de percepţie, reprezentare şi gândire a unei realităţi, fapte, lucruri;  
 reprezintă reţelele între concepte şi face diagnosticarea lacunele şi lipsa legăturilor între 

acestea; 

 se folosesc în desfăşurarea activităţilor de grup.  
 

JURNALUL REFLEXIV     

Este o „excelentă strategie de  pentru dezvoltarea abilităţilor metacognitive”, constând în 
reflectarea elevului asupra propriului proces de învăţare şi cuprinzând reprezentările pe care le-a 

dobândit în timpul derulării acestuia. 
Se urmăreşte: 

• autoreglarea învăţării (prin examinarea atitudinilor, a dedicaţiei şi a atenţiei concentrate în 
direcţia depăşirii unei sarcini de învăţare);  

• controlarea acţiunilor desfăşurate asupra sarcinii de învăţare (prin analiza planificării, a 
demersurilor metodologice de rezolvare a sarcinii şi a rezultatelor obţinute);  
• controlarea cunoaşterii obţinute (prin analiza noţiunilor asimilate, a lacunelor înregistrate şi a 
cauzelor acestora). 

 Avantajele aplicării metodei jurnalului reflexiv:  
 este o modalitate reflexivă, deschisă şi flexibilă de evaluare;  

 elevul poate să-şi exprime propriile nemulţimiri, dar şi expectaţiile, exprimându-şi dorinţele 

şi satisfacţiile; 
 învăţătorul poate să cunoască (cu voia elevului) şi alte aspecte care influenţează procesul 

învăţării şi astfel să-l ajute pe elev şi să sporească calitatea instruirii;  
 cunoscând aceste aspecte, se produce o mai mare apropiere între învăţător şi elev, acesta din 

urmă simţindu-se înţeles şi conştientizând faptul că sunt luate în consideraţie circumstanţele;  
Dezavantajele  jurnalului reflexiv ţin de elaborarea sa: 
 solicită disciplină; 
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 notarea cu regularitate a reprezentărilor  şi a părerilor critice.   

 

TEHNICA 3-2-1 

 Tehnica 3-2-1 este folosită pentru a aprecia rezultatele unei secvenţe didactice sau a unei 
activităţi.  
 Elevii scriu:  

 3 termeni (concepte) din ceea ce au învăţat,  
 2 idei despre care ar dori să înveţe mai mult în continuare şi  
 1 capacitate, 1 pricepere sau 1 abilitate pe care consideră ei că au dobândit-o în urma 

activităţilor de predare-învăţare.  
 

METODA  R. A. I. 

Denumirea provine de la iniţialele cuvintelor RĂSPUNDE – ARUNCĂ –INTEROGHEAZĂ. 

 Se desfăşoară în scopuri constatativ-ameliorative şi nu în vederea sancţionării prin notă sau 
calificativ. 

 Exersează abilităţile de comunicare interpersonală, capacităţile de a formula întrebări şi de a 
găsi cel mai potrivit răspuns.  

 Antrenaţi în acest joc cu mingea, chiar şi cei mai timizi elevi se simt încurajaţi, comunică cu 
uşurinţă şi participă cu plăcere la o activitate care are în vedere atât învăţarea cât şi 
evaluarea.  

 

Bibliografie: 
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PROIECTELE ŞCOLARE ÎN SPAŢIUL VIRTUAL 

 
Prof. Cornelia Todor 

 Colegiul Naţional „Lucian Blaga” Sebeş, jud. Alba 

 

ansat în 2005 drept componentă fundamentală a programului eLearning al Comisiei 
Europene, eTwinning a devenit parte integrantă a Erasmus+, Programul Uniunii Europene pentru 
Educație, Formare, Tineret și Sport, începând din acest an. Acțiunea se adresează tuturor şcolilor 
din învăţământul preuniversitar, tuturor profesorilor, indiferent de disciplina predată, directorilor de 
unităţi şcolare şi inspectorilor şcolari. 

