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I. LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

 
 

VERBE PERSONALE, IMPERSONALE, UNIPERSONALE  

 

Prof. Corina Mihalache 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

 

erbele personale sunt verbele care se conjugă în raport cu persoana, au forme pentru 

fiecare persoană, indiferent de categoria gramaticală a modului sau timpului: 
Ex.: verbul „a învăţa”: eu învăţ, tu înveţi etc. – ind.prez.; eu învăţam, tu învăţai etc. – ind. 

imperfect; eu să învăţ, tu să înveţi etc. – conj. prez. 

 

Verbele impersonale sunt verbele independente de categoria persoanei şi care nu pot avea subiecte 
personale, ci numai subiecte verbale sau non-animate. Cel mai cunoscut şi mai uzitat verb 
impersonal este „a trebui” care nu-şi modifică forma în raport cu categoria persoanei: 
Ex.: eu trebuie să învăţ, tu trebuie să înveţi etc. 
Alte verbe impersonale sau folosite impersonal sunt:  

-a plăcea: Îmi place prăjitura cu caise. 
-a fi: Le era milă de ei. 
-a rămâne: Ne rămâne nouă restul. 
-a conveni: Îţi convine să râzi. 

-a durea: Mă doare dezinteresul tău. 
-a ajunge: Îi ajunge cât a învăţat. 
Obs.: Există şi verbe sau structuri verbale impersonale care nu cer subiect, ci complement indirect: 
Ex.: Nu-mi pasă că a plecat. 
        Îţi arde de glume. 
        Îi pare rău că a minţit. 
 

Verbele unipersonale au caracteristici împrumutate de la cele personale (cer un subiect personal), 
dar şi de la cele impersonale (au forme numai pentru persoana a III-a). Ele pot fi: 

-verbe reflexive unipersonale: a se auzi, a se părea, a se adopta, a se cere, a se auzi, a se mânca: 

Ex.: Strigătul tău s-a auzit până departe. 
       Ea mi s-a părut neschimbată. 
       S-a adoptat o hotărâre importantă. 
       Se cereau explicaţii suplimentare. 
       În depărtare se auzea tunetul furtunii. 

       La restaurantul acela se mănâncă o friptură extraordinară.      

V 
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-verbe active unipersonale care nu se pot combina decât cu subiecte personale, animate: a 

cotcodăci, a miorlăi, a lătra, a necheza. 
Ex. Găina cotcodăceşte. 

       Calul nechează. 
       Căinele latră. 
Obs.: În limbajul figurat se poate spune: „De ce latri aşa?” 

 

Verbele predicative pot forma un predicat de sine stătător. Nu sunt condiţionate de modul şi timpul 
verbului din contextul dat şi nu neapărat trebuie să aibă funcţie sintactică de predicat verbal.  
Ele pot îndeplini funcţiile sintactice de atribut, complement sau subiect. 
Ex.: Intrând în casă, a aprins lumina. – verb la gerunziu (mod nepredicativ) cu funcţie sintactică de 
compl. circ. de timp; 

Neînvăţând pentru examen, nu a promovat. – compl. circ. de cauză. 
Obs.: Un verb este predicativ dacă nu este auxiliar sau copulativ! 
 

Verbe copulative la moduri nepredicative: 

Ex.: Rămânând neschimbat, a fost recunoscut uşor. – sintagmă verbală copulativă care se poate 
analiza astfel: 

-„rămânând neschimbat” – compl. circ. de cauză, exprimat prin sintagmă verbală copulativă, 
formată din: verbul copulativ „a rămâne”, conj. IV, diateza activă, modul gerunziu şi numele 
predicativ „neschimbat”, exprimat prin adj. provenit din participiu, gen masc., nr. sing,. cazul 
nominativ. 

Ex.: Încercarea de a rămâne tânără a fost zadarnică. 
-„de a rămâne tânără” – atribut verbal, exprimat prin sintagmă verbală copulativă, formată din 
verbul copulativ „a rămâne” şi numele predicativ „tânără”, exprimat prin adj. propriu-zis, variabil, 

cu două terminaţii şi patru forme flexionare, gen. fem., nr. sg., caz. N. 
Obs.: În frază modul de analiză este asemănător. 
Ex.: Rămânând 

1
/cum a fost mereu

2/, a fost recunoscut uşor.1/ 
-„rămânând” – compl. circ. de cauză incomplet, format din verbul copulativ „a rămâne” şi numele 
predicativ, exprimat prin propoziţia subordonată predicativă P2. 
Verbe copulative pot fi: a deveni (întotdeauna copulativ), a fi, a rămâne, a ajunge, a ieşi, a însemna 
(cu sensul de „a semnifica”-întotdeauna copulativ), a părea, a se face. 

 

Infinitivul şi supinul cu funcţie de predicat verbal: 

Atunci când verbul la infinitiv sau la supin are nuanţă imperativă, el are funcţia sintactică de 
predicat verbal. 

Ex.: A nu se pleca în afară! 
       A nu se arunca în foc după golire! 
       De rezolvat exerciţiile de la pagina 15. 
       De reţinut aceste păreri. 
       De subliniat că ea are dreptate. 
Obs.: Verbele la supin de rezolvat, de reţinut, de subliniat au funcţie sintactică de predicat nominal 
eliptic de verbul copulativ (se subînţelege verbul copulativ impersonal „a fi”). 
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Participiul cu valoare adjectivală poate îndeplini funcţia sintactică de atribut adjectival izolat, cu 
elementul regent subînţeles sau postpus în următoarele situaţii: 
-Supărată, a ieşit năvalnic pe uşă. 
-Susţinută mai mult, ar putea reuşi. 
-Sosită acasă, s-a bucurat de odihnă.  
-Îndepărtat de cei dragi, Andrei a suferit enorm. 

Aparent, aceste participii pot fi complemente circumstanţiale de cauză, condiţionale, de timp. În 
realitate, participiile adjectivale pot avea funcţii circumstanţiale numai folosite cu prepoziţii: 
-În loc de apreciată, a fost criticată. 
-În afară de admirată, a fost şi elogiată. 
 

Ambiguităţi ale funcţiilor sintactice ale gerunziului: 
Ex.: Învăţând, ar putea reuşi la examen. 
-compl. circ. de mod; 

-compl. circ. condiţional; 
-compl. circ. instrumental. 

 

Obs.: Nu arată modul în care se face acţiunea, ci mijlocul, deci nu poate fi compl. circ. de mod; 
         Verbul predicat nu este la timpul trecut. A se compara cu: Învăţând, a reuşit la examen; 

aşadar, nu poate fi compl. circ. instr.; 

         Este compl. circ. condiţional: Dacă ar învăţa, ar putea reuşi la examen. 

 

Ex.: Alergând, s-a împiedicat şi a căzut. 
Obs.: Poate fi atât compl. circ. de timp (În timp ce alerga, s-a împiedicat şi a căzut), cât şi compl. 

circ. de cauză (Pentru că alerga, s-a împiedicat şi a căzut). 
 

 

 

Bibliografie: 

Burcescu, Mugur – Româna de nota 10 pentru bacalaureat şi admiterea în învăţământul superior, 

Editura AULA, Braşov, 2002 

Popescu, Ştefania – Gramatica practică a limbii române cu o culegere de exerciţii, Editura 

Orizonturi, Bucureşti, 1995   
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                          PERIPLU FEMINIST PRIN MITOLOGIILE LUMII 
 

Prof. Daniela Pietrariu 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

 

eminitatea a fost preţuită şi s-a materializat în artă de la începuturile lumii. Astfel, 
„descoperirea reprezentărilor plastice feminine din ultima perioadă glaciară…” şi faptul că 
ele „provin din niveluri ale locuinţelor, prin urmare par să fie în relaţie cu religia casnică”. 

Imaginile rupestre au relevat semnificaţii simbolice: „imaginea bizonului posedă valoare feminină 
ca şi rănile sau alte semne geometrice”. 

În paleolitic „fertilitatea pământului este solidară cu fecunditatea feminină; prin urmare, 
femeile devin responsabile de belşugul recoltelor, căci ele cunosc „misterul” creaţiei”. Glia era 
asimilată femeii. 

În religiile mesopotamiene zeiţa Nammu (al cărei nume este scris prin pictograma 
desemnând Marea primordială) este prezentată ca „mama care a zămislit Cerul şi Pământul” şi 
„strămoaşa care a născut pe toţi zeii”. 

Mitologia egipteană conferă un loc special femeii reprezentată de zeiţe. În conformitate cu 
teologii heliopolitani, nouă zei – de unde şi numele lor generic, enneadă – sunt responsabili de 

crearea lumii şi de configuraţia Universului. Atum – Ra, apărând prin voinţă proprie din Nun, 
haosul lichid iniţial, hotărăşte să dea naştere mai multor creaturi. El se află la originea distincţiei 
între masculin şi feminin. Astfel, „masturbându-se sau scuipând, el aduce pe lume cuplul Şu (aerul) 

şi Tefnet (umiditatea atmosferică)”. Dorind să exploreze haosul iniţial – Nun – cei doi se rătăcesc. 
Atum – Ra pleacă în căutarea lor şi îi găseşte. Din lacrimile vărsate de Ra de bucurie că şi-a regăsit 
copiii se nasc oamanii. Din uniunea sexuală dintre Şu şi Tefnet vin pe lume Geb (zeul pământului) 
şi Nut (zeiţa cerului); ei se iubesc şi sunt atât de apropiaţi unul de celălalt, încât nimic nu poate 
pătrunde între ei. Strecurându-se între Geb şi Nut, Şu (aerul şi lumina) sfârşeşte prin a-i despărţi. 
Geb şi Nut îi concep pe Osiris, primul stăpân al pământului, pe Isis, soţia lui, pe Seth, fratele lui – 

care simbolizează forţele ostile - şi pe Neftis, soţia sterilă a acestuia din urmă. 
 În afară de zeii primordiali mitologia egipteană mai consemnează şi alte zeiţe puternice: 

Sehmet, zeiţa teribilă, sângeroasă, responsabilă de apariţia epidemiilor, mesagera morţii, zeiţă a 
masacrelor şi a epidemiilor; Hathor, mama prin excelenţă, simbolizează beţia plăcerilor, dragostea 
şi fertilitatea; Maat, cea care menţine ordinea pe Pământ şi în cer, guvernează anotimpurile, ziua şi 
noaptea, mişcarea aştrilor şi căderea ploilor; Bastet, zeiţa-pisică, zeiţa muzicii, a bucuriei, stăpâna 
căminului şi protectoarea naşterilor, întruchipează feminitatea, manifestând blândeţea, seninătatea, 
dar şi combativitatea specific feminine; 

Mitologia Orientului Mijlociu atribuie şi ea zeiţelor principiile fertilităţii (Anahita), 
dragostei şi războiului (Astarte sau Iştar), vegetaţiei (Innana), înţelepciunii (Ea), morţii (Erra), 
marea originară (Tiamat). 

Vechii greci, la fel ca multe alte popoare, au încercat să confere o oarecare coerenţă 
dezordinii aparente a firii şi şi-au imaginat un fel de poveste, înşiruire a unor evenimente. Capriciile 
imprevizibile ale naturii au devenit astfel acte premeditate şi intenţionate ale unor fiinţe 
transcendente. Astfel a căpătat contur o lume a zeilor cu rubedenii, genealogii şi tipologii bine 
determinate. Este vorba despre o istorie vie, o mitologie. Genealogia zeilor oglindeşte lupta dintre 
haosul primordial şi ordinea pe cale de a se instaura. „Înainte de toate a fost haosul”, spune Hesiod. 

F 



Dialoguri Didactice – Nr. 1, iunie 2014 

 

 
 

11 

 

Haosul nu reprezintă doar dezordinea, ci şi misterul începuturilor. El dă naştere pământului, Geea, 
care îl aduce pe lume pe Uranus, cerul.  

Zeiţele elene sunt responsabile cu buna desfăşurare a vieţii economice, culturale şi sociale: 
Hera, soţia lui Zeus, este ocrotitoare a familiei şi este echivalentul feminin al lui Zeus, Demetra e 
zeiţa ogoarelor, Artemis - zeiţa vânătorii, Afrodita, zeiţa dragostei, Atena, zeiţa înţelepciunii, Hestia 
–zeiţa căminului, Hebe, zeiţa tinereţii; Nemesis, zeiţa măsurii; Muzele, zeiţele artelor, fiicele lui 
Zeus şi ale Mnemosiei, sunt în număr de nouă. Fiecare are domeniul său: Caliope-poezia epică, 
Clio- istoria, Polimnia-pantomima, Euterpe-muzica, Terpsihora-dansul, Erato-arta lirică, 
Melpomene- tragedia, Thalia-comedia, Urania-astronomia; Harpiile sunt divinităţi malefice, 
însărcinate de zei cu pedepsirea celor vinovaţi; Pandora, prima femeie, capcană şi seducţie.  

Mitologia Indiei are aceeaşi bogăţie şi diversitate ca mitologiile lumii întregi. Aditi, zeiţa 
fără limite, binefăcătoarea, slăvită de imnurile vedice ca fiind creatoarea tuturor plantelor şi 
animalelor, ca mamă a tuturor fiinţelor, este zeiţa mamă; Durga, soţia lui Şiva este personificarea 

forţei de acţiune a zeului, componenta feminină a acestuia; Lakşmi, soţia lui Vişnu, reprezintă 
energia acestuia. 

În mitologiile chineză şi mongolă reprezentarea feminină este slabă. Nuwa, împărăteasa 
cerului, foarte frumoasă şi foarte înţeleaptă, are trup de şarpe şi chip de om, e cea care creează 
omul; Guanyin, zeiţa compasiunii şi a milei încheie reprezentarea feminină mitologică.  

În mitologia japoneză Amaterasu este „cea care străluceşte în paradis”, zeiţa dezvoltării şi 
a fertilităţii; Izanami este zeiţa vieţii, cea care dă naştere tuturor zeilor. 

În mitologia Oceaniei surorile Wawilak sunt cele ce creează Pământul şi tot ce se află pe 
el, simbolizând astfel rolul femeii care, sacrificându-se, dă viaţă şi formă lucrurilor. 

 În mitologia precolumbiană (cunoscută îndeosebi graţie textelor aztece din regiunea centrală 
a Mexicului actual şi din textele cosmogonice mayaşe, transcrise în Popol Vuh) la început a existat 
Ometecuhtli, o fiinţă duală, care s-a creat pe sine însăşi, fiind deopotrivă feminină şi masculină. 
Celelalte prezenţe feminine sunt mame sau soţii ale zeilor şi ele înzestrate cu diferite puteri 
ocrotitoare. Astfel, soţia lui Itzamma, Ixchel, „mama noastră”, zeiţa – curcubeu, este reprezentată de 
Lună şi protejează femeile, îndeosebi atunci când nasc. Ixchel a devenit divinitatea medicinii, a 
ţesutului şi a divinaţiei. Coatlicue, bătrâna zeiţă a pământului, „cea care are fustă de şerpi”, este 
mama tenebrelor nocturne şi a celor patru sute de Meridionali, divinităţi stelare. Tlazolteotl e zeiţa 
desfrâului, a dragostei carnale. Ea „este o tânără ce poartă o mască din cauciuc şi are pe nas un 
ornament în formă de semilună. În păr îi sunt împletite fuse, ceea ce indică faptul că este patroana 
ţesătoarelor”. 

Continentul african a fost, fără îndoială, martorul apariţiei primilor oameni, acum trei-
patru milioane de ani. Astăzi aici trăiesc numeroase populaţii, iar mitologia africană este 
caracterizată de teme comune mai multor popoare. Mitologia africană şi malgaşă are ca punct 
central creaţia Universului de zeiţa Nyame, zeiţa-mamă, identificată cu Luna. Este consemnat şi 
cuplul androgin Mawu şi Lisa: Mawu, principiul feminin, este asociat cu Luna, cu noaptea, 
repaosul, fertilitatea, blândeţea, iertarea, bucuria şi maternitatea; Lisa, principiul masculin, este 

asociat cu Soarele, cu ziua, căldura, forţa, munca şi, în general, cu toate dificultăţile existenţei.  
Mitologia celtică „este obscură, nefiind cunoscută decât parţial după invaziile romane şi 

după creştinare”. Deoarece druizii interziseseră scrierea, deoarece aceasta pune capăt evoluţiei, 
fixează starea de fapt şi dă o formă definitivă lucrurilor, celţii nu au lăsat în urma lor texte, ci 
monumente. Reconstituirea zeităţilor feminine e greu de făcut, totuşi menţionez pe Epona, zeiţa 
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cailor, Morrigana, zeiţa războiului, Nantosuelta, zeiţa râu, principiu al fecundităţii, ea ţine în mână 
un corn al abundenţei, fiind reprezentată având în mână o casă circulară, acest lucru simbolizând 
faptul că femeia este sufletul căminului. 

 Mitologia Europei de Nord şi Centrale este cunoscută în special datorită unor texte 
islandeze. Recunoscute sunt valkiriile, aflate în serviciul zeului războiului, înfăţişate ca „tinere 
blonde, cu părul lung şi ochi albaştri…Sunt înveşmântate în armură şi înarmate cu lance şi scut, 
purtând o cască de aur pe cap.” În întreaga literatură nordică sunt enumerate circa patruzeci de 
valkirii: unele dintre ele sunt luptătoare, iar altele sunt magiciene.  

Slavii venerau numeroase zeiţe: Giva, zeiţa vieţii, Morena, divinitatea morţii, Lada, zeiţa 
iubirii, şi fiica ei Lelia, mereu tânără şi frumoasă. Pentru ei, destinul este ţesut de echivalentele 
parcelelor romane şi ale moirelor elene. 

  Majoritatea mitologilor lumii recunosc şi alte fiinţe intermediare, iar prin tema acestui 
articol am menţionat  doar acele fiinţe care sunt de sex feminin. Astfel, mai putem aminti zânele, 
care sunt de cele mai multe ori tinere femei frumoase, strălucind de lumină, cu plete bogate, 
înveşmântate într-o rochie lungă şi ţinând în mână bagheta magică – instrumentul puterii lor. De 

asemenea, sucubele, care sunt demoni feminini care vin noaptea pentru a se uni cu anumiţi bărbaţi.  
 Acest periplu prin mitologiile lumii s-a vrut un demers în a demonstra că femeia a jucat un 

rol extrem de important de la originile credinţei, a vieţii înseşi. Asocierea femeii cu sensibilitatea 
interpretată ca slăbiciune a dus la marginalizarea ei, fapt care în societatea modernă a făcut să apară 
mişcarea feministă. 

Feminismul este o mişcare protestatară susţinută de femei şi având ca obiective principale: 
atacul legal împotriva tuturor formelor de discriminare sexuală (discriminare în selecţia 
profesională, în posibilităţile de carieră profesională, în admiterea în învăţământul superior, în 
stabilirea drepturilor salariale, în ocuparea unor funcţii publice); atacul împotriva socializării 
tradiţionale în funcţie de sex (eliminarea stereotipurilor privind rolurile de sex conform cărora 
bărbatul este mai competent decât femeia, eliminarea procedurilor tradiţionale de educare 
diferenţiată a băieţilor şi fetelor, eliminarea vocabularului sexist); atacul împotriva practicilor 
sexismului instituţionalizat (accesul femeilor la cariere manageriale, desfiinţarea organizaţiilor, 
cluburilor şi asociaţiilor rezervate doar bărbaţilor). 

În societăţile vestice, mişcările feministe au o vechime de peste 300 de ani. Ele au 
manifestat iniţial prin publicarea unor lucrări în care se protesta împotriva considerării femeilor ca o 
categorie subordonată, ca o „minoritate”. Ulterior, formele de protest s-au diversificat, un rol 

deosebit revenind aspectelor politice. În prezent, feminismul are extinderea cea mai mare în S.U.A. 
Principala fundamentare ideologică a feminismului contemporan a fost făcută de Betty Friedan (The 
Feminin Mystique, 1963). În anii 1950-1980, mişcările feministe au insistat pe egalitatea formală a 
bărbaţilor şi femeilor. „În anii 1980, preocupările dominante ale acestor mişcări au fost elaborarea 
unei politici naţionale de îngrijire a copiilor, legalizarea avorturilor, ameliorarea statutului economic 

al femeilor şi asigurarea protecţiei mamelor care sunt angajate şi într-o activitate profesională 
(îngrijire prenatală, ajutoare de maternitate, asigurarea locului de muncă pe perioada natalităţii şi a 
îngrijirii copiilor mici). În prezent, feminismul este preocupat de calitatea vieţii femeilor, copiilor şi 
familiilor”. 
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 MOTIVUL ŞARPELUI ÎN LITERATURA ROMÂNĂ 

-studiu- 

Prof.  Mirela Ţicu  
Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia 

 

nimal lunar cu funcţii faste şi nefaste, şarpele apare în miturile şi credinţele lumii atât ca 
salvator, cât şi ca duşman al omului. Are puteri hipnotice, întruchipează forţa htoniană, dar 
şi viclenia diabolică. În credinţele româneşti el este o întrupare a forţelor misterioase ale 

pământului, fiind asociat mai degrabă cu balaurul ucis de Sfântul Gheorghe decât cu diavolul şarpe 
din Paradis. În literatura română populară motivul şarpelui este frecvent întâlnit; numeroase balade 
şi legende amintesc şarpele ca animal care exercită  seducţie şi teamă în acelaşi timp. 
     Bogăţia de sensuri a acestui motiv a trecut şi în literatura cultă, la Dimitrie Cantemir, Mihail 
Sadoveanu, Mircea Eliade, Vasile Voiculescu, Ovidiu Dunăreanu, pentru a aminti doar câţiva dintre 

scriitorii în ale căror opere este întâlnit. 
      Astfel, Dimitrie Cantemir realizează, în „Istoria ieroglifică”, o imagine a invaziei ofidiene: 
Hameleonul, fiinţă diabolică, visează că înghite ouă de viperă, că în pântecele lui încep să se 
zămislească şerpi care ies apoi la lumină, sfârtecându-l şi înlănţuindu-l. Visul este simbolic şi vrea 
să sublinieze ideea că răutatea ascunsă a personajului va irumpe şi se va întoarce împotriva sa. 
     În romanul ,,Nopţile de Sânziene”, Mihail Sadoveanu numeşte şarpele ,,înţelepciunea cea dintâi  
şi cea din urmă a pământului”, iar în soborul animalelor îi acordă rolul cel mai important, de 
sfătuitor al vieţuitoarelor, aflat sub semnul balaurului ceresc şi consfinţit ca paznic al comorii lui 
Mavrocosti. 

      În opera lui Vasile Voiculescu, şarpele apare mai ales ca simbol al lumii trecătoare. În romanul 
său  „Zahei orbul”, şarpele reprezintă spiritul unei biserici abandonate. Lui i se aduc ofrande, lapte 
dulce, timp de câţiva ani. Când preotul aduce un copil bolnav, cu nădejdea că îl va salva prin taina 
botezului, găseşte şarpele intrat în somnolenţa năpârlirii. Pentru preot acesta este un semn rău, mai 
cu seamă pentru că uitase să-i aducă ofranda de lapte. Presimţirea  se dovedeşte îndreptăţită; copilul 
moare şi preotul se crede abandonat de Dumnezeu. Şarpele de sub talpa altarului fusese pentru el  
semnul divin de care avea nevoie pentru a-şi putea spune rugăciunea de căinţă, iar când şarpele pare 
bolnav şi depărtat de lume, Fulga ştie că i-a sosit ceasul morţii. 
      În povestirea „Şarpele Aliodor” a aceluiaşi autor, şarpele este o realitate percepută diferit: 
pentru copilul nedesprins încă pe deplin de universul imaginar-spiritual al basmelor, şarpele este 
spiritul ocrotitor al casei, fiinţă benefică, ocrotitoare. El este perceput însă ca malefic, aducător de 
moarte, de către mama copilului care, crezând că a înghiţit şarpele, se îmbolnăveşte iremediabil.  
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     În opera lui Mircea Eliade, şarpele apare mai ales ca simbol al renaşterii, pentru că „este un 
animal care se transformă”, mărturiseşte autorul în „Tratat de istorie a religiilor”.  În nuvela 
fantastică „Nopţi la Serampore”, şarpele este înfăţişat ca mare zeu, dătător de viaţă – Sarparâja; 
când cineva ucide un şarpe, timpul este bulversat, duhul adormit al lumii se trezeşte, iar personajele 
pătrund într-o altă dimensiune temporală. 
     În romanul fantastic „Şarpele”, Eliade porneşte de la un descântec popular  în care animalul este 
invocat ca spirit erotic; imaginează o stranie povestire despre şarpele care îşi caută mireasa; în illo  

tempore, el a ratat experienţa nunţii pentru că aleasa lui i-a rostit numele în pofida tuturor 
avertismentelor. De atunci, el încearcă să rupă blestemul la fiecare nouă întrupare a ei în istorie, dar 
povestea se repetă de fiecare dată. În timpul actual, câţiva bucureşteni vin să petreacă o noapte la 
mânăstire şi întâlnesc aici un tânăr misterios, Sergiu Andronic, care exercită asupra tuturor o 
nefirească seducţie. La căderea nopţii, el săvârşeşte un act de hipnoză colectivă. Aşezaţi în cerc, 
fără putinţa de a se mişca, oaspeţii au viziunea unui şarpe care înaintează. Sub impresia acestei 
apariţii, personajele îşi retrăiesc halucinant obsesiile şi nemulţumirile, iar Dorina capătă certitudinea 
că ea este mireasa şarpelui. Trezită de lumina lunii, ea se duce în insula din mijlocul lacului, având 
grijă să nu pronunţe numele şarpelui şi îl întâlneşte pe Andronic. Aici şarpele simbolizează spiritul 
teluric, forţa unui loc sacru.  
      În volumul de povestiri „Întâmplări din anul şarpelui” al scriitorului dobrogean contemporan 

Ovidiu Dunăreanu, întâmplările povestite se petrec în anul şarpelui, adică stau sub semnul 
înţelepciunii. Personajele trăiesc viaţa ca pe o poveste pentru că au intuiţia profundă că „spusul 
poveştilor” este leac împotriva morţii. Şarpele apare aici mai ales ca simbol erotic, în povestirile 

„Pietrele din lună”, „Încercarea”, „Întâmplări din anul şarpelui”. 
       În această ultimă povestire, un fapt neobişnuit, pe care oamenii nu şi-l pot explica, declanşează 
povestirile despre şarpe. Prima întâmplare este povestită de Vasilică şi aici şarpele apare în ipostaza 
de balaur, înspăimântător, în dimensiunea lui malefică. Următoarea întâmplare este povestită de 
bătrâna Bouroua, personaj cu o vârstă matusalemică- o sută douăzeci de ani-, un povestitor 

înnăscut, recunoscut în întreaga comunitate sătească. Ea este un narator credibil, deoarece 
povesteşte o întâmplare la care a fost martor. A văzut, într-o fântână, o grămadă de şerpi de toate 
neamurile; din spuma pe care o suflau şerpii s-a ales o piatră scumpă pe care unul singur dintre şerpi 
a reuşit să o înghită, devenind balaur. Naşterea balaurului este un semn rău prevestitor; a fost 
urmată de dezlănţuirea prăpădului pământului. Şarpele apare în aceste două întâmplări în 
dimensiunea lui fantastică, înspăimântătoare, de balaur, de spirit malefic. În următoarea întâmplare 
despre şerpi se remarcă o abordare modernă a mitului erotic; zburătorul nu mai ia înfăţişarea unui 
flăcău, ci a unui şarpe care ia în timpul zilei şi al serii formă umană. 
      Oracular şi înspăimântător, vrăjit şi ispititor, şarpele fascinează şi induce sensul şi 
metamorfozele devenirii, adică însuşi sensul vieţii.  
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ELEMENTELE COSMOGONICE ÎN FOLCLORUL ROMÂNESC 
 

Prof. Mihaela Morogan 

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia 

 

olclorul reprezintă iubirea pentru înţelepciune a unui popor, prin urmare este tangenţial 
filosofiei (filo-iubire, sofia-înţelepciune)  
Folclorul românesc este o sursă inepuizabilă de mituri şi legende cosmogonice şi relevează 

bogăţia spiritului nostru. Elementele naturii apa, pământul, aerul, cerul, numărul fac parte de 
asemenea din fenomenologia populară românească. 

În legendele româneşti primatul cosmogologic e reprezentat de apă: «Din început era peste 

tot numai apă», uneori se adaugă  «şi întuneric» (Elena Niculiţă Voronca, Datinile şi credinţele 

poporului român, adunate şi aşezate în ordine mitologică). Apa este materia primă asupra căreia 

aveau să lucreze Dumnezeu şi Diavolul ca demiurgi.  În calitate de arhitecţi s-au hotărât să facă 
altceva înainte de apă şi au spus: «Haide ş-om face pământ».  Dumnezeu  îi porunci diavolului să 
aducă din străfundurile apei pământ, care ar sta pe apă. Apa este elementul primar,  originea vieţii, 
«sângele pământului», căci pământul are « vine de sânge » ca şi omul (Elena-Niculiţă Voronca). 
Creat din apă, pământul este înconjurat din apă, la capătul lui fiind mărginit de «apa Sâmbetei» care 
se află în iad: «e scris că sufletele păcătoşilor să se adune pe faţa apelor, iar apa să le ducă spre apa 
Sâmbetei.» (Gh. F. Ciauşanu, Superstiţiile poporului român în asemănare cu ale altor popoare 
vechi şi nouă, Bucureşti – Viena- Leipzig, 1914, p.205.) În împrejurimile apei Sâmbetei, dar cel mai 
adesea pe apele care înconjoară pământul ar trăi Blajinii care nu se îneacă  pentru că sunt oameni 
buni la suflet.  

Pământul  este o ipostază cosmică secundă,  creat dintr-o turtiță pe care o pune în palmă, 
suflă şi bate cu palma deasupra. (Elena Niculiţă Voronca, op. cit., p.6) Turtiţa aşezată pe apă era 
asemănătoare unui pat imens pe care se culcau peste noapte. Se spune că în timpul nopţii Diavolul 
voia să-l înece pe Dumnezeu încercând să-l împingă în apă, dar de fiecare dată când încerca să-l 

mişte pământul creştea ajungând în cele din urmă la dimensiunile de astăzi. «Geneza acestor 

credinţe cosmogonice este uşor de prins. Oamenii închipuindu-şi naşterea pământului în analogie cu 
insulele ce răsar din mare şi cu prundul ce se face la ape.» (Gh. F. Ciauşanu). Pământul este 
simbolul mamei, este femeie  pentru că Dumnezeu a vrut ca el să rodească şi să ne hrănească. La 

geto-daci pământul este reprezentat de un zeu, în Zalmoxis  într-o etapă iniţială. Apoi devine 
zeitatea cerului şi înălţimilor.  Pământul este animat, el are suflet, este viu şi este invovat în ajutorul 
omului. Blestemele cu pământul sunt multiple şi aprige: « Înghiţi-te-ar pământul », Mânca-te-ar 

pământul » . 
În ceea ce priveşte originea aerului, uneori asimilat vântului, există mai multe variante. Este 

suflarea divină, e făcut dintr-o faţă de împărat în vis, a fost creat de Diavol ca să nu- l ardă Soarele 
sau ar fi văr cu Sfântul Ilie şi cu focul.  

Focul  ar fi fost creat de o legendă  cu scopul de a sfinţi o biserică, apoi a fost furat de la 

Dumnezeu cu un lemn. Există şi o altă variantă cum că ar fi fost făcut mai întâi de Iisus Hristos ca o 

binefacere pentru oameni, fiind sfânt. El are şi un rol justiţiar şi purificator, arzându-i pe cei răi în 
iad, iar atunci când va veni sfârşitul pământului, zmeii din cer care sunt puteri ale lui Dumnezeu şi 
balaurul bun la Dumnezeu vor coborî  să ardă cu foc toată suflarea. Inspiraţie creştină, dar prin ea 

iese la iveală motivul mai vechi al purificării prin foc. De inspiraţie prometeică, legenda focului are 
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similitudini cu mitologiile lumii, Ghilgameş, Marduk, Prometeu, fiind de sorginte păgână, mai 
repede de sorginte păgână decât biblică. 

Reprezentată ca femeie, luna ar fi creată de Dumnezeu. După unele credinţe ar fi participat 
şi Diavolul, de aceea a şi cerut lui Dumnezeu să o împartă. Acesta i-a cerut să aştepte sfârşitul 
lumii, când îi va da luna să-şi aducă sufletele în ea.  Eclipsele (întunecimile) lunii ar fi cauzate de 
vârcolaci, adică din copiii morţi nebotezaţi sau născuţi din părinţi necununaţi. 

Numerele pitagoreice se regăsesc în toate culturile lumii. Numărul trei, cifra principiului 

lumii, a perfecţiunii, a trinităţii apare cu precădere în basme. Făt-Fruos se întâlneşte de regulă cu 
trei zmei,  dispune de obicei de trei cuvinte magice: săpunul, oglindă, peria, întâlneşte în drumul său 
trei sfinte: Sfânta Vineri, Sfânta Duminică, Sfânta Miercuri. Mortul este ţinut în casă trei zile. De 
asemenea, apare în ritualuri de descântec, în doine, în balade. Mai apar şi alte numere impare: şapte, 
nouă. Numerologia este extinsă şi cosmosului: sunt 7 sau 9 ceruri, pământul are 3 părţi  principale: 

cap, inimă şi coadă. 
Este foarte interesant de remarcat multitudinea de similitudini ale credinţelor populare 

româneşti cu mitologiile şi protofilosofiile lumii, însă se desprinde de acestea prin aportul de 

originalitate şi autenticitate. 
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II. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

 

„SCHIMBĂ PERECHEA” 

 
Prof. Teodorescu Nicoleta 

 Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

 

itmul dinamic al societăţii actuale obligă toate categoriile sociale să ţină pasul cu evoluţia 
societăţii şi implicit a educaţiei. Astfel, se impune perfecţionarea metodologiei 
învăţământului prin folosirea metodelor de instruire şi educaţie interactive, care să solicite 

mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale imaginaţiei şi ale creativităţii. Cerinţa primordială a 
educaţiei progresiviste, cum spune Jean Piaget, este de a asigura o metodologie diversificată bazată 
pe îmbinarea activităţilor de învăţare şi de muncă independentă, cu activităţile de cooperare, de 

învăţare în grup şi de muncă interdependentă. 
Una dintre metodele interactive pe care am utilizat-o cu succes la ora de matematică, a fost 

metoda Share The Pair (Schimbă perechea). Această metodă am aplicat -o la clasa a XI –a , la  

lecţia de consolidare a cunoştinţelor numită „Ecuaţii matriceale”. Astfel, în cadrul acestei lecţii 
elevii trebuie: 

- să identifice tipul de ecuaţie matriceală şi să o coreleze cu metoda de rezolvare; 

- să utilizeze corect înmulţirea la stânga şi înmulţirea la dreapta a unei ecuaţii cu inversa 
unei matrice; 

- să aplice calculul inversei unei matrice pentru rezolvarea unei ecuaţii matriceale; 

- să găsească soluţiile ecuaţiilor matriceale, efectuând corect calculele. 
După verificarea prezenţei şi a condiţiilor didactico – materiale necesare desfăşurării lecţiei, 

am scris pe tablă tema centrală „Ecuaţii matriceale”. Folosind conversaţia frontală, am evidenţiat 
împreună cu elevii definiţia ecuaţiei matriceale şi tipurile de metode de rezolvare învăţate. Am 
împărţit clasa în două grupe şi am aranjat împreună cu elevii pupitrele şi scaunele în două cercuri 
concentrice, elevii fiind aşezaţi faţă în faţă, în perechi. Dacă numărul de elevi este impar, la 
activitate poate participa şi cadrul didactic sau doi elevi care pot lucra în “tandem”. La această lecţie 
demonstrativă au participat 12 elevi, formând două cercuri concentrice de câte 6 elevi. Dacă 
efectivul de elevi este mai mare, se pot realiza 4 cercuri, două câte două concentrice, elevii putând 
rezolva aceeaşi fişă de lucru, în acelaşi timp. 

Profesorul dă o sarcină de lucru pe perechi. Fiecare pereche primeşte o  fişă de lucru ce 
conţine probleme de ecuaţii matriceale. Profesorul anunţă timpul de lucru pentru rezolvarea 
punctului 1 din fişă specificând: „Toţi elevii rezolvă punctul nr. 1 din fişă, timp de 5 minute.” 
Perechile rezolvă în timpul stabilit de profesor  problema nr.1. După expirarea timpului de lucru are 
loc schimbarea perechilor şi se dă următoarea comandă: “Toate perechile se concentrează la punctul 
nr. 2 din fişă”. Elevii din cercul exterior se mută un loc mai la dreapta pentru a schimba partenerii, 

realizând astfel o nouă pereche. Jocul se continuă până când se termină problemele din fişa de lucru. 
După rezolvarea problemelor din fişa de lucru elevii prezintă rezultatele obţinute şi scriu pe 

tablă rezultatul corect. Profesorul analizează rezultatele obţinute, face corectări şi completări.  
 Metoda Share – Pair Circles este o metodă interactivă de grup, care stimulează participarea 
tuturor elevilor, dând posiblitatea  elevilor buni să coopereze cu cei slabi. Au şansa de a lucra cu 
fiecare dintre  membrii colectivului, să se ajute reciproc şi să se tolereze. De asemenea, au acces la 

fiecare dintre opiniile colegilor, la modurile de gândire, uneori atât de diferite. Este o metodă uşor 
de aplicat la orice vârstă! 
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LICEUL TEHNOLOGIC „ION BĂNESCU ” MANGALIA 

Clasa a XI –a A 

Timp de rezolvare : 50 minute 

 

FIŞĂ DE LUCRU 

 

1. Să se rezolve ecuaţia matriceală: A+3X = 2B, unde A =  si B=  

 

 

2. Determinaţi m, n  astfel încât să aibă sens înmulţirea matricilor, X Mm,n(R) : 

 

 
 

 

3. Aflaţi x  pentru care xA=B, unde A=  si B =  

 

 

4. Să se rezolve ecuaţia matriceală:  

 

 
 

 

5. Să se determine suma elementelor de pe diagonala principală a matricei X,     dacă AXA = 

B, unde A =  si B=  

 

 

6. Să se determine matricea X din ecuaţia: 
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CAUCIUCUL 

Prof. Daniela - Ecaterina Chiscop  

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia 

 

 

auciucul este un termen general care definește polimere elastice din gumă. Poate fi de 
origine naturală sau cauciucul sintetic obținut din izopren; acesta din urmă este o formă mai 
pură omogenă și cheltuielile de obținere sunt mai reduse decât cele ale cauciucului natural.  

 

Formula chimică a cauciucului: 
 

 Din punct de vedere chimic, cauciucul natural este o hidrocarburã macromolecularã, cu 
formula brutã (C5H8) n, unde n variazã între 1000 şi 5000. Moleculele cauciucului sunt formate din 
catene lungi ce au ca şi component structural de bazã izoprenul: 
 

       CH3                CH3 

          |                           | 

-CH2-C=CH-CH2-CH2-C=CH-CH2- 

 

Clasificare: 

 

Cauciucul poate fi:  

• Natural 

• Sintetic 

 

Cauciucul natural: 

 

 Cauciucul natural este un produs de origine vegetală conţinut în latexul (suspensia apoasă) 
secretat sau sub forma unor incluziuni în celulele cojii sau frunzelor plantelor producătoare de 
cauciuc. Cauciucul natural conţine 93-94% hidrocarbură cauciuc (poliizopren) şi alte componente. 
În extractul acetonic, care este 1,50-3,50%, se găsesc acid oleic, acid linoleic, acid stearic, sterine, 
glucide, carotinoide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cauciucul sintetic: 

 

C 
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 În anul 1860 Greville Williams reușește să obțină și să stabilească formula chimică a 
izoprenului (C5H8) prin distilarea cauciucului natural. Această descoperire face posibilă etapa 
următoare de sintetizare a cauciucului artificial din izopren și acid clorhidric. 
 

Metode de obţinere a cauciucului: 
 

 Cauciucul natural se extrage din sucul lãptos al unor arbori tropicali de genul Hevea 

brasiliensis, Ficus elastica, ori din sucul unor plante care cresc în zona temperatã, cum sunt: tau-

sacâzul, coc-sacâzul, şi crâm-sacâzul, în care latexul este depus în rãdãcini. 
 

 
 

Utilizările cauciucului: 
 

Între 65 % și 70 % din producția totală de cauciuc este folosită ca materie primă pentru 
producerea anvelopelor de mașini. Cauciucul natural este folosit ca atare ca polimer sau sub formă 
de amestec cu cauciucul sintetic. Dezavantajul cauciucului natural este că se poate descompune 

dacă ajunge în contact cu lumina solară (razele UV) sau cu lipidele. O altă aplicare importantă este 
de folosire ca liant în industria hârtiei, industria producătoare de covoare sau în medicină (mănușile 
din latex).  

 

Curiozităţi:  
 

Ştiaţi că în Europa, cauciucul a apărut pentru prima dată în secolul al XII-lea, şi a fost 
utilizat pentru fabricarea gumelor, lipiciului şi ţevilor? Acest material nu a devenit interesant, din 
punct de vedere economic, decât spre mijlocul secolului trecut, din momentul în care Charles 

Goodyear a inventat vulcanizarea.  

 Inventatorul cauciucului este Charles Goodyear. Nu a fost uşor să inventeze o formă de 
cauciuc îndeajuns de tare încât să reziste în timpul curselor de maşini. În 1830, după o muncă de doi 
ani, Goodyear face o mare descoperire: foloseşte acid pentru a înmuia şi apoi pentru a întări 
cauciucul. 

 Cauciucul natural provine dintr-un lichid lăptos numit latex, produs de un arbore din 
America de Sud. Indienii de acolo au fost primii care au descoperit latexul şi l-au folosit pentru a 

obţine o formă brută de cauciuc. Ei îşi ungeau picioarele cu latex şi îl lăsau să se usuce, pentru a 
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forma pantofi impermeabili. Ei făceau căptuşeli impermeabile pentru corturi şi mantale punând un 
strat de latex între două straturi de ţesătură. 
 

 

Bibliografie: 

Suport de curs Proiect POSDRU 61839 

Lecţiile digitizate din platformă AeL create în cadrul Proiectului 
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cauciuc 

 

 

 

CLORURA DE SODIU  
 

Prof. Iuliana Cozma 

Şcoala Gimnazială Nr. 3 Mangalia 

 

lorura de sodiu este o sare minerală, cristalină, cu formula chimică NaCl. În alimentaţie, 

forma uzuală în care se foloseşte clorura de sodiu, poartă numele de sare de bucătărie. Ea 

are utilizări condimentare, folosindu-se şi ca şi conservant. În natură, clorura de sodiu se 
găseşte sub formă de sare haloidă, purtând numele de halit. Sarea de ocnă nepurificată, pe lângă 
clorură de sodiu, conţine şi alte elemente (magneziu, iod, sulf, potasiu etc.). Ea poartă denumirea 
de sare gemă. 

Din punct de vedere chimic, această sare se formează pe baza a două elemente extreme, 
deosebit de reactive: sodiul (metal alcalin monovalent din grupa I) şi clorul (element halogen 
electronegativ din grupa a VII). 

           Ca mineral natural, clorura de sodiu are o structură cristalină, lucioasă, transparentă sau 
translucidă, sticloasă, incoloră sau colorată în diferite nuanţe (cenuşie, albă, albăstruie, neagră). 
În natură, în cantităţi mici, fără să formeze depozite, clorura de sodiu se formează mai peste tot. La 
fel se întâmplă şi în organismul omului. În principiu, în lipsa unor stări fiziologice deteriorate, omul 
nu are nevoie de clorură de sodiu din sursele exterioare, deoarece această sare se fabrică cu uşurinţă 
în corp, cu condiţia existenţei materiei prime (sodiu şi clor). De aceea, este bine să se asigure 
necesarul optim de sodiu şi de clor din surse naturale, în care cele două elemente sunt bine 
reprezentate şi legate de structuri organice, de unde se eliberează treptat. 

Clorura de sodiu în organismul omului 
Atât sodiul, cât şi clorul, au o importanţă fiziologică deosebită pentru om. Trebuie menţionat însă 
faptul că ambele elemente sunt toxice peste un anumit prag. Cele două minerale pot ajunge în corp 
împreunate, prin sarea de bucătărie (clorura de sodiu), sau separate, din sursele alimentare în care 
natriul şi clorul se găsesc legate în altfel de combinaţii. Clorura de sodiu se poate forma, după 
necesităţi, în organism şi dacă nu se administrează în această formă. Ea este importantă pentru 

hidratarea ţesuturilor, fiind implicată şi în activitatea eritrocitelor, precum şi în reglarea digestiei 

(stimulează formarea acidului clorhidric, în stomac şi a carbonaţilor sodici în pancreas). 
 

C 

http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_substanteMinerale_saruri_elemente_ioni.html
http://www.bioterapi.ro/alimentatie/index_alimentatie.html
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_alimentarSarea_de_bucatarie.html
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_alimentarCondiment.html
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_substanteSaruri_haloide.html
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_terapeuticEritrocite.html
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 Pentru majoritatea oamenilor moderni, principala furnizoare de clor, sodiu şi clorură de 
sodiu, este sarea de bucătărie. În aceste condiţii, lumea civilizată de azi, a ajuns să se confrunte 

mult mai des cu situaţia de exces decât cu aceea de insuficienţă, din 3 motive principale: 
  -forma hiperconcentrată, deci foarte reactivă, sub care se găseşte clorura de sodiu alimentară; 
  -folosirea aproape abuzivă în alimentaţia zilnică a sării ca şi condiment;  
  -utilizarea pe scară largă a sării în industria alimentară (amintim că există numeroase produse cu 
sare "mascată", care deşi conţin cantităţi însemnate de NaCl, nu sunt sărate, aşa cum sunt mai toate 
conservele, mezelurile, multe brânzeturi, o gamă largă de panificabile, semipreparate, mâncăruri 
"instant", etc.). Omul obişnuit cu o hrană semipreparată sau "de-a gata" îşi introduce în organism 
mult mai multă sare de bucătărie decât îşi închipuie.  
        Pentru nocivitatea sării de bucătărie, deci a clorurii de sodiu, au fost "învinuite" pe rând, în 
ultimii 50 de ani, când sodiul, când clorul. În realitate, pe de-o parte, nici unul din aceste elemente 

nu se comportă agresiv dacă provenienţa lor aparţine unor structuri chimice naturale, iar pe de altă 
parte, ambele minerale sunt nocive când ajung în organism din formule sintetice de origine minerală 
(în afara unor tratamente controlate), aşa cum sunt unele substanţe alcalinizante (bicarbonatul de 
sodiu - este un puternic hipertensiv, hidroxidul de sodiu - chiar şi în cantităţi infime irită ţesuturile) 
sau acidifiante (clorura de amoniu, etc. - irită parenchimul renal).  
        Clorura de sodiu concentrată (sarea de bucătărie) se comportă, sub aspectul reacţiei chimice, 

hazardant în organism. Este cu neputinţă să se stabilească o regulă generală a virajului  pH-ului 

determinat de această sare. De la un individ la altul şi chiar de la o oră la alta pentru acelaşi individ, 
NaCl poate fi atât un acidifiant, cât şi un alcalinizant. Aceste schimbări bruşte, precum şi reacţiile 

de compensare determinate de ele, nu pot face decât rău organismului.  
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Sarea de bucătărie, consumată în exces, provoacă hipertensiune cronică şi edem prin retenţie 
hidrosodică, care nu mai cedează după suprimarea clorurii de sodiu din alimentaţie. Unele studii 

arată că majoritatea bolnavilor hipertensivi trecuţi de 50 de ani, au consumat în exces clorură de  
sodiu, sub formă de sare de bucătărie sau chiar bicarbonat de sodiu, în tinereţe.  
       Trebuie ştiut faptul că organismul uman dispune de un întreg arsenal neuroendocrin capabil să 
menţină nivelul sodiului şi al clorului la cote normale, chiar şi în cazul unui deficit exogen de sare. 

Corpul omului însă nu posedă mijloace eficiente de eliminare a excesului de clorură de sodiu.  
       Există şi situaţii în care clorura de sodiu se poate dovedi de ajutor pentru organism. Cantitatea 
de clorură de sodiu introdusă în corp trebuie să se coreleze întotdeauna cu pierderile de sare, mai 
ales prin transpiraţie, precum şi cu dereglajele sau afecţiunile de care suferă fiecare în parte. 

       La un lucru mecanic considerabil al musculaturii striate (scheletice), lipsa clorurii de sodiu 

poate bloca transpiraţia şi inhiba funcţia renală. De asemeni, procesele metabolice pot fi profund 

perturbate, inclusiv metabolismul fosfocalcic, cu consecinţe negative asupra oaselor, articulaţiilor şi  
inimii.  