Platforma educaţională folosită pentru colaborare reprezintă un mediu sigur pentru profesori 
şi elevi, permite folosirea tehnologiei moderne de comunicare prin numeroase şi variate instrumente 
web şi oferă o modalitate eficientă de abordare a educaţiei în secolul XXI. Poate fi utilizată pentru 

schimburi de experienţă, implicarea în parteneriate internaţionale şi în proiecte educaţionale 
desfăşurate împreună cu elevii sau cu alte cadre didactice, dezvoltarea profesională continuă, 
cunoaşterea altor sisteme de învăţământ,dezvoltarea instituţională a şcolii etc. Această platformă 
oferă  instrumente pedagogice care integrează noile tehnologii în procesul de învăţare, facilitează 
apropierea de celelalte ţări participante şi mai buna cunoaştere a acestora şi implicarea în activităţi 
curriculare comune, dar şi participarea profesorilor la o reţea europeană şi oportunităţi pentru 
dezvoltare profesională, prin colaborarea în proiecte internaţionale şi prin participarea la seminarii 
internaţionale de formare/ schimburi de experienţă. 

Platforma asigură un cadru atractiv de învăţare pentru elevi şi pentru profesori, 
recunoaşterea oficială şi o mai mare vizibilitate a activităţii participanţilor la nivel naţional şi 
european, precum şi premii anuale şi certificate naţionale şi europene de calitate pentru cele mai 

bune proiecte. Astfel, eTwinning este în acelaşi timp un program pentru profesori, un program 
pentru elevi şi un program pentru comunitate, căci facilitează accesul profesorilor la un mediu 
virtual de colaborare şi de schimb de experienţă, la parteneriate cu alţi profesori şi la activităţi de 
formare profesională, alături de colegi din ţările europene. Prin participarea la proiecte de 

eTwinning (înfrăţire online între şcoli), elevii au posibilitatea să comunice cu alţi elevi din ţările 
participante, să afle elemente de specific cultural sau de specific al educaţiei în ţările partenere, să 
înveţe utilizând noile tehnologii şi să îşi perfecţioneze competenţele de comunicare în limbi străine. 
Înfrăţirea online a şcolilor poate fi însoţită de înfrăţirea comunităţilor. Unele localităţi au decis să se 
“înfrăţească” şi completeze comunicarea şi cooperarea online prin alte proiecte – vizite, activităţi 
culturale pentru adulţi etc. 

Conform statisticilor, în ianuarie 2016 pe platforma eTwinning-România erau înscrise 6868 

de şcoli, 17 839 de cadre didactice, erau în derulare 1319 proiecte şi erau finalizate 7730 de 
proiecte. 

Institutul de Științe ale Educației coordonează implementarea acțiunii eTwinning în țara 
noastă în cadrul programului Erasmus+ al Comisiei Europene. Institutul de Științe ale Educației 
(ISE) este o instituție națională de cercetare, dezvoltare, inovare și formare în domeniile educației și 
tineretului, unitate conexă Ministerului Educației Naționale. ISE  își propune să contribuie activ la 
inovația în educație prin expertiză, formare, studii și cercetări. Misiunea Institutului este de a oferi 
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suportul științific necesar celor mai noi abordări în educație, pentru o învățare autentică, motivantă, 
activă și creativă. 

În ceea ce priveşte formarea profesională, platforma eTwinning propune, în colaborare cu 
Institutul de Științe ale Educației, diverse oportunităţi: cursuri online pentru cadre didactice, ateliere 
europene, seminarii de contact. Pe lângă avantajele incontestabile, ar trebui punctat aici faptul că 
aceste cursuri nu sunt purtătoare de credite profesionale şi că implicarea în proiecte şi activităţi 
internaţionale presupune folosirea unei limbi străine de circulaţie internaţională şi utilizarea la nivel 
acceptabil a tehnologiei.  

Centrul National eTwinning este sprijinit de rețeaua inspectorilor școlari pentru proiecte 
europene, de la nivelul inspectoratelor școlare județene si al municipiului Bucuresti, precum și de o 
rețea de reprezentanți ai Caselor Corpului Didactic. Pe lângă cele două,există rețele de specialiști 
care acționează ca ambasadori eTwinning, Centrul Național colaborează cu cadre didactice și 
reprezentanți ai unor instituții de formare sau autorități educaționale, iar ambasadorii contribuie 
voluntar la promovarea şi la evaluarea proiectului, la organizarea unor reuniuni regionale sau locale, 

a unor sesiuni de informare sau de formare etc. 