      Se admite un prag maxim de consum de 10g. clorură de sodiu zilnic, la persoanele sănătoase, 
care depun muncă fizică susţinută. Acest nivel trebuie să scadă, în funcţie de starea de sănătate şi de 
cota efortului fizic, până la 0, în cazul persoanelor sedentare. 
 

 

 

 

 

 ÎNVĂŢAREA FIZICII UTILIZÂND EXPERIMENTUL DIDACTIC 

                                                               
                                                                              Prof. Angelica Prențu  

                                                    Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia 

 

ictonul lui Hipocrate ,,Primum non nocere” (,,Înainte de toate să nu faci rău”) poate fi 

adaptat întregii vieţi sociale, în general relaţiei ştiinţă-tehnologie. Raportat la exigenţele 

ştiinţifice şi tehnice, tinerii trebuie pregătiţi nu numai pentru performanţe intelectuale, ci şi 
pentru impactul etic al descoperirilor ştiinţifice, întrucât nu puţine sunt argumentele ce dovedesc că 
omul poate fi atât beneficiarul, cât şi victima ştiinţei şi tehnicii. În acest scop învăţământului, ştiinţei 
şi tehnologiei le revin roluri importante în societatea de azi şi cea viitoare, deoarece pentru 

realizarea progresului este necesară unirea ştiinţei şi tehnicii cu umanismul, cu grija şi preocuparea 

faţă de om. Trăim într-o zodie a calităţii asumate şi nu a simplei cantităţi, astfel încât ştiinţa şi 

tehnologia au un rol important în formarea unei generaţii cu înclinaţii reale spre iniţiativă, 

creativitate, dinamism, cooperare şi toate într-o manieră de ,,a învăţa să faci bine”.  

  O etapă superioară a învăţăturii constă în aplicarea în situaţii noi a noţiunilor şi termenilor 
studiaţi pentru a rezolva diverse probleme teoretice sau practice cu care te confrunţi la un moment 
dat. Referindu-se la creaţia tehnico-ştiinţifică, W. Gordon, fondatorul sinecticii, a apreciat 

importanţa grupului de creaţie, a interacţiunii rodnice între elev şi echipă. 
Fenomenul de creaţie ştiinţifică, tehnică sau artistică răspunde la trei întrebări: 

1. Cu ce creezi? 

2. Cum creezi? 

3. Pentru ce creezi? 

D 
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Principiul învăţării în contact cu realitatea este o etapă necesară în transferul de conţinuturi, 
aplicarea cunoştinţelor teoretice în practica imediată. Dacă educaţia creativă începe în primii ani de 
viaţă (odată cu jocul), identificarea direcţiei se face către sfârşitul copilăriei şi în adolescentă, iar 
perfecţionarea în tinereţe şi pe parcursul întregii vieţi. Pare un paradox, dar Albert Einstein pune 

chiar înaintea experimentului în fizică, imaginaţia. 
Depăşirea imaginaţiei contemplative se face pe seama intuiţiei, capacităţii de abstractizare, 

inspiraţiei. O metodă de creaţie colectivă, inspirată din practică este experimentul. În accepţiunea 
curentă fizică aplicată izvorăşte din adevărurile fundamentale şi conceptele de bază ale fizicii şi se 
concentrează pe aplicarea acestora în dispozitive şi sisteme practice şi în proiecţiile fizicii în alte 
domenii ale ştiinţei. 

    Fizica, ca disciplină de învăţământ vizează observarea şi perceperea lumii în întregul sau cu 

componentele, procesele şi fenomenele caracteristice, ca şi învăţarea prin înţelegere şi aplicare. De 

aceea, demersul didactic trebuie deplasat de la ,,ce se învaţă” la ,,de ce se învaţă”. 
Definiţie: EXPERIMENTUL este “o observaţie provocată, o acţiune de căutare, de 

încercare, de găsire de dovezi, de legităţi, este o provocare intenţionată, în condiţii determinate 
(instalaţii, dispozitive, materiale corespunzătoare, variaţie şi modificare a parametrilor etc.), a 

unui fenomen, în scopul observării comportamentului lui, al încercării raporturilor de cauzalitate, 
al descoperirii esenţei acestuia (adică a legităţilor care-l guvernează), al verificării unor ipoteze “ 
(I. Cerghit). 

Experimentul, ca o metodă activă, “are mai multă forţă de convingere decât orice altă 
metodă şi, deci, posibilităţi sporite de înrâurire asupra formării concepţiei ştiinţifice despre natură 
la elevi” (I. Cerghit). 

Experimentul este o metodă eficientă, deoarece în cadrul lui se solicită mai multe capacităţi şi 
aptitudini ale elevilor. Din aceste cauze, “aproape toate programele noi de învăţământ pentru 

predarea ştiinţelor exacte… au adoptat metode de învăţare multisenzoriale” (J. R. Davits), fapt ce 

permite realizarea cu succes a obiectivelor cognitive, afective şi motorii. Experimentul constă în 
provocarea intenţionată a unui fenomen în scopul studierii lui.  

Cele mai întâlnite forme ale experimentului sunt: 
1. Experimentul cu caracter demonstrativ - realizat de profesor, în faţa clasei, în următoarea 

succesiune de etape: asigurarea unei pregătiri teoretice: sunt actualizate sau prezentate cunoştinţele 
teoretice care vor fi utilizate pe parcursul desfăşurării activităţii experimentale sau la prelucrarea 
datelor şi stabilirea concluziilor; cunoaşterea aparaturii de către elevi: sunt descrise trusele, 
aparatele, instalaţiile experimentale; executarea lucrării experimentale de către profesor, cu 
explicarea demersurilor efectuate şi asigurarea unei atitudini active din partea elevilor; elaborarea 

concluziilor, prin antrenarea elevilor. 

2. Experimentul cu caracter de cercetare se aseamănă cel mai mult cu experiemtnul ca 
metodă de cercetare şi parcurge aproximativ etapele unei investigaţii experimentale autentice: 
delimitarea unei probleme; emiterea de ipoteze; organizarea unor situaţii experimentale; 
desfăşurarea propriu-zisă a experimentului, cu folosirea aparaturii de laborator; prelucrarea şi 
interpretarea datelor; confirmarea sau infirmarea ipotezei. 

3. Experimentul cu caracter aplicativ urmăreşte confirmarea experimentală a unor cunoştinţe 
ştiinţifice anterior dobândite. Se parcurg următoarele etape: prezentarea sau actualizarea 
cunoştinţelor teoretice; prezentarea sarcinilor de lucru; organizarea activităţii elevilor: gruparea lor, 
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repartizarea truselor; executarea activităţii experimentale de către elevi sub îndrumarea cadrului 
didactic; consemnarea rezultatelor; comentarea rezultatelor şi stabilirea concluziilor.  

Din punct de vedere al didacticii, tipurile principale de experiment sunt de confirmare şi de 
cercetare şi descoperire. Potrivit tehnicii organizării activităţii, deosebim experimentele: individual, 

pe grupe şi frontal.  
Utilizarea metodei experimentului este condiţionată de existenţa unui spaţiu şcolar adecvat 

(laborator şcolar) şi a unor mijloace de învăţământ corespunzătoare (aparatură de laborator, truse, 
montaje etc.) 

În cazul experimentului cu caracter de cercetare şi al celui aplicativ activitatea elevilor se 
poate organiza fie pe grupe, fie individual. 

Ca şi observarea sistematică, experimentul dispune de importante valenţe formative, 
stimulând activitatea de investigaţie personală şi independenţa şi favorizând dezvoltarea intereselor 
cognitive. Opţiunea elevilor a fost ca să se aplice la lecţiile de fizică experimentul individual sau 

organizat pe microgrupe.  

Pentru a găsi o soluţie, în acest caz, vom apela la teoriile didactice contemporane. Analizând 

literatura de specialitate, observăm orientarea tot mai vădită a autorilor spre necesitatea de a se trece 
la experimentul individual: “Elevul se dezvoltă prin exerciţiile pe care le face, şi nu prin acelea 
care se fac în faţa lui” (I. Cerghit). 

Trebuie să remarcăm că în cadrul studierii fizicii există un şir de experimente care nu pot fi 

demonstrate decât frontal. Acestea trebuie înfăptuite de profesor după o metodică anumită. În 
general însă în desfăşurarea experimentului se poate recomanda aplicarea unei tehnici individuale 
sau pe microgrupe. 

Astăzi, predarea fizicii (şi nu numai) readuce pe primul plan experimentul de cercetare şi 
descoperire. Nu putem obţine un randament înalt al realizării unui astfel de experiment, dacă elevii 
nu au deprinderile necesare de observare, comparare şi clasificare. Până în această fază, elevii fac 
unele observări. Deseori însă formarea abilităţilor de observare nu are loc în conformitate cu 
cerinţele teoriilor cogniţiei, în cazul respectivei metode de explorare a realităţii. Testele propuse 
elevilor înainte de începerea studierii fizicii confirmă ipoteza enunţată mai sus. 

Experimentul valorificat în activitatea de instruire reprezintă o metodă didactică de 
învăţământ în care predomină acţiunea de cercetare directă a realităţii în condiţii specifice de 

laborator. Obiectivele metodei vizează în general formarea, dezvoltarea spiritului de investigaţie 
experimentală al elevului, care presupune aplicarea cunoştinţelor ştiinţifice în diferite contexte 

productive. Obiectivele specifice angajează un ansamblu de capacităţi complementare care vizează: 

        -formularea şi verificarea ipotezelor ştiinţifice; 

        -elaborarea definiţiilor operaţionale; 

        -aplicarea organizată a cunoştinţelor ştiinţifice în contexte didactice de tip: frontal, individual, 

de grup. 

Evoluţia instruirii bazate pe experiment, realistă sub îndrumarea profesorului, implică 
aprofundarea cunoştinţelor ştiinţifice în contexte aplicative, tehnologice, specifice fiecărei trepte de  
învăţământ. Ea este o metodă de cercetare, descoperire bazată pe procedee de observare provocată, 

de demonstraţie susţinută prin obiecte naturale sau tehnice, de modelare cu funcţie ilustrativă, 

figurativă sau simbolică. 

Structura de proiectare şi organizare a metodei implică următoarele etape: 

        -motivarea psihologică a elevilor pentru situaţii de experimentare; 
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        -argumentarea demersului experimental care urmează să fie realizat;  

        -prezentarea ipotezei sau ipotezelor care solicită declanşarea experimentului; 

        -reactualizarea cunoştinţelor şi a capacităţilor necesare pentru realizarea  experimentului, cu 

precizarea condiţiilor didactice şi tehnologice; 

       -desfăşurarea experimentului sub îndrumarea profesorului; 

       -observarea şi consemnarea fenomenelor semnificative care apar pe parcursul realizării 

experimentului; 

       -verificarea şi dezbaterea rezultatelor; 

       -definitivarea concluziilor în sens ştiinţific şi pedagogic. 

Dimpotrivă, “experimentul nu poate fi încorsetat într-o reţetă rigidă” (Ausubel). După 
părerea noastră, desfăşurarea experimentului în conformitate cu teoriile instruirii nedirijate este greu 

de realizat în cazul primelor lecţii la fizică. 
    La pregătirea modelelor, profesorul va ţine cont de cerinţele faţă de reprezentarea iconică a 
informaţiei. În clasa a IX-a, se asimilează mai bine materialul verbal concret (după versiunea profe-

sorului I. Neacşu) şi se formează baza de trecere la înţelegerea şi memorizarea informaţiei abstracte. 
Din această cauză e necesar ca la etapa dată profesorul să urmeze schema de cercetare a utilajului 
real, folosit în experiment la analiza imaginii fotografice a respectivului mijloc tehnic, apoi la 

întocmirea schemelor convenţionale ce reprezintă utilajul din experienţă, conform afirmaţiei unuia 
dintre promotorii teoriei cognitiviste, J.Bruner, această afirmaţie reprezentînd şi principiul esenţial 
descris în unele manuale din Franţa. Treptat, accentul va trece de la o reprezentare cât mai fidelă a 
realităţii la una cu un anumit grad de abstractizare, în funcţie de vârsta copiilor (The Project Physics 

Course…). 
   Scopul didactic principal al experimentului, în viziunea noastră, se axează pe formarea unui 
sistem de gândire logică a elevilor. Însă ea nu poate exista în afara unui limbaj. De aceea, 
considerăm că este raţional ca experimentul să fie însoţit de anumite explicaţii ale profesorului. 
Acestea se vor structura şi se vor prezenta astfel încât sarcina de învăţare va putea fi înţeleasă şi 
controlată de elev. Din sus-numitul motiv, chiar de la primele experienţe, se recomandă alegerea 
unui vocabular accesibil elevilor şi evitarea unei terminologii complicate. În cazul în care materialul 
conţine elemente de abstractizare, este utilă folosirea unor exemple sau analogii penetrabile pentru 

mintea elevului. Profesorul trebuie să-şi organizeze activitatea şi exprimarea într-o progresie a 

complexităţii, trecerea fiind treptată, fără salturi mari, aşa încât educabilul să poată urmări evoluţia 
gândirii şi activităţii profesorului în scopul organizării propriului experiment. Pentru dezvoltarea 
vocabularului ştiinţific al elevilor, acestora li se vor solicita scurte descrieri ale experimentului. 

Pentru notarea rapidă a informaţiei, se recomandă să-i învăţăm  aplicarea anumitor semne şi scheme 
convenţionale. Totuşi, nu vom abuza de asemenea descrieri, deoarece “rapoartele (prea extinse) 

asupra experimentului sunt o corvoadă pentru elev şi profesor” (Physical Science Study 

Commitee), astfel ajungându-se la o pierdere a interesului faţă de cercetare în genere.  
Formarea la elevi a  unei concepţii juste despre rolul experimentului în fizică se va întemeia 

pe faptul că ipoteza nu poate fi considerată valabilă numai în urma unui singur experiment (pentru a 
nu se admite iluzia simplistă asupra cercetării ştiinţifice), dar că limitarea la una sau la câteva 

experienţe în cadrul lecţiei se justifică doar prin timpul alocat acesteia. De aceea, se va recomanda 

ca unele experienţe să fie repetate, la anumite intervale. În acest caz, profesorul are posibilitatea să 
se oprească mai mult la unele aspecte ale experimentului, să atragă atenţia elevilor asupra unor 
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efecte secundare care-l însoţesc pe cel de bază. Astfel, în efectuarea experimentului, se trece la un 
nou nivel calitativ. 

    Pentru a întări mai bine materia învăţată, este bine să se obţină, în conformitate cu principiul 
complementarităţii, informaţii suplimentare referitoare la conţinutul studiat anterior printr-un alt 

aranjament experimental. Acest procedeu se aplică în general în cadrul lecţiilor de recapitulare, de 
generalizare şi are un impact benefic asupra creativităţii.  

 Profesorul trebuie să selecteze numărul minim posibil de instrumente şi aparate ce permit 
ilustrarea tezelor principale ale fenomenului studiat. Dacă acestea sunt  prea multe, atunci ele 

sustrag atenţia elevilor. În cazul în care folosim aparate care impresionează prin dimensiuni sau 

construcţie, trebuie să putem dirija emoţiile elevilor şi să le orientăm atenţia spre efectele 
principale; altminteri, ei vor fi copleşiţi de aspectul exterior al utilajului şi efectul va fi cercetat 
insuficient. 

    Randamentul experimentului poate fi sporit dacă vom alege utilajele pentru demonstrare în 
conformitate cu recomandările psihologiei. De exemplu, la studierea mişcării unui corp, informaţia 
se memorizează mai bine dacă folosim în experiment bile policromatice, şi nu monocolore. 

Eficienţa experimentului sporeşte prin crearea unei stări emoţionale favorabile ce se obţine 
în cazul unor demonstrări impresionante. Ele înviorează predarea, stârnesc interesul elevilor, se 

asociază uşor cu materia studiată anterior şi le oferă posibilitatea de a memoriza mai bine materia de 

învăţare. Totuşi, nu se va face abuz de experienţe, deoarece, în acest caz, elevii vor fi şocaţi de 
aspectul exterior, fără a acorda atenţia cuvenită esenţei efectului demonstrat, ca apoi, în cadrul altor 
lecţii, cu experienţe mai puţin impresionante, să trăiască anumite deziluzii. 
    Experimentul poate fi combinat cu aplicarea unor mijloace audiovizuale de instruire, în 
special, în cazul unor demonstraţii ce nu pot fi efectuate în condiţii de laborator. În ultimul timp, 

computerele îşi găsesc o aplicare tot mai largă în procesul instructiv, ele solicitând modelarea 

anumitor experienţe. Vom insista totuşi asupra faptului că experimentul trebuie demonstrat, 

observat, analizat şi înţeles în condiţii reale, pe cât este posibil. 

    Efectuarea experimentului individual sau pe microgrupe necesită o pregătire minuţioasă din 
partea profesorului. Pentru elevi, mai ales în cazul celor ce abia încep să studieze fizica, 
experimentul are o deosebită importanţă. El le înfăţişează copiilor “adevărul absolut”. De aceea, 
este necesar ca fiecare experiment să reuşească. În caz contrar, membrii unei microgrupe vor fi 
încercaţi de anumite îndoieli privitoare la justeţea ipotezei, se vor înregistra încălcări ale disciplinei 
şi ale regulilor de protecţie a muncii în laborator, iar randamentul lecţiei se va reduce simţitor. 
Eşuarea experimentului are un impact negativ şi asupra prestigiului profesorului. Pentru a evita o 
asemenea situaţie, el trebuie să verifice tot utilajul, înainte de lecţie, şi să se poată orienta operativ 
în cazul defectării acestuia în timpul demonstraţiei. Profesorul îşi va proiecta variante de rezervă în  
activitatea sa cu elevii, în eventualitatea unor situaţii imprevizibile ce pot pune în imposibilitate 
desfăşurarea experimentului. 

    În cadrul unui experiment efectuat de noi s-a constatat că aplicarea strategiilor didactice ce 
au la bază modelul propus anterior poate forma la elevi deprinderi utile de experimentare. Ulterior, 
se va trece treptat la extinderea independenţei elevilor în activităţile lor de investigare şi li se va 
propune să proiecteze, să organizeze şi să desfăşoare experienţe cu un caracter de creativitate mai 
pronunţat. Li se mai poate sugera efectuarea unor experimente la domiciliu (doar în limitele 

regulilor antiincendiare, de protecţie a muncii, de igienă şi sanitare), precum şi construirea unor 

dispozitive ce ar putea fi utilizate în desfăşurarea anumitor experienţe. 
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    Prin experienţele efectuate de elevi din materiale aflate la îndemâna tuturor se urmăreşte: 

      -stimularea interesului elevului pentru experiment; 

      -însuşirea unor abilităţi practice; 

      -dezvoltarea creativităţii elevilor; 

      -dezvoltarea unei gândiri logice bazată pe cunoaşterea fenomenelor fizice; 

      -analiza şi interpretarea lor. 

Astfel, prin realizarea unor dispozitive artizanale de către elevi, aceştia se pot convinge că 
fizica este în acelaşi timp captivantă, distractivă şi că îi ajută să înţeleagă mai bine cum 
funcţionează legile fundamentale ale naturii. 

   Un rol important în realizarea experimentelor în laborator îl are şi folosirea calculatorului cu 

ajutorul căruia se pot realiza experimente virtuale. Avantajele acestei metode sunt: 

    -simulează cât mai bine realitatea; 

    -dezvoltarea motivaţiei intrinseci; 

    -realizarea învăţării interdisciplinare, interactive, centrate pe elev; 

    -consolidarea învăţării din punct de vedere al folosirii ulterioare a cunoştinţelor dobândite; 

   -dezvoltarea creativităţii elevilor;  

   -reducerea timpului de învăţare şi ridicarea calităţii învăţării; 

   -exemple reale sortite din start eşecului datorită vechimii şi fiabilităţii reduse a aparaturii. 
În concluzie, experimentul este un drum spre noi descoperiri, bucurie, experienţă, dezlegare, 

un fel de miracol care te ajută să înţelegi mai bine lumea în care trăieşti. 
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III. OM ŞI SOCIETATE 
 

DEZVOLTAREA INTELIGENŢEI EMOŢIONALE  
LA ADOLESCENŢI 

 

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

 Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia 

 

dolescenţa este un proces, nu un produs finit şi nici o oprire pe autostrada vieţii. Copiii trec 
prin această etapă în mare viteză” (Elias, M.J., 2003). Iată de ce, pentru modul în care 
adolescenţii vor parcurge această perioadă „furtunoasă”, pentru stabilirea identităţii şi 

evoluţiei lor ulterioare, ca persoane mature, dezvoltarea inteligenţei lor emoţionale este 

determinantă.  

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

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

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

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

Din dorinţa de a depăşi acest aparent pradox, cercetătorii au introdus o serie de termeni noi. 
Întâlnim, astfel, tot mai frecvent, sintagme precum inteligenţa socială, inteligenţa practică, 
inteligenţa emoţională etc. Toate acestea  se referă la abilităţi cognitive ce sunt necesare pentru a  

soluţiona problemele cu care ne confruntăm în viaţa de zi cu zi: rezolvarea conflictelor de muncă, 
dificultăţile muncii în echipă, adaptarea la un nou context cultural, social sau la un nou loc de 
muncă etc. 

A 
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Există, desigur, mai multe definiţii pentru „inteligenţa emoţională”, sintagmă foarte 
vehiculată în ultimii zece ani. Într-o primă accepţiune (Salovey & Mayer, 1990), termenul se referă 
la abilităţile în baza cărora un individ poate discrimina şi monitoriza emoţiile proprii şi ale celorlaţi, 
precum şi la capacitatea acestuia de a utiliza informaţiile deţinute pentru a-şi ghida propria gândire 
şi acţiune. Două lucruri esenţiale sunt accentuate în această definiţie. Mai întâi, se face referire la 
procesele cognitive ce permit monitorizarea şi discriminarea emoţiilor pe care cei doi autori le 

separă de procesele comportamentale la care oamenii apelează atunci când, utilizând diverse surse / 
resurse informaţionale, îşi ghidează propria gândire şi acţiune. În al doilea rând, definiţia distinge 
procesele prin care sunt monitorizate emoţiile proprii de cele implicate în monitorizarea emoţiilor 
celorlalţi. Această ultimă subliniere ne trimite la o distincţie pe care a propus-o în anii 1980 Howard 
Gardner, autorul teoriei inteligenţelor multiple. Gardner făcea diferenţă între inteligenţa 
intrapersonală, referindu-se la abilitatea de a recunoaşte şi a eticheta propriile emoţii şi, respectiv, 
inteligenţa interpersonală, cu referire la competenţa de a înţelege emoţiile şi intenţiile celorlalţi.  

 O definiţie ceva mai recentă propusă de Daniel Goleman (2001), prin conţinutul şi 
accentele sale, se dovedeşte a fi mai apropiată de preocupările noastre. Conform acestuia, 
inteligenţa emoţională desemnează o capacitate de control şi autocontrol al stresului şi emoţiilor 

negative; o  meta-abilitate, care determină şi influenţează modul şi eficienţa cu care ne putem folosi 

celelalte capacităţi şi abilităţi pe care le posedăm, inclusiv inteligenţa educaţională. 
 Realitatea ne demonstrează că persoanele care îşi cunosc şi îşi stăpînesc bine emoţiile şi 

care decriptează şi abordează eficient emoţiile celorlalţi sunt în avantaj în orice domeniu al vieţii, 
fie că e vorba de relaţii sentimentale, fie de respectarea regulilor nescrise ce determină reuşita în 
diverse arii de activitate. Altfel spus, cei ce posedă capacităţi emoţionale bine dezvoltate au mai 
multe şanse de a fi eficienţi şi mulţumiţi în viaţă, deoarece îşi pot controla abilităţile mintale ce le 
susţin productivitatea. În schimb, cei cu puţine resurse de control emoţional sunt expuşi la 
nenumărate conflicte interne, ajungând astfel să-şi submineze propriul potenţial.  

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

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

Una dintre priorităţile consilierilor şcolari este de a găsi cea mai bună cale ca, alături de 
părinţi şi profesori, să se asigure că adolescenţii de azi ajung nişte adulţi echilibraţi, integraţi social, 
cu cât mai puţine accidente pe parcurs. Metodele prin care se poate stimula inteligenţa emoţională 
sunt multiple în literatura de specialitate, dar succesul lor depinde de abilitatea consilierului de a le 
aplica şi adapta personalităţii unice a fiecărui adolescent (copil). De aceea, nu numărul lor este 
important, ci alegerea lor în funcţie de abilităţile personale ale consilierului, dar şi de specificul 
grupului/personalităţii copilului cu care se lucrează. Există astfel, exerciţii: 
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1. de recunoaştere a emoţiilor - „Scrieţi sub fiecare expresie emoţională emoţia 
exprimată...”; „Fiecare se gândeşte la ceea ce simte când vine la şcoală şi, pe rând, 
vom veni în centru pentru a mima emoţia respectivă; colegii vor trebui să recunoască 
emoţia mimată.”; „Identificaţi emoţiile trăite de personajele din povestirea citită”; 

2. de redare a emoţiilor - poate fi vorba şi de exerciţiul de mai sus, dar se pot formula 
sarcini precum: „Redaţi emoţia resimţită acum folosindu-vă de mimică...sau numai 
de postură”; „Redaţi emoţia resimţită faţă de activitatea de consiliere printr-un 

simbol grafic....sau printr-o poză de grup”; 
3. de înţelegere a emoţiilor – „Spuneţi 3 lucruri care vă fac să vă simţiţi 

bucuroşi....furioşi etc”; „Gândiţi-vă la ultima situaţie când aţi fost trişti şi identificaţi 
cauzele tristeţii”; „Identificaţi emoţia care v-a ajutat cel mai mult în activitatea de 
elev/emoţia care v-a pus piedici şi argumentaţi”; 

4. de control al emoţiilor – „Identifică o situaţie în care emoţiile te-au destabilizat. Ce 

altă alternativă de a acţiona ar fi existat, astfel încât rezultatele să fie pozitive”; 
„Gândeşte-te la o persoană căreia nu ai îndrăznit să-i spui că a greşit faţă de tine. 
Închipuieşte-ţi că această persoană s-ar afla în faţa ta şi poţi să i te adresezi 

spunându-i lucrurile nespuse până acum, într-o manieră constructivă, astfel încât 
relaţia voastră să nu fie afectată negativ.”; 

Merită precizat că instructajul acestor exerciţii poate fi modificat sau completat,  în funcţie 
de spontaneitatea, creativitatea şi profesionalismul consilierului. La fel de importantă este şi 
modalitatea prin care sunt valorificate informaţiile obţinute de la elevi prin rezolvarea sarcinilor de 
mai sus; abilitatea consilierului de a conduce dialogul, de a îmbina exerciţiile este definitorie, astfel 

încât, obiectivele propuse să fie atinse. 
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MITURI LEGATE DE VIOLENŢĂ – ARGUMENTE PRO ŞI CONTRA 

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

 Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia 

 
opiii învaţă acasă violenţa. 
Violenţa este un fenomen la care contribuie familia, şcoala, industria divertismentului, 
mass-media. 

Comportamentul violent poate fi consecinţa unui model parental necorespunzător, a unei traume 

suferite în copilărie, a unor tulburări de natură psihologică sau a influenţei mediului (colegi, 
prieteni, familia). 

Eu sunt de părere că violenţa se învaţă, că un model de agresivitate familială îi poate învăţa 
pe copii că disputele sunt o necesitate, o cale de a rezolva problemele. Ei vor creşte cu convingerea 
că viaţa este o bătălie, că nu vor fi trataţi corect dacă nu luptă sau că trebuie să lupte pentru a 
supravieţui. Felul în care rezolvăm, ca părinţi, diferendele dintre noi sau crizele familiale este 
sistemul de referinţă în care copiii noştri vor învăţa să facă faţă conflictelor – fie cu ostilitate 

distructivă şi agresivitate, fie prin fermitate şi dialog constructiv.  
Este esenţial să ştim că nu trebuie să fim modele perfecte pentru copiii noştri. Vor exista şi 

momente în care ne vom pierde cumpătul. Dacă suntem capabili să ne recunoaştem şi să ne evaluăm 
greşelile, apoi să ne cerem scuze pentru comportamentul nostru, îi vom învăţa pe copii metode 
eficiente de a-şi controla sentimentele. Este important să le demonstrăm copiilor că furia nu e un 
duşman căruia trebuie să i te opui, ci o energie ce trebuie valorificată în mod creator.  

Fiind sinceri cu copiii în privinţa inevitabilelor conflicte din viaţa de familie, transformăm 
un incident care i-ar putea tulbura într-un prilej de a le da lecţii preţioase despre arta compromisului 
şi a negocierii. 

 

Copilul face ce vede acasă. 
Cea de-a doua vârstă a copilului este cea a imitaţiei, care se situează între opt şi doisprezece 

ani. Aceasta este perioada în care modelele morale sunt extrem de importante pentru copil. Regulile 
sunt importante, dar puterea exemplului este cea mai stimulatoare. Copilul are nevoie să înveţe din 
exemple concrete până pe la unsprezece ani, atâta vreme cât capacitatea sa de a gândi abstract încă 
nu i s-a dezvoltat. Propriile noastre trăsături de caracter, cele puternice, dar şi slăbiciunile, se 
oglindesc în viaţa copiilor noştri. Adesea, lucrurile care ne enervează la copiii noştri sunt, de fapt, 
cele mai mari defecte ale noastre. Cu toţii am întâlnit un tată agresiv şi rău de gură care transmite 
aceste trăsături de caracter fiului său sau câte o mamă cu limba ascuţită şi lipsită de pudoare, a cărei 
fiică devine nesuferită şi imorală. Îi învăţăm pe copiii noştri ceea ce suntem şi nu doar ceea ce 
spunem sau facem. 

În această perioadă a copilăriei copilul îşi dezvoltă dispoziţiile fundamentale în ceea ce 
priveşte luarea ulterioară de hotărâri. Tot acum se fundamentează convingerile şi valorile pe care se 
va bizui în momentele de furtună sau de ispită şi de nesiguranţă din adolescenţă. Atitudinea sa faţă 
de viaţă şi faţă de ceilalţi se dezvoltă în funcţie de felul în care părinţii vorbesc cu un vecin la 
telefon sau cu prietenii într-o vizită sau cu vânzătorul de la magazin. Atitudinile faţă de oameni se 
reflectă în discuţiile familiale despre ceilalţi şi în modul de abordare a nevoilor semenilor.  

C 
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Cititul este extrem de important în această perioadă. Cărţile vor ajuta la stabilirea valorilor. 

Lectura unor povestiri în care este vorba despre o purtare exemplară, despre curaj pentru a face bine 
şi despre sinceritate în diverse situaţii este obligatorie, când copilul vrea să imite ceea ce i se pare 
eroic şi incitant.  
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bsenteismul este un fenomen care preocupă tot mai mult atât cadrele didactice, cât şi 

părinţii dată fiind frecvenţa acestuia, dar şi implicaţiile profund negative pe care le are 

asupra rezultatelor şcolare, asupra  dezvoltării ulterioare a elevilor, dar şi asupra formării la 
aceştia a unui comportament moral dezirabil.  

Nu este un fenomen nou şi, prin urmare, nici preocupările legate de existenţa şi combaterea 

lui nu sunt recente. Nouă este amploarea pe care a luat-o absenteismul în ultimul timp şi probabil 

motivaţia elevului de a face acest lucru, incluzând aici, mai ales, preocupările lui extraşcolare care 

sunt prioritare pentru el.  

Pentru că ceea ce ne interesează este să găsim o soluţie viabilă care să reducă acest 
fenomen, am căutat să răspundem la o serie de întrebări cum ar fi: 

 De ce chiuleşte elevul? 

 Cine îl influenţează în opţiunea sa? 

 Îşi dă seama de consecinţele acţiunilor sale? 

 Ce face când lipseşte de la ore? 

 Care este atitudinea familiei faţă de absenteism (aşa cum este ea percepută de elevi)? 

Instrumentul prin care am căutat răspunsurile a fost chestionarul în cadrul căruia elevii au fost 
solicitaţi să răspundă sincer la întrebările închise propuse (chestionarul a fost aplicat la câte o clasă 
din fiecare an de liceu). 

Iată cum ajung elevii noştri la ideea că trebuie să chiulească: 
 63% dintre cei investigaţi consideră că sunt încurajaţi în cea mai mare măsură de colegi; 

 37% consideră că sunt foarte mult încurajaţi şi de prieteni. 

Procentajele sunt foarte mari, iar acest lucru nu este surprinzător, dacă avem în vedere 
dorinţa adolescentului de a fi ca ceilalţi de vârsta lui, ajungând până la a se îmbrăca la fel şi a juca 

aceleaşi jocuri.  

A 
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Dorinţa de a se conforma grupului, de a nu se opune celorlalţi este absolut normală la 
această vârstă şi reiese, în plus, din faptul că 30% dintre răspunsurile elevilor subliniază că n-ar 

vrea să chiulească, dar nu vor nici să fie ironizaţi de ceilalţi. 
Este o situaţie deloc încurajatoare nici pentru ei, dar, cu siguranţă, nici pentru noi care dorim 

să remediem situaţia. Se impune efortul susţinut pentru a le atrage mai des atenţia elevilor noştri că 
respectaţi sunt cei care îşi apără cu tărie convingerile şi nu cei care renunţă cu uşurinţă la ele. 

Analiza răspunsurilor a relevat că iniţiativa chiulului aparţine: 

- celui care chiuleşte, în majoritatea cazurilor; 
- grupului, dar în această situaţie cel în cauză de abia aşteaptă ca ceilalţi să ia iniţiativa. 

Deşi recunosc că absentează de la orice oră, totuşi există o ierarhie care pune în evidenţă  faptul 
că orele de la care se pleacă cel mai des sunt, fie prea grele, fie neimportante în viziunea lor, fie de 
la orele unde profesorii le dau prea mult de învăţat.  

Această fugă de muncă şi de efort este subliniată şi de modul în care elevii îşi folosesc timpul 

obţinut prin abentare: 

 majoritatea elevilor care chiulesc recunosc că cel mai adesea pierd timpul; 
 59% din cazuri merg să se distreze cu prietenii; 
 30% din cazuri îşi ajută părinţii. 

Grav este că sunt elevi care consideră că au mai mult de câştigat dacă chiulesc decât dacă 
rămân la ore. E necesar un efort mai mare pentru a-i convinge de modul cum stau lucrurile, de 

implicaţiile acestui fenomen reprobabil, chiulul. 

De asemenea, numai 60% dintre ei sunt conştienţi că rezultatele lor şcolare au de suferit de pe 

urma absenteismului, 16% sunt nesiguri de cum stau lucrurile, iar 24% fiind siguri că rezultatele lor 
şcolare nu vor fi influenţate. 

În ceea ce priveşte atitudinea lor după ce au absentat (dacă îşi iau sau nu lecţiile de la 

colegi):  

 în 62%  dintre cazuri susţin că îşi iau lecţiile de la colegi; 

 în 38% dintre cazuri se bucură că au scăpat de încă o lecţie de învăţat; acest procent este cu 

atât mai semnificativ cu cât trebuie să avem în vedere ce înseamnă fiecare chiul pentru 
pregătirea elevului. 

Tocmai de aceea se iau diverse şi aspre măsuri împotriva absenteismului, dar efectele nu se văd 
atâta timp cât elevii nu-şi dau seama de consecinţele grave ale acestuia pentru viitorul lor, aşa cum 

am subliniat mai înainte şi cum reiese din următoarea situaţie: 

 numai 30% dintre elevi au recunoscut că se simt vinovaţi într-o mare măsură atunci când 
chiulesc şi îşi propun să se îndrepte; 

 37% consideră că şcoala este cea care îi trage la răspundere pentru absenţele lor; 

 60% sunt sancţionaţi şi de părinţi pentru absenţe. 

Bineînţeles că prietenii / colegii nu se trag la răspundere între ei pentru a nu mai chiuli. Deci, 
dacă nu reuşesc să se influenţeze să chiulească, nu-i interesează să se ajute între ei. Iată, deci, un 
aspect unde ar trebui lucrat mai mult, având în vedere puterea de influenţă a grupului de prieteni / 
colegi. 

Există însă un aspect care, dacă nu încurajează chiulul în mod direct, cel puţin nu face nimic 

pentru a-l stopa: analiza răspunsurilor elevilor a arătat că numai 75% dintre ei au recunoscut că au 
părinţi care îi ceartă (pedepsesc) şi le cer să nu mai absenteze, iar 14% dintre ei au spus că pe 
părinţii lor nu-i interesează absenţele. Apare astfel un cerc vicios – este nevoie de foarte puţini 
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părinţi neinteresaţi sau prea ocupaţi pentru a se interesa de activitatea  şcolară a copiilor lor, aceştia, 

copiii, îi influenţează pe ceilalţi mai sugestibili sau, aşa cum subliniam mai înainte, pe cei care nu 
au curajul să-i înfrunte, iar primii, obţinând încredere, continuă procesul. 

Se impun, aşadar, câţiva factori asupra cărora trebuie să acţionăm pentru a diminua amploarea 
acestui fenomen: 

 Ignoranţa elevilor asupra consecinţelor acestui fenomen complex – absenteismul, dat fiind 

faptul că nu conştientizează adevărata semnificaţie a învăţării pentru dezvoltarea lor 
ulterioară; 

 Lipsa motivaţiei pentru învăţare, într-o perioadă în care lozinca adolescenţilor (şi nu numai) 

este “trăiesc ca să mă distrez”, iar aceasta este susţinută de o ofertă a distracţiilor pe măsură, 
în plus, există numeroase prejudecăţi care circulă la nivelul societăţii zilelor noastre şi care, 

nu numai că nu stimulează elevul să înveţe, ci, dimpotrivă, îl împing spre anumite atitudini 
şi comportamente puţin constructive; 

 Existenţa unei relaţii profesor-elev prea autoritară, prea formală, o relaţie care nu 

încurajează creativitatea şi curiozitatea elevilor; 

 Preocuparea insuficientă din partea părinţilor vis-à-vis de comportamentul şcolar al 

copiilor lor. 

Aceste concluzii impun luarea în considerare în clasa de elevi a noi strategii de control al 

absenteismului, cu accent pe construirea unei relaţii mai active între şcoală – familie şi, mai 

ales, pe implicarea totală a elevului, ca partener în activitatea de combatere a acestui fenomen, 

iar nu numai ca obiect al deciziilor profesorale; astfel, luarea în considerare a propunerilor 

elevilor vis-a-vis de acest fenomen, în contextul în care sunt ajutaţi să devină conştienţi de 

gravitatea lui, constituie o modalitate reală şi eficientă în combaterea absenteismului. 
 

 Bibliografie: 
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       Cosmovici, A., Iacob, L. - Psihologie şcolară, Editura Polirom, Iaşi, 1998 
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HERMENEUTICA VISELOR 

 

Prof. Mihaela Ramona Morogan 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

                                                                    

storia visului începe odată cu apariţia lui homo sapiens, exercitându-şi fascinaţia şi misterul 
asupra omului până în prezent. Acest subiect controversat a generat o multitudine de teorii, 
concepţii, interpretări atât în rândul societăţilor arhaice, existente şi astăzi, cât şi în rândul 

tagmei ştiinţifice.   
Încă din societatea primitivă, fapt valabil şi azi, visul este perceput ca un element social şi 

politic mijlocit de instanţa divină. În mentalitatea omului arhaic, nu de puţine ori subestimat de cel 

modern, visul are în primul rând un caracter real, fiind luat drept adevăr şi, în al doilea rând, este 

trăit ca experienţă mistică.        
Omul primitiv nu distinge între vis şi lumea reală, mentalitatea lui excluzând orice tip de 

logică. Psihologul şi sociologul francez Lucian Levy-Bruthl relatează în lucrarea sa “Experienţă 
mistică şi simbolurile la primitivi”, o întâmplare ce demonstrează acest aspect: un indian din 

America latină îi reproşează misionarului său că i-ar fi furat pepeni din bostană, întrucât el aşa a 
visat. 

        O a doua calitate a viselor, cea mistică, este revelată conducătorilor de trib sau celor cu funcţii 
înalte în trib (şamani, preoţi, vraci), considerate persoane înzestrate cu puteri speciale, capabile să ia 
decizii ce erau comunicate de spiritele străbunilor sau chiar de entităţi divine. Aşadar visul oracol, 
încărcat de simboluri este perceput ca un mod de conectare la supranatural, este o poartă de acces 
spre lumea de dincolo, conferind consacrarea socială. 
      În cazul situaţiilor de criză, cum ar fi războiul, toţi membrii grupului în frunte cu şefii tribului, 
ce aveau puteri de interpretare şi vizionare îşi provocau visul pentru a afla, de exemplu, dacă vor fi 
victorioşi sau nu. Acestea fac, de asemenea, parte din categoria viselor viziune, ce deţin o funcţie 
socială în viaţă comunităţii.  
        Vom vedea că acest tip de vis profetic şi interpretarea lui simbolică se regăseşte şi în Vechiul 
Testament. Cele două ideologii au multe puncte comune, deoarece conferă visului un statut 
primordial în viaţă reală. În ambele cazuri visele sunt o experienţă mistică, o punte de legătură între 
viaţă mundană şi divinitate. De asemenea, capacitatea de tălmăcire a viselor era apanajul oamenior 

aleşi de Dumnezeu, cum e cazul lui Iosif, personaj biblic, ce reuşeşte să prevină consecinţele celor 
şapte ani de secetă şi foamete tălmăcind visele faraonului, în care îi apar cele şapte vaci grase şi 
frumoase urmate de apariţia celor şapte vaci costelive. Această putere îi conferă lui Iosif învestirea 
în înalta funcţie de guvernator al Egiptului. 
        Mai târziu, în epoca antică, Artemidor din Daldis este primul care realizează primul tratat de 
vise într-o manieră sistematizată şi riguroasă, făcând apel la chei, simboluri. Fiecare element al 
visului are o semnificaţie, însă aceasta nu are sens dacă nu e corelată cu statutul social şi material al 
visătorului. 
        Acesta împarte visele în două categorii: vise organice, provenite din excitarea simţurilor şi 
visele viziune, împărţite în vise theorematice, care se îndeplinesc întocmai şi cele alegorice, visate  
 

I 
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de experţi, ce se prezintă sub formă de simboluri şi se adeveresc în timp. Maniera de interpretare se 
face recurgând la următorii paşi: se împarte visul în elemente şi fiecare simbol este interpretat 

consultând o cheie de vise, apoi simbolurile se corelează între ele aplicându-se la viaţa subiectului. 
De exemplu, o tânără se visează în ziua nunţii, era  întuneric sau noapte în vis, iar mirele, iubitul din 
viaţă reală, o surprinde nepregătită: cu manichiură nefăcută, neepilată pe membre. Nearanjată fiind, 
se simte stânjenită,  momentul  luând-o prin surprindere. La un moment dat îl zăreşte pe mire  într-o 

firidă. Elementele cheie ale visului sunt: nuntă, mireasă, noapte, unghii (manichiură), pilozitate, 

mire. Căutând simbolistica lor putem înţelege şi previziona următoarele: cea care visează este într-o 

relaţie,  iar prima cheie a visului, şi anume nunta, ce  simbolizează trecerea de la etapă la altă, poate 
prevesti măritişul, dar totodată şi reîntoarcerea iubitului. Venirea acasă este amânată (cheia: 

mireasă-dezamăgire). Între timp, persoana respectivă e prinsă în multe treburi şi responsabilităţi pe 
care încearcă să le îndeplinească până la sosirea  prietenului (cheia- noapte- probleme, frământări). 
Faptul că îşi face unghiile în vis, relevă preocuparile legate de aspectul fizic, ea în tot acest timp se 
va cosmetiza, aranja, dichisi. După tergiversări şi aşteptări, prietenul vine acasă, iar cei doi vor simţi 
din plin bogăţia şi fericirea (cheia: pilozitate- bogăţie, fericire), bucurându-se de o relaţie stabilă şi 
fericită (cheie: mire- relaţie de invidiat). 

 În societăţile moderne, concepţiile despre vise s-au schimbat radical odată cu teoriile despre 
vis ale psihanalizei. Figura centrală în acest cadru este cea a lui Sigmund Freud, a cărui teorie 
despre vise marchează un punct de răscruce în istoria psihologiei. Se face trecerea de la analiza 

visului ca procedeu psihoterapeutic la o psihologie abisală. Visul este, conform concepţiei 
freudiene, calea regală (vis regis) de sondare a inconştientului. Freud descoperă semnificaţia viselor 
într-un vis pe care l-a numit “Injecţia Irmei” ce apare în “Interpretarea viselor” (1901). Irma, 
pacienta lui Freud, nu este tratată corespunzător şi Freud se teme că a neglijat vreun simptom. Visul 

a fost o tentativă de a-l scăpa pe Freud de eroarea ipotetică, dând vina pe alţi medici. 

Visul va revoluţiona istoria psihoterapiei, interpretarea fiind o tehnică de tratare a nevrozelor 
şi înţelegerea mecanismelor nevrozelor. Noua interpretare diferă de celelalte teorii, dispare 
caracterul premonitiv, prospectiv al visului. Freud fiind un om de ştiinţă convins, nu admite decât 
telepatia ca fenomen atipic, căile extrasenzoriale legându-le de inconştient. 

Analiza visului se bazează exclusiv pe asociațiile libere ale visătorului. Ȋn analiza sa, Freud 
considera că visul este împlinirea deghizată a unei dorinţe refulate. Dorinţa ce se împlineşte în vis, 
şi procesul de refulare reprezintă ceea ce Freud a adus ca descoperire în istoria psihanalizei. 
        Trebuie specificat că în cazul metodei de interpretare freudiene, visul se "tălmăceşte" pe planul 

obiectului, adică pe relaţia eului cu cei din jur, obiectul fiind acela care atrage libidoul eului. De 
asemenea, visele au un caracter exclusiv sexual, reprezentând nu numai viaţa sexuală la propriu, ci 
şi erosul, adică pulsiunea, catalizatorul vieţii. 
        Să vedem cum diferă analiza visului la Freud de cea utilizată în antichitate. Freud descrie 
travaliul visului în "Interpretarea viselor", şi anume procesul psihic care conduce la dorinţele 
latente. Visul apare ca deformat, împiedicat să se manifeste coerent datorită cenzurii psihice. Acesta 
prezintă un conţinut manifest (ceea ce ne apare în vis) şi un conţinut latent (dorinţele refulate în 
inconştient). Cele patru procese descrise în travaliul visului sunt deplasarea, ce constituie transferul 

psihic de la o reprezentare principală la una secundară, condensarea, adică contopirea mai multor 
idei într-o singură imagine, fapt ce produce stranietatea visului,  inversul, elementul este reprezentat  
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prin contrariul lui, înaltul cu josul, superiorul cu inferiorul, caldul cu recele, şi  figurarea, visul fiind 

o expresie vizuală a dorinţei, deşi există şi vise destul de rare, care se limitează la cuvinte sau fraze. 
        Visul fiind o expresie a unei dorinţe refulate, situaţia următoarei persoane se prezintă astfel: o 
femeie măritată cu un soţ mai tânăr ca ea, care a avut o aventură. Visul este următorul: femeia se 
află într-o zona muntoasă unde este absorbită de peisajul natural şi copleşită de munţii falnici. 
«Munţii falnici» simbolizează soţul, ce în dorinţa latentă a subiectului rămân "neclintiţi", adică 
fideli în faţa altor ispite. Aceasta este dorinţa pe care visul o îndeplineşte. Visătoarea nu este 
psihotică şi nici nu suferă de vreo nevroză. Freud specifică că interpretarea nu se face numai ca 

metodă psihoterapeutică în cazul nevrozelor, ea aplicându-se în cazul oricărei persoane normale. 
        Şi în acest caz dorinţa refulată intră în conflict cu conştientul. Aici intervine cenzura psihică, 

ce pune stavilă în faţă dorinţei ce ar putea intra în conflict cu alte procese psihice cu care-s 

incompatibile: este vorba de propria imagine de sine, de narcisismul visătorului. 
Aşadar, observăm în cazul lui Freud renunţarea la visul de tip viziune, ce aparţinea unui 

model cultural neadecvat epocii moderne. În evoluţia epocii au existat opinii contrare, este cazul 
psihologului elveţian Carl Gustav Jung, ce readuce în sfera ştiinţifică visele viziune.  
        În viziunea sa visele cu mesaj aparent sexual pot servi unor interpretări diferite. Astfel, sunt 

vise cu caracter sexual fără a avea de a face cu sexualitatea, experienţa demonstrându-i că etiologii 
ale nevrozelor se datorau circumstanţelor tragice ale vieţii. 
        După Jung - visul este espresia totalității psihicului uman, nu o deghizare a ceva refulat în noi, 
dar ce e diferit? Visul comunică prin aluzii, simboluri, imagini - limbajul oniric apropriindu-se 

foarte mult de cel poetic, mitologic. 