Proiectele eTwinning permit creşterea calităţii educaţiei prin metode didactice eficiente, 
crearea unui mediu informal şi/sau nonformal, creşterea interesul elevilor pentru învăţare, formarea 
unei atitudini europene pozitive, adecvate, responsabile, dezvoltarea de competenţe cheie 
(comunicare, colaborare, creativitate), dezvoltarea competenţelor digitale prin utilizarea noilor 
tehnologii web 2.0., dezvoltarea de competenţe civice (respect, cetăţenie activă), dezvoltarea 
creativităţii şi a gândirii critice, creşterea motivaţiei pentru participarea la proiecte sau alte  activităţi 
extracurriculare.  

Personal am început să derulez proiecte eTwinning în 2015. Ideea de colaborare online mi-a 

plăcut foarte mult. Cu fiecare proiect iniţiat am învăţat lucruri deosebite, am cunoscut oameni noi, 
căci expresia ,,open-mind” se aplică perspectivei de învăţare şi de dezvoltare profesională dar şi 
personală. În proiectele derulate, am avut parteneri din diferite ţări europene: Lituania, Polonia, 
Franţa, Italia, Austria, Tunisia, Turcia, Olanda, Finlanda, Germania, Slovacia, Armenia, Cipru. Unii 
dintre aceştia s-au implicat cu seriozitate, astfel că activităţile comune au fost motivante nu numai 

pentru mine, ci şi pentru elevi, reuşind să obţinem două Certificate de Calitate Naţionale şi un 
Certificat European de Calitate.  

 

Bibliografie: 
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Prof. Doina Andrei – Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău 

Prof. Elena Andrei – Colegiul Economic Buzău 

Prof. Adelita Anoca – Şcoala Gimnazială „Romul Ladea” Oraviţa, Caraş Severin 

Prof. Eugenia Apetroi – Şcoala Gimnazială „Alecu Russo” Iaşi   
Prof. Mirela Liliana Antoche - Școala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoșani 
Prof. Camelia Nicoleta Baic – Colegiul Tehnic „Unirea” Ștei, Bihor  

Prof. Steluța Bologa – Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Lugoj, Timiș  

Prof. Andreea Maria Bozsitz – Liceul Teoretic „Ioan Jebelean” Sânnicolau Mare, Timiș 

Prof. Narcisa Maria Buhu – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

Prof. psih. Adriana Carp – Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași  
Prof. Monica Marta Cazacu – Colegiul Tehnic „Dierna” Orşova, Mehedinţi  
Prof. Paraschiva Căpriță – Colegiul Economic Buzău   

Prof. Anca Cărămizoiu – Colegiul Tehnic „Alexe Marin” Slatina, Olt 
Prof. Maria Viorica Călugăroiu – Şcoala Gimnazială Sâmburești, Olt  
Prof. Daniela Ecaterina Chiscop – Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Georgiana Jeni Ciobanu – Colegiul Tehnic „Alexe Marin” Slatina, Olt 
Prof. Iulian Marian Cioroianu – Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Mariana Cristina Ciurescu – Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sfânta Filofteia” 
Ștefănești, Argeș 

Prof. Corina Gabriela Cojocaru – Colegiul Economic Administrativ Iași 
Prof. Iuliana Cozma – Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. preuniv. dr. Cerasela Liliana Cozoş – Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Mihaela David - Școala Gimnazială Nr. 2 Rm. Sărat/Structura GPP Nr. 2 Rm. Sărat, Buzău 

Prof. Valeria Diaconu – Colegiul Tehnic „Alexe Marin” Slatina, Olt 
Prof. Iulica Dihoru - Școala Gimnazială Sadova, Dolj 
Prof. Simona Dragomir – Colegiul Tehnic „Ioan Ciordas” Beiuş, Bihor 

Prof. Alina Dumitru – Colegiul Economic Mangalia/Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

Prof. Aurelia Fialcofschi – Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Mădălina Mirela Grosu – Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti” Bucureşti  
Prof. Laurențiu-Lucian Ilie – Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Mihaela Ilie – Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Eugenia Cristina Ionescu – Școala Gimnazială „Emil Gârleanu” Bărăganu, Constanța 

Prof. Irina Juglan – Şcoala Postliceală „Prof. Dr. Doc. Enescu Longinus” Botoşani 
Prof. Violeta Lica – Şcoala Gimnazială „Gala Galaction” Mangalia, Constanţa 