        După Jung, visul este o indicaţie la ceea ce aspiră inconştientul. El declară că semnificaţia unui 
vis i se descoperă întrebându-se ce vrea să spună visul respectiv, ce legătură are cu viaţa sa şi ce 
anume compensează. 
        Visele sunt o reacţie naturală a sistemului de auto-reglare, ce restaurează echilibrul psihologic, 
producând material oniric. Prin procedeul numit compensare, este readus în vis ceea ce subiectul a 
neglijat, ceva ce a făcut parte din aptitudinile sau preocupările lui ce-l definesc ca personalitate. 

        Am specificat în cazul interpretării freudiene că visul se interpretează pe planul obiectului, însă 

la Jung apare interpretarea pe planul subiectului, reprezentările onirice nu mai sunt asociate cu 
exteriorul, ci cu procesele psihice interioare, în relaţia cu Sinele. Considerând limitativă ideea că 
visul are origini sexuale, Jung readuce în planul visului misticismul, elemente de spiritualitate, 
cercetează zona ancestrală, (asemenea concepțiilor primitive), însă cu o diferență: strămoşii, 
totemurile nu mai sunt entități exterioare şi se regăsesc în interiorul individului, în inconştientul 

colectiv. Aspectele spirituale care aparţin totalităţii psihice a individului sunt proiectate în obiecte 
exterioare. Religia creştină oferă posibilitatea proiectării Sinelui în imaginea lui Christos.  

La un moment dat concepțiile divergente îi scindează pe cei doi, Jung precizând în repetate 
rânduri că nu crede în universalitatea metodei maestrului sau: "Freud nu putea interpreta decât 
incomplet visele mele până atunci" (C. G. Jung - Amintiri, vise, reflecţii, p.174, Gallimard). Pentru 

Jung visul are caracter prospectiv, ceea ce aminteşte de utilizarea visului ca predicţie în societatea 
arhaică, dar nu la cea evenimenţială, ci la cea psihică. Visele arată evenimentele interioare - în 
legătură cu procesul de individuaţie, acesta ţinteşte spre viitor, spre realizarea totalităţii psihice şi 
anume finalitatea visului. 
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Apar arhetipurile, acele imagini primordiale ce alcătuiesc inconştientul colectiv şi care apar 

în toate culturile: Sinele, Anima, Animusul, Bătrânul, Eroul. Prezența lor în vis are un caracter 

numinos, adică prin încărcătura emoţională, afectivă. Metoda asociaţiei apare şi la Jung. Împărţim 
visul în elemente şi facem asocieri din aproape în aproape, însă e nevoie să individualizăm, adică  
sensul şi semnificaţiile obiectelor diferă de la persoană la persoană. Atunci când există elemente ce 
nu sugerează nimic visătorului, metoda asociaţiilor libere nu mai este folositoare. În acest caz Jung 
propune metoda amplificării, ceea ce înseamnă o îmbogăţire a materialului oniric cu arhetipuri şi 
simboluri, e nevoie de asociaţii ce provin din cultura antică, din mituri, legende, religii. Metoda 

amplificării se aseamănă cu muncă unui filolog: "în cazul unui cuvânt rar, încerci să găseşti 
paralele de texte, poate chiar aplicări paralele, unde apare şi acest cuvânt, apoi încerci să pui 
forma pe care ai stabilit-o din cunoaşterea altor texte în noul text". (Două scrieri despre psihologia 
analitică, p. 92-93). 

Amplificarea nu este o metodă la îndemâna oricui şi asta pentru că de obicei se interpretează 
în serii de vise, interpretarea fiind extinsă pe un interval de timp mai mare, poate chiar ani. Visele 
catastrofă sunt probabil cel mai des întâlnite şi se interpretează prin amplificare. De exemplu, cazul 
unui visător în care apare tema biblică a potopului. Este cazul unui domn căsătorit, soţia e casnică, 
relaţia lor e nesatisfăcătoare. Acesta se visează după potop, totul este ruinat, distrus - casele, oraşul. 
Visătorul se gândeşte la propria familie şi la ce are de făcut pentru a agonisi cele necesare traiului. 

Din punct de vedere freudian, potopul este un substitut al agresivităţii refulate, în viitor se va 
confirma divorţul. Analiza jungiană ar trebui să se axeze pe amplificarea temei potopului. Ea apare 
la multe popoare primitive. În Biblie, Potopul este intervenţia punitivă a fiinţei divine care doreşte o 
corecție morală a creaturilor sale. Este un simbol al morţii şi al renaşterii, are calitate 
transformatoare. Cercetând pe coordonate culturale, descoperim că în alchimie apa este substanţa 

Pietrei filozofale, în astrologie apar cele trei semne de apă: Racul, Scorpionul şi Peştele. Iisus a 
cărui anagramă grecească ICHTYS înseamnă peştele salvator. Amplificările pornind de la imaginea 
onirică a potopului se pot ramifica la infinit. Ceea ce este comun este ideea de renaştere. Jung 
insistă în cazul acestui vis pe această temă a renaşterii în care visătorul trebuie să-şi asume grija 
propriei sale vieţi (evoluţii). Finalitatea este procesul de individuaţie, care e în fapt realizarea 
Sinelui, mai precis unificarea conştiinţei şi inconştientului. Simbolurile procesului care ne apar în 
vise sunt imagini arhetipale care descriu procesul de centrare, ce se realizează prin integrarea, 
asimilarea elementelor psihice care au fost înăbuşite, în alte situaţii sunt asimilate aspecte care nu au 

făcut parte din psihicul individului. Trebuie să menționăm aici simbolul centrului, mandala, 

simbolizat de ceasuri, obiecte sferice. Practic, visele arhetipale ne indică direcţia, ne atenţionează 
dacă ne îndepărtăm de ceea ce suntem şi de ceea ce ne lipseşte şi ne "învaţă" cum să adăugăm ceea 
ce lipseşte personalităţii noastre totale. De multe ori cerințele educației, familiei, societății nu 
corespund cu cele interioare. Plonjarea în exterior dictată de considerente conştiente - profesie, bani, 

faima - ne înstrăinează de noi înşine, de realitatea şi nevoile interioare.  
Am observat utilizarea, operarea cu noţiunea de simbol în interpretarea viselor. Freud 

admite că există elemente ale viselor care pot fi interpretate fără asociaţiile visătorului. Simbolul 
este, după Freud, o comparaţie în care obiectul comparat dispare. În lucrarea sa, "Prelegeri de 

introducere în psihanaliză" există o listă de simboluri care se pretează interpretării sexuale: organul 
masculin este simbolizat prin: bastoane, umbrele, copaci, arme de orice fel, obiecte din care curge  
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apă: căni, fântâni, obiecte lungi, tocuri, stilouri, pile, ciocane. Organele feminine sunt simbolizate 
de obiecte care conţin un spaţiu gol: puţuri, peşteri, prăpăstii, sticlă, cutiuţe, valize, buzunare, 

corăbii, vitrine, camere, uşi, ferestre, dintre animale (melcii şi scoicile); dintre clădiri, biserica şi 
capelele. Pe de altă parte, poziţia lui Jung în contextul simbolurilor este diferită, arătând rezervă faţă 
de teoria sexuală a nevrozelor. Jung este de părere că simbolul trimite la o realitate necunoscută, 
este încărcat de mister, este ceva ce nu a fost experimentat de subiect (eu) şi nu trebuie luat literal, 

după semnificat, precum un semn care are un referent în lumea reală. De exemplu, simbolismul 

crucii, care la Freud sugerează acuplarea sexuală, la Jung exprimă "ideea de conjunctio, de unire a 

contrariilor, în care elementele polare în speţă conştientul şi inconştientul, se contopesc într-o 

unitate care transcende limitele umane" (revista Omen nr. 12, articol Simbol şi simbolism la Freud 
şi Jung). La Jung simbolurile sunt în relaţie cu experienţe psihice complexe care angajează 
structurile inconştientului colectiv. După Jung, semnele au o semnificaţie fixă, în schimb simbolul 
are un număr mare de variante analogice, cu cât sunt mai complete, mai variate, cu atât va fi mai 
completă imaginea pe care o proiectează despre obiectul său. 

              Aşadar, după cum afirmă însuşi Jung, visele nu au o metodă exactă, interpretarea este 
esența arbitrariului, nu are un algoritm de interpretare, însă putem avea la îndemână o analiză  pe 

trei filiere: profetică, cu valenţe mistice, ca mijloc de preîntâmpinare a evenimentelor, psihanalitică,  
ca detector al unei dorinţe sexuale refulate, şi analitică ca barometru al procesului de indviduație, ce 
ne arată la ce aspiră inconştientul uman.  
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IV. TEHNOLOGII 

 

PROIECT DIDACTIC 

MĂSURAREA/CONTROLUL DIMENSIUNILOR LINIARE  

 

Prof. Virginica Barabaş 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

 

 

Data: 28.11.2013 

Clasa: a IX-a A 

Disciplina: MĂSURĂRI TEHNICE 

Unitatea de învăţare: MĂSURAREA MĂRIMILOR GEOMETRICE 

Lecţia: MĂSURAREA/CONTROLUL DIMENSIUNILOR LINIARE  
Tipul lecţiei: comunicare de noi cunoştinţe 

Durata lectiei: 1 oră 

Loc de desfăşurare: cabinet 

 

CONŢINUTURI TEMATICE  

Măsuri 
1. Măsuri fără repere 

2. Măsuri cu repere 

Aparate 

1. Şublerul 
2. Micrometrul 

3. Comparatorul cu cadran 

 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

13. Efectuarea măsurătorilor generale. 

13.1. Corelarea mărimilor fizice cu mijloacele de măsurare şi unităţile de                     
măsură din domeniul mecanic şi electric. 

 

COMPETENŢE DERIVATE: 

CD 1-  Defineşte măsurile; Recunoaşte măsurile fără repere; Identifică rolul fiecărei 
măsuri fără repere; Explică modul de măsurare cu măsuri fără repere; 

CD 2- Recunoaşte măsurile cu repere; Identifică rolul fiecărei măsuri cu repere; Explică 
modul de măsurare; 

CD 3- Defineşte aparatele de măsurare; Identifică părţile componente ale şublerului; 
Clasifică şublerele; Explică modul de utilizare a şublerului; Enumeră rolurile 
şublerului; 
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CD 4- Identifică părţile componente ale micrometrului; Clasifică micrometrele; 
Enumeră etapele parcurse la măsurarea cu micrometrul; 

CD 5- Identifică părţile componente ale comparatorului; Clasifică comparatoarele; 
Enumeră etapele parcurse la măsurarea cu comparatorul. 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: 

CD 1    -    enumerarea măsurilor fără repere; 
- explicarea modului de măsurare cu cala plan-paralelă; 
- enumerarea utilizărilor unei cale plan-paralele; 

- explicarea modului de utilizarea a calibrelor de interstiţii şi a calibrelor netede; 
- identificarea tipurilor de şabloane; 
- măsurarea cu măsuri fără repere. 

 

CD 2   -     identificarea măsurilor cu repere; 
- identificarea tipurilor de rigle gradate; 

- recunoaşterea  domeniului de măsurare a ruletei; 
- măsurarea cu metrul flexibil. 

 

CD 3    -    definirea şublerului; 
- identificarea părţilor componente ale şublerului; 
- recunoaşterea diferitelor tipurilor de şublere; 
- citirea indicaţiei şublerului; 
- enumerarea etapelor parcurse la măsurarea cu şublerul. 

 

CD 4    -    definirea micrometrului; 

- identificarea părţilor componente ale micrometrului; 
- recunoaşterea diferitelor tipurilor de micrometre; 
- enumerarea etapelor parcurse la măsurarea cu micrometrul; 
- citirea indicaţiei micrometrului. 

 

CD 5    -    definirea comparatorului; 

- identificarea părţilor componente ale comparatoarelor; 
- recunoaşterea domeniilor de măsurare a comparatorelor; 
- enumerarea etapelor parcurse la măsurarea cu micrometrul; 
- citirea indicaţiei comparatorului. 

 

RESURSE EDUCAŢIONALE: 

1.      Câmp de informaţii: 
         -   Măsurări tehnice, manual pentru clasa a X-a - filiera tehnologică, profil tehnic, 
Editura LVS Crepuscul 2005, Carmen Leonte, Cristina Jilăveanu, Ion Ionescu, Ion Ezeanu; 

Lecţii  A.E.L., Măsurări tehnice - clasa a IX-a. 
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2. Resurse folosite: 

-manual;  

-rigla, ruleta, metru flexibil; 

-cale plan-paralele; calibre tampon; calibre inel; şubler de interior, exterior şi de 
adâncime; micrometru de exterior; comparator mecanic. 
 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

   1.  Metode şi strategii didactice: 
a) De comunicare: conversaţia, explicaţia, instruire prin mijloace vizuale; 
b) De exploatare: problematizarea, observaţia dirijată, învăţarea prin descoperire; 

c) Bazate pe acţiune efectivă:  - identificare pe fişe de lucru şi pe materialul didactic 
     existent;                                            

                                              - lucrul în echipă (concurs); 
                                              - rezolvări de aplicaţii.  

2. Materiale şi mijloace didactice: fişe de lucru, manuale, şublere, micrometre, comparatoare. 
 

EVALUARE: 

-observarea sistematică; 
-test de evaluare sumativă. 
 

 CD 1 CD 2 CD 3 CD 4 CD5 

IT 1 
x x x x x 

IT 2 x x x x x 

IT 3    x  

IT 4     x 

Obs. Sist.  x x x x x 

 

Elevul:.................................................      

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

Modulul: M.T.         

Clasa:........................ 

TEST DE EVALUARE 

 

I. Identificaţi răspunsul corect: 

1. Calibrul inel se utilizează pentru verificarea: 
a) dimensiunilor liniare 

b) alezajelor 

 

c) arborilor 



Dialoguri Didactice – Nr. 1, iunie 2014 

 

 
 

44 

 

2. Comparatorul măsoară: 
a) lungimi 

b) diametre  

c) abateri 

3. Măsurile terminale sunt: 
a) mijloace de măsurare fără repere 

b) mijloace de măsurare cu repere 

4. Calele sunt: 

a) aparate de măsură 

b) măsuri terminale 

c) instrumente de măsură 

d) truse de măsură 

5. Precizia de măsurare se măsoară în: 
a) mm 

b) procente 

c) m  

 

II. Indicaţi asocierele scrise în coloana A cu cele scrise în coloana B: 

A B 

 a- Micrometru pentru roţi dinţate 

 b- Cală plan-paralelă 

 c- Calibru tampon 

1- Măsuri fără repere d- Şubler de adâncime 

2- Măsuri cu repere e- Calibru potcoava 

3- Aparate f- Riglă gradată 

 g- Ruletă  
 h- Şablon 

 i- Comparator  

 j- Leră 

 k- Metru flexibil 

 l- Şubler de exterior 
 

III. Identificaţi părţile componente ale micrometrului de mai jos: 
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1. ………………………………………………. 
2. ……………………………………………… 

3. …………………………………………….. 
4. ……………………………………………… 

5. ……………………………………………… 

6. ……………………………………………… 

7. ……………………………………………… 

8. ……………………………………………… 

9. ………………………………………………. 
10. ………………………………………………….. 

IV. Explicaţi etapele parcurse la măsurarea cu comparatorul. 
 

 

Modulul: M.T.         Clasa: a IX-a 

 

BAREM DE CORECTARE 

 

 

I. Identificaţi răspunsul corect: 

1. a 

2. c 

3. a 

4. b 

5. a 

  

 Pentru fiecare răspuns corect se acordă 0,4p. (0,4 x 5=2p). 

 

II. Indicaţi asocierele scrise în coloana A cu cele scrise în coloana B: 
  Măsuri fără repere -cală plan-paralelă 

leră 

şablon 

 

Măsuri cu repere    - riglă gradată 

          - ruletă 

          - metru flexibil 

aparate- şubler de adâncime 

    -micrometru pentru roţi dinţate 

    -comparator 

    -şubler de exterior 
Pentru fiecare asociere scrisă se acordă 0,15 puncte. (0,15 x 10=1,5 p) 
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III. Identificaţi părţile componente ale micrometrului de mai jos: 
potcoavă 

nicovală 

tijă 

dispozitiv de blocare 

bucşă gradată 

tambur 

dispozitiv de limitare a forţei de măsurare 

scară longitudinală 

reper 

scară circulară 

 

Pentru fiecare parte componentă identificată se acordă 0,2 puncte. (0,2 x 10=2p)  

IV. Explicaţi etapele parcurse la măsurarea cu comparatorul: 

1. se fixează comparatorul în suport 
2. se verifică dacă comparatorul este funcţional 
3. se formează un bloc de cale cu dimensiunea egală cu dimensiunea nominală a piesei 
4. se ridică tija şi se introduce blocul de cale sub tijă 

5. se reglează comparatorul la zero, prin rotirea cadranului 

6. se ridică tija şi se înlocuieşte blocul de cale cu piesa de măsurat 
7. se citeşte rezultatul 
  

 Pentru fiecare etapă se acordă 0,5 puncte. (0,5 x 7=3,5p) 

 

Se acordă 1 punct  din oficiu. 
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O APLICAȚIE FOARTE UTILĂ: GOOGLE DOCS 
 

Prof. Laurențiu-Lucian Ilie 

 Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia 

  

igantul Google surprinde permanent prin oferirea de aplicații și servicii inovatoare foarte 
performante. Un exemplu în acest sens este suita de programe denumită Google Docs. 

Deși apărută de câțiva ani și îmbunătățită permanent, este relativ puțin utilizată, deși oferă 
facilități importante. Motivul principal este lipsa de informare. 
 În mare, această colecție de programe conține: 
 - un editor de texte, similar cu programul Word; 

 - un program de calcul tabelar, asemănător Excel; 
 - o aplicație pentru prezentări, echivalentă PowerPoint; 
 - un soft pentru baze de date, precum Access. 

 Ca o primă concluzie, oferă cam aceleași programe ca și suita Microsoft Office. Există însă 
trei diferențe majore: 

- Este oarecum mai simplu decât Office, lucru care la prima vedere pare un dezavantaj, dar 
veți observa că, în afara cazului când trebuie să folosiți unelte profesionale de editare, aveți absolut 
tot ce este necesar. 

- Dacă vrem să folosim Microsoft Office legal trebuie să-l cumpărăm; prin comparație, 
Google Docs este absolut gratuit. 

- Totuși, cel mai important avantaj este că acest software nu necesită instalare pe calculatorul 
propriu. El este utilizat exclusiv online, aflându-se și rulând direct pe serverele Google care se pot 
afla în Arctica, în Antarctica sau pe planeta Marte. Nu prea ne interesează. Tot acolo se stochează 
fișierele pe care le-am creat, spațiul oferit în mod gratuit, de asemenea, fiind deosebit de generos 
(zeci de GB). Toată informația pe care o depozităm în mediul virtual este criptată cu ajutorul unui 
algoritm foarte sofisticat, astfel încât citirea neautorizată este practic imposibilă.  
 Observație: Memoria și microprocesorul calculatorului propriu sunt puțin solicitate, 

deoarece majoritatea proceselor sunt efectuate de serverele Google. 

 Dar hai să analizăm două scenarii dintre multele posibile studii de caz care demonstrează 
versatilitatea acestui program. 

Să presupunem că este necesar să realizați o prezentare Power Point pentru o sală de 
conferință. În ultimul moment, descoperiți cu tristețe lipsa memory stick-ului. Google Docs ne oferă 
balonul de oxigen: informația fiind salvată online, este suficient un calculator sau un telefon mobil 
cu acces internet și problema este rezolvată. 

Suntem un grup de cinci persoane, situate în locații diferite și trebuie să realizăm un 
document în comun, în cadrul unei colaborări. În modul clasic de lucru, cineva realizează o primă 
formă a lucrării, o trimite pe email celorlalte patru persoane, care o analizează fiecare, o modifică 
după concepția personală. Apoi, fiecare trimite copia retușată celorlalte patru persoane. Deci, numai 
până în această fază au fost trimise douăzeci de email-uri. În afară de timpul pierdut, această 
operație consumă din resursele sistemelor de calcul. 

În cazul utilizării Google Docs, cei cinci participanți la proiect intră simultan pe același 
document, aflat în mediul virtual. Orice modificare realizată de oricare dintre participanți apare 

G 
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instantaneu pe toate celelalte calculatoare. De asemenea, un mesaj, un comentariu făcut de cineva 
este văzut în timp real de ceilalți. 
 Începând cu data apariției, au fost introduse continuu îmbunătățiri sau funcții noi. Un 
exemplu ar fi funcția OCR (Optical Caracter Recognition). Aceasta este o tehnologie prin care 

transformăm documente care au fost scanate într-un text, pe care îl putem edita. 
 O altă aplicație utilă este Google Translate, cu ajutorul căreia documentele sunt traduse 
automat în și din foarte multe limbi. 
 În încheiere, pentru a folosi aplicația Google Docs este necesară crearea unui cont Gmail sau 
deschiderea unuia existent. În bara de meniuri sunt afișate serviciile Google, de unde se selectează 
Docs. 

 

 

 

TEST INIŢIAL 

MODUL III: TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU 

 

Prof. Virginica Barabaş 

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia 

 

 

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

           Data:........ 

 

 

 Subiectul I : Alegeţi, prin încercuire, variantele corecte de răspuns din următoarele:  

(4p x 5 = 20 puncte) 

1. Dintre următoarele mărimi fizice: lungimea, volumul, intensitatea luminoasă, viteza, 
presiunea, masa, forţa, sunt mărimi fizice fundamentale: 

a) Lungimea, viteza, masa; 

b) Lungimea, intensitatea luminoasă, presiunea; 
c) Lungimea, intensitatea luminoasă, masa; 
d) Lungimea, volumul, forţa. 

2. Viteza este mărimea fizică definită şi exprimată cu ajutorul următoarelor mărimi fizice 
fundamentale: 

a) Masa şi timpul; 
b) Lungimea şi timpul; 
c) Temperatura termodinamică şi lungimea; 
d) Lungimea şi masa. 

 

3. După modul de prezentare a rezultatului măsurării, metodele de măsurare pot fi: 
a) De laborator; 

b) Digitale; 

c) Directe; 

d) Fără contact. 



Dialoguri Didactice – Nr. 1, iunie 2014 

 

 
 

49 

 

4. Eroarea de măsurare ce apare în mod repetabil, în condiţii identice de măsurare, ce poate fi 
evaluată şi al cărei efect asupra măsurării poate fi diminuat prin aplicarea unei corecţii este: 

a) Eroarea aleatorie; 

b) Eroarea sistematică; 
c) Eroarea grosolană; 
d) Eroarea de fidelitate. 

5. Noţiunea de măsurand se referă la: 
a) Obiectul sau fenomenul de măsurat; 
b) Mărimea fizică de măsurat; 
c) Unitatea de măsură a mărimii fizice de măsurat; 
d) Mijlocul de măsurare utilizat pentru determinarea valorii mărimii fizice de măsurat. 

 

Subiectul II: Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii, alegând, prin încercuire,  
litera „A”, dacă veţi considera afirmaţia adevărată, respectiv „F” dacă veţi considera afirmaţia falsă: 

(2p x 5 = 10 puncte) 

 

1. Unghiul plan este o mărime fizică suplimentară.     A F 

2. Unitatea de măsură, din SI, a forţei este 2s
m .     A F 

3. Mijloacele de măsurare reprezintă succesiunea logică a operaţiilor utilizate în efectuarea 
măsurărilor.          A F 

4. Valoarea diviziunii, în cazul riglei gradate, corespunde cu lungimea diviziunii. A F 

5. Domeniul de măsurare al unui aparat analogic de măsură, este exprimat în unităţi de măsură 
ce corespund cu unităţile marcate pe dispozitivul de afişare şi reprezintă diferenţa dintre 
limita superioară şi cea inferioară marcate pe scara gradată a aparatului.  A F 

 

Subiectul III: Asociaţi, utilizând spaţiul de răspuns din fişă, cifrele din coloana A, în care 
sunt precizate diferite mărimi fizice, cu literele din coloana B, în care regăsiţi unităţile de măsură 
specifice mărimilor fizice precizate:         

                  (2p x 10 =20 puncte) 

 

Coloana A Coloana B 

1 Densitate  (  ) a Kilogramul  (Kg) 

2 Masă  (m) b Secunda  (s) 

3 Temperatura termodinamică  (T) c Candela (cd) 

4 Presiune  (p) d 
Kilogram pe metru cub  ( 3m

kg
) 

5 Volum  (V) e Metru pe secundă  (
s

m ) 

6 Intensitate luminoasă  (j) f Metru pe secundă la pătrat  2s
m  

7 Viteză  (v) g Kelvin  (K) 

8 Aria suprafeţei  (A) h Newton pe metru pătrat ( 2m
N ) sau Pascal 

(Pa) 
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9 Acceleraţie  (a) i Metru pătrat  ( 2m ) 

10 Timp  (t) j Metru cub  ( 3m ) 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………. 

 

Subiectul IV: Calculaţi eroarea absolută şi eroarea relativă a unei rigle gradate, care a fost 
verificată la reperul 31 ( mmsauVmmX mmas 30,30  ) cu ajutorul unui set de cale plan paralele 

(mijloc de măsurare etalon), obţinând valoarea de referinţă 29,7 mm. Pentru răspuns utilizaţi spaţiul 
punctat de mai jos (calculele se vor efectua cu două zecimale): 

(20 puncte: din care 2x5p pentru scrierea corectă a relaţiilor de calcul, respectiv 2x3p pentru 
efectuarea corectă a calculelor, respectiv 2x2p pentru precizarea corectă a unităţilor de măsură 
utilizate la exprimarea celor două tipuri de erori). 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

  

Subiectul V: Efectuaţi următoarele transformări, utilizând regulile sistemului zecimal de 
transformări (utilizaţi pentru răspuns, spaţiul punctat):   (4 x 5p = 20 puncte) 

 

 

VkV

mcm

JMJ

gkg

mm

............3

............70

............66,0

............6

............1300

33









 

 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu! 

Toate subiectele sunt obligatorii! 

Timp de lucru 45 minute! 
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BAREM TEST INIŢIAL 

Modul III: Tehnici de măsurare în domeniu 

Clasa a XI-a 

 

 

Subiectul I – 20 puncte - Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 4 puncte. Pentru răspuns 
incorect sau lipsă, se acordă 0 puncte. 

1- c; 

2- b; 

3- b; 

4- b; 

5- b. 

 

Subiectul II – 10 puncte - Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns 
incorect sau lipsă, se acordă 0 puncte. 

1- A ; 

2- F ; 

3- F ; 

4- A; 

5- A. 

 

Subiectul III – 20 puncte - Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns 
incorect sau lipsă, se acordă 0 puncte. 
 

1- d ;   2- a ;   3- g ;   4- h ;   5- j ;   6- c ;   7- e ;   8- i ;   9- f ;   10- b. 

Subiectul IV – 20 puncte  din care  

2x5p=10 puncte pentru scrierea corectă a relaţiilor de calcul 
  2x3p=6 puncte pentru efectuarea corectă a calculelor 

2x2p=4 puncte pentru precizarea corectă a unităţilor de măsură utilizate la exprimarea celor 
două tipuri de erori. 

 

 

 
 

   

 
100%100%

r

rm

r

rm

X

XX
sau

X

X

XXX










 

 

  %01,1%

3,0





mmX

 

 

Subiectul V – 20 puncte - Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 4 puncte. Pentru răspuns 
incorect sau lipsă, se acordă 0 puncte. 
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VkV

mcm

JMJ

gkg

mm

3

353

4

3

4

1033

10770

106666,0

1066

10131300















 

 

 

 

GRAFICUL REZULTATELOR TESTELOR INIŢIALE  
CLASELE a XI-a A, B, C 

An şcolar: 2013-2014 

 

 

 
Nr. 

crt. 

 

Note 

a XI-a A a XI-a B a XI-a C 

18 elevi 15 elevi 18 elevi 

TMD TMD TMD 

1 între 2,00- 2,99 - 1 4 

2 între 3,00- 3,99 2 3 9 

3 între 4,00- 4,99 8 3 3 

4 între 5,00- 5,99 7 6 1 

5 între 6,00- 6,99 1 1 1 

6 între 9,00- 10,00 - 1 - 

 

 

 

 
 

 

Media pe clasă la Tehnici de Măsurare în Domeniu:  
clasa a XI-a A:  4,77; clasa a XI-a B:  5,02; clasa a XI-a C: 3,60 
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PROIECT DIDACTIC 

DESENAREA SOLIDELOR DE REVOLUȚIE 
 

Prof.  Marina Ștefan 

Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia  
 

 

I. Date generale: 

      Data : 05.03.2014 

      Clasa: a XII-a C, Ruta directă 

      Modulul: Modelarea 3D 

      Unitatea de învăţare: Crearea solidelor și editarea 3D  
      Lecția: Desenarea solidelor de revoluție 

      Tipul lecţiei: mixtă 

      Durata lecției: 1oră 

 

II.  Competenţe specifice vizate:  
           CS1 – Identifică și utilizează hard și soft pentru a realiza aplicații; 
           CS2 – Vizualizează și interpretează prezentări în 3D. 
 

III. Competenţe derivate: 
      De cunoaștere: 
   CD1 – Definirea comenzii Revolve;  

   CD2 – Identificarea comenzii în meniul Draw/instrumente grafice și activarea ei; 
           CD3 – Introducerea datelor necesare executării comenzii Revolve; 

   CD4 – Utilizarea comenzii pentru desenarea unor obiecte 3D – solide de revoluție. 
                       

       Formativ educative:  

                     - Participarea cu interes la discuții în timpul orei; 
                     - Dezvoltarea atenției de concentrare și a spiritului de observație. 

 

IV. Strategii Didactice: 

 

1. Metode de invatamant: explicația, demonstrația, conversația euristică, descoperirea  
dirijată și independentă, problematizarea, exercițiul.                                   
2. Mijloace didactice: calculatoare, soft educațional, fișe de documentare, fișe de lucru.    
3. Mod de lucru cu elevii: frontal, pe grupe. 

4. Bibliografie: „Utilizarea aplicațiilor de tip CAD” Manual pentru cl.a XI-a, rută directă și  
 cl. a XII-a, rută progresivă, Editura CD PRESS; „Proiectare asistată de calculator în 3D cu Auto- 

CAD”, Îndrumar de laborator, Ionuț Gabriel Ghionea, Editura BREN, București 2005. 
5. Mediul de instruire: cabinetul de informatică 
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Modulul: Modelare 3D 

Unitatea de învățare: Crearea solidelor și editarea 3D 

Lecția: Desenarea solidelor de revoluție 

Clasa: a XII-a C 

 

 

                                                 FIȘĂ DE DOCUMENTARE 

 

 

Desenarea obiectelor solide de revoluție 

 

         Programul AutoCAD folosește comanda Revolve pentru crearea solidelor prin rotirea unui 

obiect plan (profil) în jurul unei axe care nu intersectează conturul. Solidele astfel generate au o 

configurație simetrică față de o axă (numită axă de rotație sau de revoluție).  
         Profilul trebuie să fie un contur închis, de tipul: polilinie, poligon, cerc, elipsă, curbă spline, 
regiune, inel („donut”). Dacă profilul este o combinație de mai multe obiecte (segmente de linie, 
arce de cerc), acesta trebuie transformat în polilinie sau regiune utilizând una dintre comenzile: 
Pedit, Region sau Boundary. 

         Densitatea liniilor prin care se reprezintă în desen suprafața solidului este controlată de 
variabila de sistem Isolines, iar continuitatea suprafeței modelului este reglată prin variabila 
Facetres. 

          Rotirea conturului se poate face complet (la unghiul de rotație de 360°) sau numai pe un 
anumit sector, caz în care se poate observa interiorul solidului de revoluție obținut.      
          Activarea comenzii se realizează din bara cu instrumente Solids, din meniul Draw-Solids sau 

prin tastarea comenzii respective în linia de comandă.    
 

          În figurile 1 și 2 se exemplifică aplicarea comenzii Revolve pentru obținerea unor solide de 
revoluție.  

                                      
                                                             

    Desenarea conturului                   solidul de revoluție obținut             solidul de revoluție obținut 
               plan                                 prin rotirea profilului cu 360°        prin rotirea profilului cu 240°    
                                                                     

      

Dialogul în linia de comandă este:                
Command: revolve 

Current wire frame density:  ISOLINES=4 

Select objects: Specify opposite corner: 1 found  se selectează profilul (contur plan) 
Select objects: Enter 
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Specify start point for axis of revolution or 

define axis by [Object/X (axis)/Y (axis)]:  se selectează un punct al axei de revoluție 

Specify endpoint of axis: se selectează al doilea punct al axei  
Specify angle of revolution <360>: se indică unghiul de rotație al profilului (implicit este 360°) 
 

 

 

                     
 

            Desenarea conturului plan prin rotirea căruia se va obține un solid de tip arbore 

 

                    
 

                                Solidul arbore in vizualizare Wireframe (model de sârmă) 
 

 

                       
    

 

                        Solidul arbore in vizualizare umbrită – Shade (opțiunea Gouraud Shaded) 

                                         

                                                                     Fig.2 

 

 

 

 

Modulul: Modelare 3D 

Unitatea de învățare: Crearea solidelor și editarea 3D 

Lecția: Desenarea solidelor de revoluție 

Clasa: a XII-a C 

 



Dialoguri Didactice – Nr. 1, iunie 2014 

 

 
 

56 

 

 

FIȘĂ DE LUCRU 

 

 

       Aplicația are ca scop crearea unui solid de revoluție. 
 

Indicații: se vor parcurge etapele: 
1. Împărțiți fereastra de lucru în două viewport-uri, dispuse pe verticală (meniul View-

Viewports-New Viewports). Alegeți configurația potrivită. 
2. Vizualizați barele de instrumente View și Solids. 

3. În viewport-ul din dreapta stabiliți o vedere izometrică de tip SE. 

4. În viewport-ul din stânga stabiliți o vedere din față, Front. 

5. Utilizați Viewport-ul din stânga pentru desenare. 
6. Desenați o polilinie închisă automat, care să descrie conturul alăturat. 
 

 
 

 

7. Setați variabilele Isolines și Facetres la valorile 12, respectiv 10. 

8. Cu ajutorul comenzii Revolve generați un solid de revoluție din polilinia anterioară. Ca 
axă de revoluție, selectați muchia orizontală inferioară, prin clic pe două puncte diferite (pot 

fi capetele muchiei). Unghiul de rotație va fi cel implicit (360°). 
9. Utilizați afișarea umbrită (Shade) pentru imaginea aflată în viewport-ul din dreapta. 

Rezultatul este cel din imaginea de mai jos. 
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TEHNOLOGIA ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL TEHNIC DE SPECIALITATE 

 
 

Prof. Aurelia Fialcofschi 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 
 

 

“Nu vă mândriţi cu predarea unui număr mare 
de cunoştinţe. Stârniţi numai curiozitatea. 
Mulţumiţi-vă să deschideţi minţile, nu le 
încărcaţi. Puneţi în ele scânteia.” 

Anatole France  

 

ntrenarea permanentă a elevilor la un efort intelectual susţinut şi înarmarea acestora cu 
capacităţile necesare unei activităţi de învăţare productivă reprezintă modalitatea cea mai 
eficientă de educare a elevilor în spiritul unei atitudini conştiente şi active. A utiliza 

informaţia, ceea ce se face cu materia informativă pentru a obţine un efect care să satisfacă o nevoie 
de informare. A folosi un produs de informare înseamnă a angaja acel obiect pentru o nevoie de 

informare. Curriculum-ul din învăţământul profesional şi tehnic din România este o componentă a 
curriculumului naţional şi este fundamentat pe baza standardelor de pregătire profesională. 
Conţinutul său este modular, putând fi implementat prin metodologii de predare, învăţare, evaluare, 
centrate pe elev. Modulul este o unitate de învăţare şi evaluare măsurabilă prin raportare la 
rezultatele învăţării. Fiecărui modul îi sunt alocate ore pentru pregătire teoretică şi ore pentru 
pregătire practică, necesare formării competenţelor profesionale şi a unor competenţe cheie. O parte 
din aceste competente sunt de ordin general şi sunt specifice tuturor absolvenţilor din învăţământul 
tehnic, o altă parte sunt solicitate de potenţialii angajatori ai absolvenţilor fiind dictate de specificul 
activităţii acestora. 

Cea mai eficientă metodă de învăţare este captarea atenţiei elevilor şi conectarea lor pas cu 
pas la un efort intelectual intens. Cel mai important duşman al învăţării este plictiseala. Prelegerea 
plictisitoare a unui profesor nu are nicio şansă de a capta atenţia elevilor. Pentru tinerii elevi, 
plictisitor este orice nu are legătură cu stilul lor de viaţă. Astfel, profesorul trebuie să prezinte 
“informaţiile plictisitoare“ în modul cel mai plăcut pentru tinerii elevi, cu ceva conexiuni cu stilul 

lor de viaţă. Tânăra generaţie, numită  “e–generaţia” are la îndemână computere, accesorii PC, 
telefoane mobile performante, au acces la internet şi folosesc diverse motoare de căutare pentru a 
găsi informaţii şi, în general, echipamentele electronice ocupă o mare parte din viaţa lor. Astfel, 
informatia poate fi o metodă mai bună de educaţie, cu legături puternice cu stilul de viaţă al “e-

generaţiei”.  
Învăţământul liceal tehnic pregăteşte elevii în domenii specifice. Informaţiile tehnice sunt 

complet noi şi nu au legătură cu noţiunile dobândite din mediul ambiant. E-informaţia ajută ca toate 
informaţiile tehnice abstracte şi complet noi să fie mai usor acceptate şi asimilate de către elevi. A 
intrat deja în obişnuinţa zilnică utilizarea calculatorului pentru comunicare, informare şi instruire. 
Numită de unii “inovaţia tehnologică cea mai importantă a pedagogiei moderne“, instruirea asistată 
de calculator contribuie la eficienţa instruirii, este un rezultat al introducerii treptate a informatizării 
în învăţământ. Interacţiunea elev-computer permite diversificarea strategiei didactice, facilitând 
accesul elevului la informaţii mai ample, mai logic organizate, structurate variat, prezentate în 

A 
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modalităţi diferite de vizualizare. Prin răspândirea şi diversificarea instruirii asistate de calculator, a 
softurilor educaţionale, rolul dascălului va suferi modificari. Profesorul se va degreva treptat de 
activitatea de rutină, dar sarcinile sale se vor amplifica datorită faptului că va trebui să cunoască 
noile softuri apărute, să realizeze softuri noi sau să elaboreze proiecte de soft şi să le adapteze la 
cerinţele procesului educativ. Procesul educaţional se va descentraliza, transformându-se dintr-un 

sistem centrat pe profesor, pe şcoală, într-unul centrat pe subiecţi. Oricât de complete ar fi softurile 
educaţionale, profesorul rămâne principala “unealtă“ de învăţare. Profesionistul înţelege că poţi 
termina şcoala, dar educaţia nu o termini niciodată. Elevul, la fel ca oricare dintre noi, trebuie să fie 
conştient de faptul că “educaţia este o experienţă care durează o viaţă“. 
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ORIENTĂRI MODERNE ALE STRATEGIILOR DIDACTICE 
 

Prof. Virginica Barabaş 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

 

onfruntată cu o nouă structură a cerinţelor social-umane, educaţia şcolară se vede obligată 
să-şi redefinească propriile ei ţeluri şi să asigure o nouă direcţie dezvoltării personalităţii 
umane, în acord cu complexitatea problemelor cu care se vede confruntat omul de astăzi şi 

mai ales cel de mâine. Cu deosebire se resimte nevoia exersării şi dezvoltării acelor facultăţi şi 
funcţii mintale, corelate cu asemenea calităţi profesionale şi morale, care să pregătescă 
personalităţi puternice, multilateral şi armonios dezvoltate. 

Conştient de natura sarcinilor care-i revin, învăţământul trece tot mai mult educaţia înaintea 
instrucţiei şi îşi reconsideră în acelaşi timp propria lui metodologie didactică şi educativă, 
angajând-o tot mai ferm în serviciul unei dezvoltări generale a personalităţii. Sunt lăsate tot mai 
mult în urmă metodele informative şi descriptiviste, în favoarea utilizării unor metode cu un 
pronunţat potenţial formativ, a celor care contribuie în cea mai mare măsură la sporirea funcţiilor 
educative ale procesului de învăţământ, la atingerea unei eficacităţi maximale a acestuia sub 
raportul dezvoltării generale a elevilor.  

Se acordă prioritate acelor metode care stimulează şi ajută la dezvoltarea celor mai 
reprezentative capacităţi, aptitudini şi calităţi cu care omul de mâine va trebui să iasă în 
întâmpinarea sarcinilor social-profesionale.  

Se pune accentul pe acele metode care cultivă personalitatea şcolarului în întreaga ei bogăţie, 
în complexitatea expresiilor şi a angajamentelor sale, care-l formează ca individ, ca membru al 

unei familii şi al unei colectivităţi, cetăţean şi producător, inventator de tehnică, factor activ al 
transformării societăţii. 

În atingerea acestor deziderate sunt două linii fundamentale spre care tinde perfecţionarea 

metodologiei învăţământului: 
a) În direcţia activizării maxime a tuturor metodelor şi procedeelor de instruire şi educaţie, în 

măsură să asigure o participare mai activă a elevului în procesul de învăţământ, prin atragerea lui 
în efectuarea unor studii şi cercetări personale, în activităţi de explorare a mediului înconjurător, la 
experimente, lucrări practice, activităţi de creaţie tehnică etc. În esenţă, accentul se pune pe 
utilizarea unor metode active, de mare supleţe, a acelora care acordă importanţă activităţii proprii,  
care cer efort personal din partea celui care studiază în raport cu sarcinile de învăţare date, care 
angajează în munca şcolară toate puterile elevului. Se tinde spre folosirea cu insistenţă a acelor 
metode care aduc elevii în contact nemijlocit cu situaţiile din viaţa reală şi cu problemele concrete: 
metode de învăţare prin descoperire (euristice şi de cercetare ), metode de atragere a elevilor la 
creaţia de bunuri materiale şi spirituale, care dau prilej de participare la rezolvarea problemelor 
practice ale vieţii, ale organizării muncii, care implică sub multiple aspecte propria lor 
personalitate şi care exersează în acelaşi timp diferitele ei laturi.  

b) În direcţia aplicării unor metode care reuşesc să cultive întregul potenţial individual. 

C 
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 Formative sunt acele metode care caută să respecte condiţiile dezvoltării fiecărui elev şi să 
intervină activ în direcţia optimizării capacităţilor şi structurilor lui mintale, a intereselor şi 
aspiraţiilor sale personale. 

Caracteristica unei asemenea metodologii constă nu numai în diversificarea metodelor, ci şi 
în întrebuinţarea unor metode diferenţiate, în puterea ei de a asigura îmbinarea activităţilor de 
învăţare şi de muncă individualizată, independentă, cu activităţile de cooperare, de învăţare şi de  
muncă socializată interdependentă cerinţă primordială a educaţiei progresiste contemporane.  

Este vorba de organizarea de aşa manieră a procesului de învăţământ, încât aceasta să lase 
loc unei îmbinări şi alternanţe sistematice a activităţilor bazate pe efortul individual, solitar 

(lectură, documentarea după diverse surse de informaţie, observaţia proprie, exerciţiul personal, 
instruirea programată, tehnici de pregătire în laboratoare de specialitate, experimentul şi lucrul 
individual, tehnica muncii cu fişe, tehnici de autoinstruire etc.), cu activităţile ce solicită efortul 

colectiv (de echipă, de grup), de genul discuţiilor sau dezbaterilor colective, al asaltului de idei ori 
ca cele impuse de folosirea extensivă a metodelor de simulare, a studiului de caz, intensificarea 

dialogului şcolar, rezolvarea în microgrupuri a unor probleme sau efectuarea în echipă a unor 
experimente, realizarea în comun a unor proiecte-teme de cercetare şi de acţiune.  

De fapt, diferenţa dintre didactica tradiţională şi cea actuală constă în modul de concepere şi 
organizare a situaţiilor de învăţare (riguros dirijate în primul caz şi având autonomie de diferite 

grade, în cel de-al doilea). Altfel spus, o strategie este legitimă sau ilegitimă nu în general, ci 
potrivit unor circumstanţe concrete; profesorul eficace este acela care ştie să selecţioneze, să 
combine, să varieze diferite metode, alegând strategii adecvate.  
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ROLUL PROFESORULUI LA CLASĂ 

 

Prof. Corina Mihalache 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

 

rofesorul este sursa de informaţii a elevilor, specialistul care tratează informaţia, o 
prelucrează, adaptând-o la sistemul de gândire al celor care învaţă; selecţionează şi 
ordonează informaţia pentru sporirea eficienţei ei formative; îndrumă şi conduce elevii la 

surse de informare, îi învaţă tehnicile de dobândire a acestora, de investigare, de descoperire a lor; 
elaborează o strategie didactică, un program de acţiune, cu obiective precise, în care prefigurează 
comportamentul la care ajunge elevul prin parcurgerea unei secvenţe de instruire.  

Profesorul trebuie să aibă un stil general deschis de predare-învăţare care să-l ajute pe elev 

să-şi dezvolte inteligenţa, creativitatea şi aptitudinile, să-şi formeze o cultură generală şi un 
comportament social axat pe valorile morale. Rolul lui este, astfel, de a selecta, organiza metodic 

informaţia pentru predare-învăţare, de a transmite inteligibil şi argumentat, de a explica, de a crea 
motivaţii, de a orienta şi încuraja elevul, de a coopera cu el, de a pune probleme, de a crea situaţii-
problemă, de a evalua rezultatele, de a stabili cauzele insuccesului şi de a-l ajuta pe elev să le 
înlăture. 

Acest tip de comportament didactic solicită mai multe aptitudini didactice, educative, 

organizatorice şi tehnice, precum şi anumite calităţi ca: informaţia de specialitate, psihopedagogică 
şi metodică, inteligenţa creativă, atenţie distributivă în clasă, exigenţă echilibrată, cooperare şi 
respect faţă de elev, interes pentru instruirea elevilor, conştiinciozitate, perseverenţă, răbdare, 
echilibru psihic, fluenţa vorbirii, flexibilitatea gândirii, originalitate în stilul de predare-învăţare, 
autocontrol, spirit critic şi de observaţie, dragoste faţă de copii, înţelegere, umor, calm, onestitate, 

spirit de justiţie în notarea şi rezolvarea unor situaţii conflictuale. 
Aptitudinea pedagogică – în opinia lui N. Mitrofan – înseamnă competenţa ştiinţifică 

(stăpânirea informaţiilor disciplinei în vederea manipulării materialelor specifice obiectului de 

învăţământ), competenţa pedagogică (metode/strategii pentru construirea diferitelor componente ale 
personalităţii elevului), competenţa psihosocială (optimizarea relaţiilor interumane în procesul 
educaţional). 

Aptitudinile pedagogice ale profesorului se referă la: inteligenţă, memorie bună, capacitate 
de comunicare manifestată prin bogăţia vocabularului, asociaţii de idei, vorbire cu atribute estetice, 
gândire logică, spirit de observaţie, imaginaţie constructivă, atenţie concentrată şi distributivă, dicţie 
etc. 

Aptitudinile didactice presupun: capacitate de proiectare şi realizare a activităţii didactice, 
selectarea şi organizarea metodică a informaţiei, transmiterea inteligibilă a informaţiei, expunerea 
logică, argumentată şi sistematizată, dialog cu elevii, formulare de întrebări explicite, aplicare a 
metodelor activ-participative, cooperare cu elevii, aplicare a cunoştinţelor etc. 

Dintre aptitudinile educaţionale se disting: capacitatea de a cunoaşte şi a caracteriza elevii, 

de a stabili relaţii socio-afective, tactul pedagogic, echilibrul sufletesc, stăpânirea de sine, spiritul de 
justiţie, onestitatea, concordanţa vorbă/faptă, exemplul personal etc. 

Aptitudinile organizatorice şi tehnice vizează: capacitatea de organizare a activităţii 
instructiv-educative, de a se informa şi de a lua decizii, de a conduce procesul instructiv-educativ; 
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mânuirea şi întreţinerea instrumentelor şi aparaturii de laborator, a calculatoarelor, a tehnicilor 
audio-vizuale etc. 

Sub presiunea trecerii de la un învăţământ preponderent informativ la unul centrat pe latura 

formativă se impune să se realizeze, prin formarea continuă, un profil profesional cât mai apropiat 
de imaginea ideală a cadrului didactic. Astfel, în învăţământul centrat pe elev profesorul are rolul 

de dascăl, mentor, moderator, sfătuitor, prieten şi model. El este tot mai mult recunoscut drept 

manager al clasei/colectivului de elevi şi nu poate realiza o activitate eficientă, cu finalităţi 
calitative evidente, dacă nu-şi pune mereu întrebări şi nu găseşte răspunsuri. 