Prof. Florin Gabriel Linca – Liceul de Arte „Sabin Păuța” Reșița, Caraș Severin  
Prof. Elena Iuliana Mandiuc – Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași  
Prof. Monica Lucia Marian – Colegiul Național „George Coșbuc” Năsăud, Bistriţa Năsăud 

Prof. Niculae Marian – Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Năsăud, Bistriţa Năsăud 

Prof. Irina Marin – Colegiul Economic Mangalia, Constanţa 

Prof. Mariana Matei – Liceul Tehnologic „Dimitrie Cantemir” Fălciu, Vaslui 
Prof. Valentina Mazăre – Şcoala Gimnazială Nr. 1 Mangalia, Constanţa 

Prof. Elena Mihalcea – Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, Suceava 
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Prof. Simona Nicoleta Minciu – Liceul Teoretic Murfatlar, Constanța 

Prof. Lăcrămioara Miron – Liceul Tehnologic Cogealac, Constanţa 

Prof. Emilia Mladin – Școala Gimnazială Nr. 37 Constanța (Structura Grădinița Nr. 38 Constanța) 
Prof. Stela Rodica Mustăţea - Grădiniţa P.P. Nr.7 Mangalia, Constanţa 

Prof. Ana Maria Cleopatra Nedelcu – Liceul Teoretic Negru-Vodă, Constanța 

Prof. Raluca Pescaru – Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia 

Prof. Angela Pestrițu - Școala Gimnazială Nr. 1 Poienarii de Muscel, Argeș 

Prof. Daniela Pietrariu – Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Dumitru Pietrariu – Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Cătălina Dumitrița Pîntea – Seminarul Teologic Ortodox Iași   
Prof. Otilia Pîntea – Școala Profesională Holboca, Iași 
Prof. Violeta Pîntea – Liceul Tehnologic „Vasile Pavelcu” Iași 
Prof. drd. Edvica Popa - Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Delfinul” Constanța 

Prof. Raluca Posea - Școala Gimnazială Nr. 2 Rm. Sărat/Structura GPP Nr. 2 Rm. Sărat, Buzău 

Prof. Angelica Prenţu – Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Sica Răcaru - Grădiniţa P.P. Nr.7 Mangalia, Constanţa 

Prof. Anne-Marie Răcoare – C.E.I.P. La Esperanza Castillana, Spania 

 Prof. Denisa Rebeca Rădulescu – Liceul Teoretic Amărăştii de Jos, Dolj  
Prof. Mihaela Ramona Rădulescu – Colegiul Comercial „Carol I” Constanţa  

Prof. Corina Daniela Rotariu – Liceul „Regina Maria” Dorohoi, Botoșani  
Prof. Gheorghe Rotariu – Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuță” Șendriceni, Botoșani  
Prof. Oana Maria Rotariu - Liceul „Regina Maria” Dorohoi, Botoșani 
Prof. Ciprian Savin - Școala Gimnazială Nr. 39 „Nicolae Tonitza” Constanța 

Prof. preuniv. dr. ing. Irina Isabella Savin – Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” Iași 
Prof. Anca Sântimbrean – Colegiul Naţional „Lucian Blaga” Sebeş, Alba  
Prof. Eliza Laura Stancu – Şcoala Gimnazială “I.Gh. Pleşu” Almăj, Dolj  
Prof. Mihnea Alexandru Stancu – Şcoala Gimnazială “I.Gh. Pleşu” Almăj, Dolj  
Prof. Rodica Şargu – Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Diana Maria Ştefan – Colegiul Naţional „Lucian Blaga” Sebeş, Alba  

Prof. Marina Ștefan – Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Nicoleta Teodorescu – Colegiul Economic Mangalia, Constanţa  

Prof. Cornelia Todor – Colegiul Naţional „Lucian Blaga” Sebeş, Alba  

Prof. Mirela Ţicu – Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Andreea Ţui – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

Prof. Roxana Violeta Vasilescu – Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa  

Prof. Antonela Vâlcea – Liceul Tehnologic Independența, Constanța 

Prof. Elisabeta Vladu – Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Doina Mihaela Zamfir – Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu” București 
Prof. preuniv. dr. Rică Zamfir – Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Bucureşti   

 

COORDONATORI: prof. Corina Mihalache 

       prof. Virginica Barabaș 

                                prof. psih. Alina Gabriela Băiașu 
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