A. Peretti oferă o valoroasă metaforă a managementului educaţional, care conţine un set de 

întrebări pe care trebuie să şi le pună orice manager, inclusiv cadrul didactic: 
 

Bicicleta: 

 Ghidonul: Care sunt principiile pe baza cărora îmi organizez activitatea? 

 Farul: Care sunt aspectele care trebuie reliefate? Care sunt zonele de obscuritate (...) rămase 
voit sau nu într-un con de umbră? 

 Cadrul: În ce condiţii de mediu acţionez? Care este cadrul de acţiune? 

 Roata: Asupra cui acţionez? Ce probleme am de rezolvat? 

 Pedalele: Care sunt punctele de sprijin pentru activitatea proiectată? Care sunt punctele de 
susţinere? 

 Apărătorile: Care sunt ameninţările? Cum să acţionez pentru a mă apăra de ele? 

 Portbagajul: Deţin informaţii, cunoştinţe, resurse care să-mi permită să-mi organizez 

activitatea? Care e bagajul de cunoştinţe de care dispun? 

Aşadar, în procesul de predare-învăţare-evaluare, funcţiile profesorului sunt: de organizare şi 
dirijare a lecţiilor conform obiectivelor, de reglare şi optimizare a procesului de instruire pe baza 

feedback-ului, de inovare a activităţii instructiv-educative. 
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VALENŢE EDUCATIVE ALE PARTENERIATULUI 

 CU FAMILIA 
 

Prof. Roxana Violeta Vasilescu 

Liceul Tehnologic „Ion Bǎnescu” Mangalia 

    

Motto: 

    ,,Ca şi bulgărele de zăpadă, copilul poartă cu sine şi din 

pulberea drumului pe care îl străbate. De aceea, este necesar 

să veghem asupra influenţelor ce se exercită asupra lui, dar şi 
să-l învăţăm curajul şi responsabilitatea de a zbura într-o zi. 

Pentru aceasta este nevoie de ştiinţă, răbdare şi optimism. 
Dar, mai presus de toate, este nevoie de iubire, de foarte multă 
iubire. Căci, indiferent de calităţile şi defectele sale, un copil 

este întotdeauna un cer, adică o perspectivă pe care nu avem 
voie să o ratăm”. 

                  ( Munteanu Anca – Psihologia copilului şi a adolescentului ) 
 

 

coala de astăzi are mai mult ca oricând nevoie să răspundă, printr-o largă deschidere spre 
mediul comunitar, nevoii de schimbare, prin crearea şi dezvoltarea legăturilor intra şi 
intercomunitare, prin apelarea la dialogul social bazat pe principiul coresponsabilităţii. 

Complexitatea procesului educativ implică o cunoaştere sistematică, aprofundată a 
elementelor sale. De aceea, pentru a înţelege unele fapte, pentru a desluşi trăsăturile personalităţii 
elevilor, pentru a putea explica motivele acţiunii lor, pentru a le vedea interesele, aptitudinile sau 
orice manifestare, cât de simplă ar părea ea, trebuie să cunoaştem conduita elevului şi modul său de 
a gândi şi simţi. Acest lucru se poate face cu succes doar când îi privim pe copii ca pe un membru 

component al unei familii, ca pe un reprezentant al unui mediu social. 

Educaţia nu este numai pregătire şcolară, ci este înţeleasă tot mai mult ca un flux continuu 
de influenţe modelatoare şi transformatoare exercitate pe tot parcursul vieţii individului. Atunci 

când aceste influenţe sunt organizate adecvat şi răspund nevoilor interne personale, ele construiesc, 
modelează şi transformă personalitatea. 

Randamentul educaţiei depinde nu numai de parteneriatul şcoală - familie, dar şi  de modul 

în care se realizează colaborarea între acestea şi comunitatea locală, care este  considerată 
principalul garant al prevenirii unor neplăcute surprize sociale. 
 

 Partenerii acţiunilor educative 

 Parteneriatul educaţional este unul dintre cuvintele cheie ale pedagogiei contemporane. Este un 

concept şi o atitudine în câmpul educaţiei. Ca atitudine, parteneriatul presupune: 
◦ acceptarea diferenţelor şi tolerarea opţiunilor diferite; 
◦ egalizarea şanselor de participare la o acţiune educativă comună; 
◦ interacţiuni acceptate de toţi partenerii; 
◦ comunicare eficientă între participanţi; 
◦ colaborare (acţiune comună în care fiecare are rolul său diferit; 
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◦ cooperare (acţiune comună în care se petrec interrelaţii şi roluri comune). 
Parteneriatul educaţional tinde să devină un concept central pentru abordarea de tip 

curricular flexibilă şi deschisă a problemelor educative. În abordarea curriculară a educaţiei se 
identifică nevoia cunoaşterii, respectării şi valorizării diversităţii. 
 Actual, conceptul de parteneriat are în vedere o altă relaţie cu copilul, care este parte a 
deciziilor educative, după posibilităţile şi dimensiunile alegerilor sale. La educarea copilului 
contribuie, ca instituţii bine determinate ale societăţii, familia, şcoala şi comunitatea. 

Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul 
copilului la nivelul procesului educaţional. El presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi 
acţiuni educative între factorii educaţionali.  

Parteneriatul educaţional se realizează între: 
◦ instituţiile educaţiei: familie, şcoală şi comunitate; 
◦ agenţii educaţionali: copil, părinţi, profesori, specialişti în rezolvarea unor probleme 

educaţionale (psihologi, consilieri psiho-pedagogi, terapeuţi etc.); 
◦ membri ai comunităţii cu influenţă asupra creşterii, educării şi dezvoltării copilului 

(medici, factori de decizie, reprezentanţii bisericii, ai poliţiei etc.); 
◦ influenţele educative exercitate la anumite momente asupra copilului; 
◦ programele de creştere, îngrijire şi educare a copilului; 
◦ formele educaţiei în anumite perioade.  

 Conceptul de parteneriat educaţional are valoare de principiu în pedagogie şi este o extensie de 
la principiul unităţii cerinţelor în educaţie. 

Au fost identificate două dimensiuni principale ale implicării părinţilor în activitatea şcolară a 
copiilor: dimensiunea relaţiei părinte-copil, vizând controlul frecvenţei, al rezultatelor şcolare, al 
temelor, ajutorul acordat de părinţi în rezolvarea temelor şi, în general, în îndeplinirea sarcinilor şi 
suportul, respectiv susţinerea morală şi materială a activităţii şcolare a copilului; dimensiunea 
relaţiei familie-şcoală – care se referă, în principal, la alegerea filierei şi unităţii şcolare şi la 
contactele directe ale părinţilor cu reprezentanţii instituţiei şcolare, cadre didactice şi administratori. 
Aceste contacte pot îmbrăca forma unor întâlniri colective desfăşurate în cadrul formal al 
negocierilor dintre administraţia şcolară şi asociaţiilor părinţilor, al reuniunilor de informare a  

părinţilor cu privire la conţinuturile şi metodele şcolare, orarelor, exigenţelor cadrelor didactice sau 
în cadrul informal al unor excursii, vizite, ieşiri ale elevilor la diferite activităţi sportive serbări, 
aniversări etc. Ele îmbracă, însă, şi forma unor întâlniri interindividuale, în cadrul formal al unor 
întâlniri programate la iniţiativa cadrului didactic sau a părintelui ori în cadrul informal al 
întâlnirilor, mai mult sau mai puţin întâmplătoare, la ieşirea din şcoală sau în diferite spaţii publice, 

al telefoanelor şi scrisorilor, al vizitelor la domiciliul elevilor.  
Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea şi respectarea identităţii 

sale cu familia, prin recunoaşterea importanţei acesteia şi atragerea în procesul didactic şi cu toate 
resursele educative ale societăţii, pe care le identifică, le implică şi le foloseşte activ. 

 Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de 
cerinţe şi o unitate de acţiune când este vorba de interesul copilului. Ea concepe cele două instituţii 
sociale, exprimându-se în schimburi de opinii şi în discuţii, iar atunci când este vorba de decizii, 
păstrându-şi fiecare identitatea şi aportul specific. 
 Pentru realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: 
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◦ părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot aduce o contribuţie reală şi valoroasă la 
educarea copiilor lor; 

◦ părinţii să fie parte la adoptarea deciziilor privitoare la copii; 
◦ să se recunoască şi să se aprecieze informaţiile date de părinţi referitoare la copiii lor; 
◦ să se valorifice aceste informaţii şi să se utilizeze în completarea informaţiilor profesionale; 
◦ responsabilitatea să fie împărţită între părinţi şi profesori. 

   Parteneriatul educaţional este o formă de comunicare,cooperare,colaborare în sprijinul copilului la 
nivelul procesului educaţional. 

Toate formele de activităţi realizate în sprijinul funcţiei educative a familiei respectă următoarele 

principii: 

 

1. Confidenţialitatea, care semnifică nevoia de a păstra secretul problemelor familiei şi al 

datelor culese.  

2. Respectul individualităţii - fiecare beneficiar este o persoană care are dreptul la respect şi 
înţelegere, la acceptarea sa aşa cum este, fără a se emite în discuţie judecăţi de valoare. 

3. Sinceritatea cere o imagine cât mai clară şi mai sinceră a problemelor întâmpinate, 

discuţii cu beneficiarii şi abordarea cât mai realistă a situaţiilor. 
4. Recunoaşterea propriilor limite este tot o formă de sinceritate şi cere ca profesionalistul 

să apeleze la un colaborator atunci când singur nu poate găsi soluţiile. 
5. Negocierea soluţiilor şi respectarea deciziilor beneficiarului se referă la nevoia de a-l 

face pe fiecare subiect al demersului nostru, presupune discutarea tuturor paşilor în 
programele de intervenţie, ca şi sprijinirea deciziilor. 

6. Nediscriminarea se referă la respectul identităţii culturale, etnice, religioase, sociale etc. a 
beneficiarului. 

7. Acordarea unor servicii integrate presupune apelul la  profesionişti diferiţi în anume 
momente (psihologi, consilieri psiho-pedagogi, asistenţi sociali, medici). 

 

 Relaţia dintre părinţi şi profesori implică ieşirea din frontierele şcolii şi determină o altă 
abordare a profesiei didactice. În pedagogia tradiţională această temă era tratată sub denumirea de 
„colaborarea dintre şcoală şi familie”. Actualmente, dimensiunile acestei relaţii sunt mult mai 
cuprinzătoare datorită lărgirii conceptului de colaborare spre cel de comunicare prin cooperare şi, 
mai nou, prin conceptul de parteneriat care le cuprinde pe toate şi, în plus, exprimă şi o anumită 
abordare pozitivă şi democratică a relaţiilor educative. 

         Suntem cu toţii responsabili pentru educaţia tinerei generaţii. Cu cât se complică viaţa socială 
şi provocările lumii moderne, formulează întrebări şi cer răspunsuri la care nu ne-am fi gândit acum 

douăzeci de ani, devine tot mai clar că este nevoie de un parteneriat educaţional în favoarea şi 
pentru asigurarea viitorului, pentru creşterea mai adecvată a copiilor.  
          În această lume în permanentă schimbare – aflată sub presiunea competiţiilor de orice fel – 

părinţii, educatorii, oamenii de afaceri, comunităţile locale, statele şi guvernele naţionale se 
străduiesc împreună să încurajeze sistemele de îmbunătăţire a educaţiei. Unul dintre mijloacele de 
îndeplinire a acestui scop – implicarea familiei în educaţie – a existat de generaţii. Familiile trebuie 
să fie implicate in îmbunătăţirea procesului educaţional atât acasă, cât şi la şcoală. 

Şcolile pot şi chiar joacă un rol important în întărirea legăturilor dintre familie şi şcoală. 
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Părinţii se întorc către şcoală pentru a fi îndrumaţi. Există multe iniţiative promiţătoare care 
demonstrează căile inovative de realizare a parteneriatului educaţional şcoală – familie. 
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 ORGANIZATORUL GRAFIC- metodă activ-participativă de abordare a 
relaţiei dintre literatură şi alte arte 

 

Prof. Mirela Ţicu 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

 

rganizatorul grafic este o metodă de învăţare activă care facilitează esenţializarea unui 
material informativ prin schematizarea ideilor. Această metodă ajută elevii să realizeze 

corelaţii între ceea ce ştiu şi ceea ce urmează să înveţe sau ce va trebui să răspundă. De 
asemenea, profesorii sunt ajutaţi să stabilească obiectivele lecţiei, să conştientizeze mai bine ceea ce 
vor preda sau evalua. Organizatorul grafic se poate utiliza pentru prezentarea sructurată a 
informaţiei în mai multe moduri: comparativ, descriptiv, secvenţial, de tipul cauză-efect, 

problematizat etc.  

     Există mai multe tehnici de organizare grafică: tabelul consecinţelor, tabelul comparativ, 
tabelul conceptelor, friza cronologică, diagrama Venn, diagramă a cauzelor şi a efectului (fishbone 

map – scheletul de peşte), diagrama Spider Map (pânza de păianjen), hexagonul, ciorchinele, 

tabelul „T”, lanţul evenimentelor, bula dublă, harta evenimentului, network tree. 
     Am aplicat această metodă- tabelul conceptelor- la clasa a IX-a, în studierea relaţiei dintre 
literatură şi celelalte arte, respectiv relaţia literatură-cinematografie. Competenţa specifică ce s-a 

urmărit a fi dezvoltată la elevi a fost compararea limbajului cinematografic cu acela al textului scris, 
prin conţinuturi precum raportul imagine-text, limbajul cinematografic, limbajul literaturii, concepte 

specifice cinematografiei- regie, scenariu, imagine, coloană sonoră, interpretare actoricească. 
     Ca punct de plecare pentru înţelegerea relaţiei dintre textul literar şi producţia cinematografică 
am ales un fragment din romanul ,,Fraţii Jderi” de Mihail Sadoveanu, prezent în manualul de 
clasa a IX-a al Editurii All, 2000, la tema ,,Personalităţi, modele, exemple” şi scena similară din  
filmul realizat de Mircea Drăgan în anul 1973. Este vorba despre scena în care Ştefan Vodă 
participă la sărbătorirea hramului Mănăstirii Neamţului. Fragmentul face parte din volumul I al 
romanului, „Ucenicia lui Ionuţ”( Cap. al II- lea, „Aici se arată un Voievod mare şi un Jder 
mititel”). 

     Pentru înţelegerea textului literar am pornit de la identificarea unor elemente de structură şi de 
conţinut. Astfel, elevii au stabilit tema romanului şi structura compoziţională. S-a prezentat 
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conflictul principal, la nivelul întregului roman, între moldoveni şi atacatori. Conflictul primului 

volum este cel dintre Ionuţ şi Alexăndrel-Vodă pentru iubirea Nastei. A fost prezentat apoi 
subiectul primului volum şi a fost stabilită tipologia romanului: roman istoric, al unei familii, 
iniţiatic, de dragoste, mitic, de aventuri.  

     Familiarizaţi cu înlănţuirea faptelor epice, elevii au citit fragmentul din manual. După lectură au 
fost identificate principalele momente ale acestuia: apariţia Domnitorului la Mănăstirea Neamţului, 
întâmpinat de prea sfinţitul Iosif; portretul lui Ştefan-Vodă; ceremonialul religios; ceremonialul laic. 
      În cea de-a doua oră a fost proiectată secvenţa din ecranizarea romanului în care este înfăţişat 
acest moment. Fiecare elev a ales un cartonaş pe care era notat numele unui personaj din această 
scenă. S-au format astfel şase grupe. Fiecare grupă a primit o fişă în care elevii şi-au notat 

observaţiile referitoare la anumite concepte utilizate în arta cinematografică. 
 

Grupa nr.1- Ionuţ Jder; Conceptul: SCENĂ; Observaţii: 
-Unde este plasat Ştefan cel Mare? 

-Unde sunt plasate celelalte personaje? 

-Care este relaţia cu domnitorul? 

-Unde este plasată scena? 

-Ce vedem mai întâi? 

-Ce descoperim treptat? 

 

Grupa nr.2- Stareţul Nicodim; Conceptul: IMAGINE; Observaţii: 

-Între imagini există legături logice sau simbolice? 

-Imaginile se succed cu încetinitorul sau se derulează mai rapid? 

 

Grupa nr. 3- Alexăndrel-Vodă; Conceptul: LUMINA; Observaţii: 
-Cum cade lumina pe chipul personajului şi care este efectul obţinut? 

-De unde vine lumina? 

-Ce trăsătură a personajului este sugerată prin faptul că, stând în lumină, oamenii nu îl pot privi? 

 

Grupa nr. 4- Portarul Bodea; Conceptul: COLOANA SONORĂ; Observaţii: 
-Cum sunt vocile actorilor? 

-Ce credeţi despre muzica aleasă? 

-Ce rol pot avea zgomotele din fundal? 

-Care este efectul care se obţine prin alternarea momentelor de agitaţie, de zgomot, cu cele de 
tăcere? 

-Cum sunt subliniate sonor scenele simbolice (sărutarea sfintei Evanghelii şi ridicarea sabiei? 

 

Grupa nr. 5 Logofătul Toma; Conceptul: VIZIUNE REGIZORALĂ; Observaţii:  
-Ce a dorit să sublinieze prin această scenă? 

-Are vreo semnificaţie faptul că este prima scenă a filmului? 

-Consideraţi că poate fi realizat un paralelism între regizor (în film) şi narator (în roman)? 

 

 

Grupa nr. 6-  Starostele Căliman; Conceptul: JOCUL ACTORILOR; Observaţii: 
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-Mimică: 
-Gesturi: 

-Tonalitate: 

-Costume: 

 

     Pe baza observaţiilor notate de elevi, s-a discutat despre specificul artei cinematografice. S-a 

ajuns la următoarele concluzii în ceea ce priveşte arta secolului al XX- lea: este o formă modernă de 
comunicare artistică; enunţul artistic este colectiv, la realizarea lui contribuind scenaristul, 
regizorul, operatorii, actorii; este un enunţ indirect, între emiţătorul colectiv şi receptor intervenind 
diferite simboluri, şi instrumental, având nevoie de concursul aparatelor tehnice; în cazul 
ecranizărilor unor opere literare, fidelitatea sau infidelitatea faţă de text nu trebuie să fie un criteriu 
de valorizare a spectacolului cinematografic. 

     Scena vizionată face parte din ceea ce regizorul ei, Mircea Drăgan, numeşte „Poveste 
cinematografică după romanul Ucenicia lui Ionuţ”. În primul cadru se fixează dimensiunea 
temporală: anul 1469. Un element preluat din textul literar este existenţa naratorului a cărui voce, 
suprapusă peste imaginile înfăţişându-l pe Ştefan în mijlocul mulţimii, are rolul de a arăta că 
Voievodul se afla în cel de-al doisprezecelea an al domniei sale, că ţara era acum aşezată, că fiecare 
târg şi sat din Moldova trăia în linişte, că drumurile erau sigure-ceea ce duce la înflorirea negoţului. 
Sunt primele date pe care spectatorul le află despre personaj. Apoi, cu mijloace specifice artei 
cinematografice, chipul lui Ştefan se va îmbogăţi şi cu alte trăsături. Din punctul de vedere al 
compoziţiei scenei, aparatul de filmat surprinde mai întâi imaginea Mănăstirii Neamţ, spre a fixa 
coordonatele spaţiale ale scenei; surprinde după aceea mulţimea, pentru a se fixa în final asupra 
chipului lui Ştefan cel Mare. Costumele actorilor, limbajul folosit, descrierea ceremonialului 

religios şi a celui laic, contribuie la conturarea culorii de epocă. Interpretarea actoricească este un 
alt element specific cinematografiei prin care este înlocuită vocea naratorului din textul literar. 
Astfel, actorul Gheorghe Cozorici reuşeşte prin mimică, gesturi, tonalitate să evidenţieze alte 
trăsături ale personajului Ştefan cel Mare, pe care îl interpretează: hotărâre, concentrare, seriozitate, 
legătura specială pe care o are cu supuşii săi. Tonalitatea ridicată arată hotărârea, caracterul ferm.Că 
este un om foarte credincios o demonstrează faptul că se află acolo, la Mânăstirea Neamţului, în 
acea zi, că înainte de a se adresa mulţimii ridică mânerul spadei  care - în mod simbolic - este în 
formă de cruce. Buna cunoaştere a ceremonialului religios, faptul că îl îndeamnă pe fiul său să 
urmeze întocmai acest ceremonial, numele ales pentru copilul născut în acea zi, Înălţare, după 
numele sărbătorii, vin să susţină această trăsătură.  
     Lumina şi sunetele sunt alte elemente specifice cinematografiei folosite în aceste secvenţe. 
Vocea actorului este adaptată la solemnitatea momentului, solemnitate subliniată şi de muzică. În 
ceea ce priveşte viziunea regizorală, cu această scenă se deschide filmul, pentru a arăta 
ceremonialul la o astfel de sărbătoare, calităţile lui Ştefan şi relaţia lui cu mulţimea, adică 
dimensiunea lui eroică. 
     Elevii au realizat apoi pe tablă şi au notat în caiete o schemă cu observaţiile lor, asemănările şi 
deosebirile dintre literatură şi cinematografie. 
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Asemănări Deosebiri 

 Din punctul de vedere al 

dimensiunii temporale a receptării, 
literatura şi cinematografia sunt arte 
ale succesiunii; mesajul lor este 

perceput în timp. 
 

 Ambele arte folosesc codul verbal; 

în cazul cinematografiei acestuia i 
se adaugă elemente nonverbale şi 
paraverbale. 

 

 Se poate vorbi de sincretism în cazul 
cinematografiei, deoarece pentru a 

transmite mesajul este nevoie de text 

(scenariul, care poate avea la bază o 
operă literară), viziune regizorală, 
scenografie, lumină, sunet, costume şi 
calitatea jocului actorilor. Toate 

aceste elemente „cooperează” pentru 
ca mesajul să ajungă la receptorul- 
spectator.  

 

 Pe lângă autorul propriu-zis al operei 

literare luate ca punct de plecare, în 
cazul cinematografiei se poate vorbi 

de autori de ordin secund, mai ales 

regizorul; acesta are o serie de 

libertăţi şi iniţiative, conferind 
spectacolului cinematografic valoarea 

unui act de creaţie. 
 

      

În concluzie, literatura şi filmul se stimulează reciproc, sunt în permanentă căutare de noi 
mijloace expresive. Deşi între ele s-au statornicit raporturi strânse, este incontestabil faptul că nu se 
pot substitui, chiar atunci când este vorba de opere bine cunoscute, specificul lor dându-le nota 

dominantă; fiecare apelează la alt limbaj. 
 

 

 

 

PERSONALITATEA LICEANULUI ROMÂN – TIPARE 

COMPORTAMENTALE 

-studiu- 

Prof. Corina Mihalache 

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia 

 
ersonalitatea poate fi definită ca un şablon cognitiv, emoţional, comportamental şi biologic 
distinct al unei persoane care îi defineşte şi îi influenţează stilul de a trăi, de a se raporta la 
societate, de a acţiona şi reacţiona la diverşi stimuli exogeni sau endogeni. Deşi se presupune 

că aceasta este un atribut personal care se dezvoltă şi se educă pe parcursul întregii vieţi biologice a 
individului, faptul că adolescentul este în perioada lui de formare face ca trăsăturile sale de caracter 
să capete soliditate tocmai acum.  
 Căci, dacă acceptăm că adolescenţa însăşi este o etapă a perturbărilor, a confuziilor şi a 
căutărilor, trebuie să acceptăm şi că, în această perioadă, psihicul adolescentului “o ia de la zero” şi 

P 
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încearcă să îşi găsească “un rost”, o formă de exprimare. Trăsăturile lui psihice şi comportamentale 
se cimentează exact în perioada liceului şi ar putea rămâne “agăţate” de personalitatea acestuia, 

determinându-i şi comportamentul ulterior în viaţa matură. Cu alte cuvinte, e posibil ca elevul care 
se simte persecutat de către profesori sau colegi pe timpul şcolii, să dezvolte aceeaşi reacţie şi cu 
şefii sau colegii de muncă. Comportamentul agresiv poate continua şi în perioada matură, în 
societate (de exemplu pe stadioanele de fotbal) sau, mai grav, în familie, unde fostului adolescent i 

se va cere să-şi asume sarcina de părinte. În mod similar, se poate presupune şi că premiantul clasei 

va reuşi să-şi modeleze comportamentul şi atitudinea faţă de societate astfel, încât să devină un om 
matur cu o familie şi o carieră de succes. 
 Trăirile, sentimentele, angoasele şi speranţele sunt identice tuturor liceenilor, fie că vorbim 
de liceeni de la licee teoretice, tehnologice sau vocaţionale, din mediul urban sau rural. În mod 
similar, fenomenul globalizării şi interacţiunile prin internet determină o apropiere până la contopire 
a sistemelor de valori ale liceenilor din toată lumea, fie că vorbim despre liceenii din Bucureşti, 
Tokio, Praga, Moscova sau Paris. Sunt sisteme de valori care nu sunt atât de superficiale pe cât ar 
părea la prima vedere, cel puţin luate din perspectiva educatorului, a părintelui, dar, mai ales, a 

adolescentului. Pentru toţi, trecutul niciodată nu contează, trăiesc în mod intens prezentul şi nu se 
gândesc decât arareori la viitor. 
 Valorile pe care tânărul le îmbrăţişează pot părea neglijabile sau „ciudate” pentru persoanele 
mature. Unele valori au parte de o mai mare emfază şi sunt mai bine articulate (ca de exemplu 
loialitatea faţă de un grup, libertatea de expresie sau spiritul de aventură), iar altele sunt mai vagi 
sau mai neinteresante (ca de exemplu conştiinciozitatea, disciplina, loialitatea sau toleranţa). Nici 

măcar calitatea învăţământului, propria devenire sau motivaţia pentru muncă (în sensul învăţăturii) 
nu mai reprezintă o valoare importantă pentru licean atât timp cât şi sistemul concurenţial pentru 
accederea în învăţământul superior nu mai există sau, în cel mai bun caz, este extrem de atrofiat de 

mercantilism şi interese pe care le percepe şi adolescentul. 
 Funcţia formativă a profesorului de liceu îl pune pe acesta în faţa unor tipologii şi tipare 
comportamentale ale elevilor, pe care acesta trebuie să ştie să le gestioneze cu fermitate şi, 
întotdeauna, cu tact. Nu înseamnă că putem defini cu exactitate personalitatea unui adolescent, căci 
el poate fi încadrat în mai multe tipare comportamentale. Mai mult de atât, o dată cu trecerea anilor, 
el se transformă, unele trăsături anihilându-se şi altele cronicizându-se.  

Astfel pot fi identificate, multe tipare comportamentale, dar unele dintre ele ne pot interesa mai 

mult: 

 a. Disciplinatul/Indisciplinatul – Indisciplinaţii „se bucură” de clasice etichetări negative 

(pentru că sunt totdeauna „oaia neagră”) din partea tuturor factorilor (familie, profesori, societate) 
care se ocupă de ei. Din partea „colegilor” însă se  aleg cu etichetări pozitive, care sunt purtate cu o 
anumită „glorie”. În afară de cazurile patologice ale indisciplinei, aceştia au, de fapt, o indisciplină 
studiată, eclatantă, tocmai pentru a-şi demonstra independenţa, superioritatea şi originalitatea în faţa 
membrilor grupului, căci rareori atitudinile lor sunt acte de protest sau de revoltă faţă de şcoală. 
Există totuşi cazuri în care indisciplina şcolară apare ca un fenomen al revoltei faţă de familie sau 
societate, dar acestea sunt rare. Indisciplinatul „de profesie” caută cu disperare recunoaşterea sa ca 
lider al grupului sau, de prea multe ori, acceptarea sa ca membru al unui grup.  

 b. Conştiinciosul (premiantul), tocilarul - Şcoala poate fi privită din trei unghiuri diferite, 
în funcţie de aspiraţiile liceenilor. Pentru liceanul suficient sieşi ea este o generatoare de diplome 

facil obţinute pentru a putea continua învăţământul superior, în speranţa ivirii vreunei cariere 
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banale. Pentru liceanul neinteresat ea este doar o incintă socială, în care el se poate manifesta alături 
de membrii grupului său, ceva inventat doar pentru a aduna împreună tineri de aceeaşi vârstă şi cu 

aceleaşi preocupări, în niciun caz învăţătura. Pentru liceanul conştiincios însă, şcoala este un 
vehicul de care el se foloseşte pentru a-şi proiecta viitorul profesional şi, în cele din urmă, viaţa.  
 c. Zeflemistul  - Obrăzniciile au menirea de a demonstra emanciparea faţă de tutela familiei, 
(cu fluctuaţii între comportamente de dependenţă copilăroasă - determinate mai ales de dependenţa 
financiară faţă de părinţi - şi tendinţa de a fi cu îndărătnicie independent). Liceanul are opinia că 
zeflemeaua, atitudinea obraznică, comportamentul sfidător reprezintă atribute ale vieţii mature, ale 
omului stăpân pe sine, ale omului de succes, nerealizând că tocmai acestea sunt caracteristici ale 
imaturităţii sale şi ale insuficientei sale pregătiri pentru viaţa adultă. Îi cad victimă, laolaltă, şi 
colegi şi profesori, nefiind decât o chestiune de timp până când liceanul zeflemist îşi va încerca 
“aptitudinile” şi asupra sistemului social extern şcolii. Din multe puncte de vedere şi zeflemistul 

este un agresiv, dar, consideră el, care nu face nimănui niciun rău. El doar îşi exprimă, sarcastic, 
nemulţumirile şi propriile viziuni despre mediul înconjurător. Tupeul afişat de către aceşti liceeni 
este precursorul lipsei de adaptare socială şi de desconsiderare a normelor sociale şi, din nefericire, 
uneori, legale. 

d. Agresivul (verbal, fizic, psihic)/Victima – La originea comportamentului adolescentului 

agresiv stă mai ales plăcerea de a-şi asuma riscul, "adrenalina", aventura, simţul umorului care 

aduce mai mult a cinism (“nu am nimic de pierdut”), perspectiva împlinirii dorinţelor de impunere 
asupra altora, ideaţia obsesivă pentru supremaţie sau dorinţa de a ieşi în evidenţă cu orice preţ.  
Totuşi aceasta dovedeşte tocmai imaturitatea afectivă. Căci adolescenţii violenţi şi agresivi sunt 
rareori singuratici în faptele lor. Grupul de care aparţin induce agresivitatea şi dispreţul faţă de 
normele sociale. Comportamentul agresiv se poate manifesta în două direcţii principale. Prima 
direcţie este agresivitatea împotriva celorlalţi adolescenţi, care nu sunt membri ai grupului şi care se 
întâmplă să nu fie pe placul liceenilor agresivi. Le cad, astfel, victime, alţi liceeni mai introvertiţi, 
mai singuratici, mai conştiincioşi şi, din nefericire, cei cu dizabilităţi, ochelariştii, saşiii sau cei care 

aparţin minorităţilor. Agresivitatea faţă de aceştia nu are, practic, niciodată o platformă solidă a 
motivaţiilor, ci, de prea multe ori, se sprijină pe pretexte inventate, în dorinţa de etalare a unei 
superiorităţi prost înţelese. A doua categorie este cea a agresivităţii faţă de şcoală şi baza materială 
(bănci, ferestre, uşi, calculatoare, table etc). Şi nu este vorba de vreo acţiune de revoltă împotriva 
sistemului, ci doar de o acţiune de răzbunare imatură faţă de simbolul unei educaţii la care ei nu pot 
ajunge: şcoala. Căci, de obicei, aceşti agresivi se aleg tocmai dintre liceenii care nu pot depăşi o 
anumită limită a educaţiei, fără prea mari rezultate la învăţătură, modelaţi astfel şi de către o familie 

care, adeseori, nu pune prea mare preţ pe şcoală şi învăţătură. 
 e. Gaşca, băiatul de cartier –tipologie prezentă în special în cazul băieţilor. „Copiii învaţă 
de la părinţi cum să se comporte, dar numai până la un anumit punct, dincolo de care intervin 

membrii grupului, care stabilesc standardele pentru îmbrăcăminte, discuţii, interese şi conduită” 

(Richard Heyman). Dacă simte că nu se poate adapta, adolescentul abordează o atitudine cinică. 
Grupurile mărite din care face parte (clasa, strada, echipa sportivă, clubul etc.) îl ajută să-şi 
precizeze identitatea ca persoană, faţă de colegii de acelaşi sex sau de sex opus. Aşa se explică 
aparenta iresponsabilitate cu care adolescenţii comit în grup acte antisociale, pe care singuri nu le-ar 

comite. Comportamentul deviant al adolescenţilor se transferă de pe stradă, din cartier, către şcoală, 

acolo unde încearcă să-şi creeze o lume “după chipul şi asemănarea” străzii. Lipsa de norme sociale 
şi legale de pe stradă îi face să creadă că şi şcoala poate fi un asemenea loc. Pentru acest tip de 
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liceeni, şcoala nu reprezintă un simbol educaţional, nu are o funcţie de educare (căci tocmai de 
educaţie fug ei), ci este, mai mult, o nouă ocazie de a inventa jocuri asociale şi ocazii de a “fenta” 
legea şi normele de convieţuire. Căci, din nefericire, dintre aceştia se recrutează “micii bişniţari”, 
consumatorii de substanţe halucinogene şi viitorii adulţi certaţi cu legea. 
 f. Îndrăgostitul – „Sunt adolescent, deci iubesc!” pare să fie mottoul oricărui licean. 
„Sentimentul de iubire este manifestarea emoţională cea mai importantă în adolescenţă. Înflăcărarea 
este adesea determinată de o trăire imaginară, naivă. Adolescentul (fie copil-femeie, fie copil-

bărbat) zdrobeşte inimi delectându-se cu sentimentul dragostei efemere sau cu jocul erotic. 

Afecţiunea se educă, se învaţă diferit la fete faţă de băieţi. Sentimentul de dragoste modelează 
personalitatea adolescentului, pentru că este o alchimie complexă între afectiv şi conştient” 

(Sempronia Filipoi). Lumea începe şi se termină cu dragostea, iar dragostea este principalul motor 
al vieţii de zi cu zi a adolescentului. În viaţa adolescentului apar adevărate drame, dar de prea puţine 
ori nici iubirea adolescentină şi nici dramele create de aceasta nu rezistă timpului. Într-un anumit 

fel, dragostea adolescentului este ca o ploaie de vară: scurtă, intensă, frumoasă, dar  uneori poate 
crea mari pagube dezvoltării ulterioare. 
 g. Cleptomanul – Liceanul cu o educaţie precară şi cu o insuficientă înţelegere a normelor 
sociale, nu-şi dă seama de sensul, de valoarea sau de urmările acţiunii săvârşite prin furt. El 
consideră că nu este nimic prea grav, că este o joacă. La liceeni,  în afară de cazurile patogene, 
furturile apar mai ales datorită invidiei pe bunurile deţinute de ceilalţi colegi şi nu neapărat din 
cauza constrângerilor materiale. De multe ori, liceanul care doreşte să fie recunoscut de către ceilalţi 
membri ai propriului grup, recurge la aceste gesturi tocmai pentru a epata, pentru a-şi etala 
superioritatea. Din nefericire, acest comportament deviant, de multe ori, este un adevărat 
„antrenament” pentru faptele reprobabile săvârşite de către ei, în viaţa adultă. 
 h. Bulimica - Bulimia se asociază de obicei adolescentelor (mai rar băieţilor), cu sentimente 

de insatisfacţie legate de propria persoană, de stima personală, de reuşitele profesionale, familiale 
sau şcolare; toate acestea, corelate cu o preocupare exagerată pentru greutatea corporală. În spatele 

acestor tulburări ale adolescentei stau emoţii foarte puternice. Este o luptă zilnică cu emoţii, precum 

teamă, vinovăţie, ruşine, tristeţe, sentimentul de a fi „inadecvat”, emoţii a căror intensitate pare de 
nesuportat. Îndopându-se cu mâncare, adolescenta îşi distrage atenţia de la adevăratele probleme din 
viaţa socială. Îndată ce plăcerea de a mânca a fost satisfăcută, apare un puternic sentiment de 
vinovăţie. Elimină prin vărsături tot ce are in stomac, crezând că în acest fel slăbeşte. 

 i. Anorexica – Moda, dimensiunile perfecte impuse de fotomodele sau teama de a nu-şi 
pierde prietenul, deoarece ar fi prea grase le determină pe majoritatea adolescentelor să ţină cure de 
slăbire. Din păcate, unele dintre ele nu ştiu când să se oprească şi atunci intervine anorexia. Ţin 
regimuri drastice fără să se consulte cu nutriţioniştii sau măcar cu părinţii. Un procent dintre 
adolescente pot avea anorexie. Anorexia este rar întâlnită în cazul băieţilor. Frecvenţa este de 10 
fete la un băiat. Adolescentele anorexice se văd supraponderale, chiar dacă sunt slabe şi trăiesc cu 
frica de a nu se îngrăşa. Consumă cam 1000 de calorii pe zi, în condiţiile în care organismul are 
nevoie, zilnic, de 3000 de calorii. Pe lângă faptul că nu mănâncă atât cât ar trebui, anorexicele fac 
exerciţii fizice epuizante, îşi provoacă vărsături sau iau laxative şi diuretice. Anorexicele au şi 
perioade de bulimie când mănâncă mult, îndeosebi dulciuri. Dar după ce termină de mâncat îşi 
provoacă vărsături. Prin regimurile drastice pe care le ţin, anorexicele pierd vitamine, minerale, 
calciu din organism. Există riscul, în majoritatea cazurilor, să se ajungă la hipotensiune şi 
hipotermie. Pot leşina, pot face depresii şi suferă de insomnii. Totodată, anorexia afectează 
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capacitatea adolescentelor de a învăţa. (Lipsa de minerale şi vitamine din organism determină 
creierul să nu mai funcţioneze la capacitatea normală). 
 j. Băiatul (fata) de bani gata - împrumută toate atitudinile comportamentale, frazeologia şi 
sistemele de valori ale părinţilor cu averi peste medie. De fapt, acesta este, în mod practic, o victimă 
a situaţiei financiare a familiei. Telefonul mobil de „fiţe”, hainele „trendy” şi maşina „bengoasă” nu 
mai sunt nişte simple accesorii, ci adevărate jaloane identitare pentru adolescent. Râvneşte la 
strălucirea epatantă a bogăţiei şi averilor fabricate peste noapte. În acest sens, cluburile la modă, 
mall-urile de prost gust şi afişarea vizibilă a bogăţiei îi sunt a doua natură. Pornind de la 
convingerea intimă că orice i se cuvine, acest tip de adolescent mimează o superioritate vizibilă, 
studiată şi afişată grosolan. Infatuat şi tupeist, el trece barierele sociale creându-şi propria „gaşcă”, 
propriul grup de admiratori. În mod similar,  dispreţuieşte tot ce nu face parte din anturajul lui şi, 
tocmai pentru a sublinia acest lucru este, de obicei, violent atât în limbaj, cât şi în comportament. 
Şcoala şi profesorii sunt motiv de ironii şi sarcasme, iar educaţia nu este necesară atâta timp cât 
averea familiei îi va permite să îşi modeleze o oarecare carieră profesională, dar neapărat legată de 
bani şi afaceri. Este arhetipul perfect al superficialităţii şi prostului gust afişat în societatea 
românească. 

k. Liceanul obosit, stresat, plictisit - Deşi nu ne place să admitem, starea de oboseală a 
liceanului se poate instala uneori şi pe fondul monotoniei lecţiilor şi al unei programe şcolare prea 
încărcate, care pot duce la plictiseală. În plus, lehamitea survine şi prin compararea avantajelor şi 
dezavantajelor educaţiei. Societatea modernă oferă liceanului multiple modele de parvenire uşoară, 
prin şmecherie, prin afaceri pseudo-legale, prin subterfugii morale. Este evident că pentru licean 
acestea sunt modele de copiat: pseudo-vedete de succes care abia ştiu să silabisească, dar care 

„învârt” mii de Euro, lideri interlopi care determină viaţa socială a comunităţii şi oameni de afaceri 

cu averi obţinute în mod facil, toţi aceştia sunt modele mult mai la îndemână pentru adolescent 
decât profesorul universitar, cercetătorul sau medicul de succes, ţinte mult mai greu de obţinut şi 
doar printr-un efort constant şi pe perioadă lungă. În plus, chiar exemplul părinţilor, deseori fără 
prea multă „şcoală”, îi face să dezvolte temeri faţă de utilitatea învăţământului şi de rolul acestuia în 
devenirea lor ulterioară. De aceea, adolescenţii tind să dezvolte anumite caracteristici precum 
pasivitatea, inerţia, apatia, lentoarea, având tulburări de ritm, lipsă de iniţiativă, imaturitate afectivă 
şi chiar relaţii conflictuale. 
 l. Invidiosul – Invidia este o trăsătură caracteristică oricărui om, indiferent de nivelul de 
cultură, sex sau avere şi ea este exhibată sau inhibată în funcţie de personalitate şi educaţie. Şi ea se 
referă la multe aspecte: poziţie socială, avere, succes public, familie, frumuseţe, inteligenţă etc. 
Când vine vorba de adolescent, sistemul de valori care îi este specific face să anihilizeze raportările 
la educaţie şi profesie şi să accentueze caracteristicile legate de aspectul fizic, popularitate sau 
posibilităţi financiare. Astfel, un licean va dezvolta invidii specifice legate, în special, de colegi şi 
mai puţin de profesori. În acest sens, el va fi invidios pe colegii care vin cu autoturismul propriu la 

şcoală, pe colegele îmbrăcate în pas cu ultima modă, pe telefonul de ultimă generaţie al colegului de 
bancă dar, din nefericire, şi pe apartenenţa unora la un grup sau o „gaşcă”, pe popularitatea (uneori 
vicioasă) a unora dintre ei. Ceea ce îl face pe adolescent să se simtă inferior, neaparţinând categoriei 
„privilegiate” de care, consideră el, ar avea şi el dreptul să aparţină. Nu mai puţin de luat în seamă 
este şi dorinţa multora dintre „privilegiaţi” de a-şi afişa ostentativ „posesiunile” tocmai pentru a se 
simţi ei înşişi superiori. Efectele negative atât pentru licean, cât şi pentru mediul colegial apar 
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atunci când aceste invidii se transformă în frustrări, declanşând conflicte între membrii grupului, 
uneori ridicole, dar, de multe ori, violente. 

 m. Independentul- adolescentul îşi doreşte în mod categoric independenţa faţă de părinţi, iar 
comportamentul său este în permanenţă în acord cu această nevoie. Curios, dar liceanul din acest tip 

înţelege independenţa ca fiind lipsa de dominare din partea tuturor, în timp ce doreşte să  îşi impună 
opiniile sale altora. El doreşte să fie liber şi independent chiar dincolo de normele sociale admise. 
Controlul parental al propriei sale vieţi devine o sursă de conflicte periodice, iar orientarea pe care 

i-o asigură educatorii la şcoală devine o adevărată ingerinţă în viaţa lui privată. Totuşi, întrucât 
dezvoltarea lui fizică şi intelectuală nu este finalizată şi nu are toate atributele maturităţii sociale, 
care să-i acorde statutul de persoană autonomă, protestele şi conflictele îi vor domina şi de aici 
înainte conduita. El se pretinde, de fapt, ceea ce nu este: un matur, dar fără maturitatea finalizată, un 
atoateştiutor fără cultură şi un judecător fără cunoştinţe despre normele sociale. 
 n. Liceanul cu părinţii „plecaţi în Spania” – Nevoia de un trai mai bun face ca mulţi părinţi 
să facă o alegere dureroasă între bunăstare şi educarea copilului. Astfel, apar mii de cazuri de tineri 

practic abandonaţi pentru a se „descurca” fie singuri, fie cu sprijinul unor rude, adesea prea puţin 
interesate de soarta lor. Adolescenţii puşi în astfel de situaţii trăiesc adevărate drame şi dezvoltă 
conflicte interioare greu de estimat. Lipsiţi de sprijinul unei familii armonioase  sau al unui substitut 

valabil al acesteia, al întregului sistem al familiei lărgite (bunici, unchi, mătuşi), dar, mai ales, de 

suportul matern sau responsabilitatea paternă, unii dintre ei devin depresivi, la alţii apare un 
puternic dezinteres faţă de şcoală şi faţă de orice formă de educaţie: în defintiv de ce ar mai învăţa 
dacă banii oricum se fac „în Spania”, la munca de jos? Din nefericire, de prea multe ori, 
adolescenţii în această situaţie dezvoltă comportamente antisociale, apucând pe căi greşite şi intrând 
în conflict inclusiv cu legea. 
 o. Pârâciosul – de obicei spiritul de grup se manifestă cu putere în rândul liceenilor şi, chiar 
dacă este pus în faţa unui eveniment dramatic, revoltător sau chiar ilegal, liceanul îşi va apăra 
poziţia în cadrul grupului adoptând tăcerea în locul adevărului. De aceea pârâciosul, indiferent de 

natura pârei lui, va deveni un exclus, un ostracizat, un subiect de bârfe şi răutăţi. Pâra, vinovată sau 

nu, poate surveni, de obicei, mai mult ca urmare a unor frustrări, angoase sau invidii decât ca 
urmare a unei bruşte conştientizări a moralei sau redeşteptări bruşte a sentimentului de bine în 
sufletul liceanului. De fapt, sunt anumite forme de protest şi răzbunare oarbă împotriva altor liceeni.  
 p. Vedeta închipuită - Consideră că originalitatea îl face imbatabil şi de aceea poartă o 
vestimentaţie "trăznită", iar comportamentul este copiat “ad-litteram” din show-urile televizate. 

Originalitatea lui este însă limitată. “El reuşeşte să se comporte diferit faţă de generaţia mai 
vârstnică, dar este la fel cu cei din generaţia lui, faţă de care nu doreşte, sau nu reuşeşte să fie cu 
adevărat nonconformist” (Sempronia Filipoi). Tipul acesta apare mai ales în rândul fetelor care, 
copiind grosolan spectacolul de imagini cosmetizate ale pleiadei de vedete de mâna a doua oferit de 
către instituţiile mass- media, îşi modifică sistemul de valori şi consideră că devenirea lor ulterioară 
este posibilă doar prin etalarea unui comportament dezinhibat, la limita imoralităţii, ceea ce poate 

provoca în final, paradoxal, reacţii adverse de respingere şi de desconsiderare din partea membrilor 

grupului. Şi adolescentul de acest tip este o victimă: o victimă a moravurilor unei societăţi 
informaţionale şi media axate mai ales pe etalarea parvenitismului şi prostului gust decât pe 

promovarea valorilor oferite de educaţie, familie şi profesie. 
 Orice generaţie de liceeni adolescenţi are propriul ei sistem de valori şi încearcă să se 
adapteze „spiritului vremii”. Unele dintre valori rămân constante de la o generaţie la alta, altele se 
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modifică mai mult sau mai puţin. Ce rămâne însă la fel, pentru toţi adolescenţii, este nevoia lor de a 

se înţelege pe sine, de a-şi căuta un loc în societate şi de a-şi exprima propriile dorinţe. Unii reuşesc 
şi alţii nu. Unii adoptă calea studiului şi a perseverenţei, iar alţii adoptă căi mai facile. 
Comportamentele unora frizează absurdul şi ridicolul, iar alţii preferă consecvenţa şi un anumit 
spirit de sacrificiu. Ce rămâne este veşnica lor căutare şi permanenta lor nerăbdare de a deveni 

adulţi: responsabili sau nu! Fără îndoială că adolescentul român de astăzi trăieşte sub ameninţarea 
multor dileme, silit să se adapteze la o diversitate de impulsuri venite dinspre o societate încă în 
căutare de repere morale.  Este sarcina educatorilor de a umple măcar o parte din golul acesta şi de a 
le oferi o alternativă pozitivă pentru viitorul lor. 
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PROIECT AL ACTIVITĂŢII DE CONSILIERE 

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

 Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia  

 

Grupul ţintă: elevi în clasa a XI-a  

Obiectul: Consiliere de grup 

Subiectul activităţii: „Una câte una!” 

Tipul activităţii: formare de priceperi şi deprinderi 
Obiective de referinţă: 

 Educarea spiritului critic manifestat în analiza comportamentului propriu şi al celorlalţi; 
 Formarea unei imagini de sine realiste, prin conştientizarea potenţialului personal şi a 

responsabilităţii în cultivarea acestuia; 
 Dezvoltarea capacităţii de autoexprimare creativă; 

Obiective operaţionale: 

 Să explice mesajul exprimat în citatul prezentat; 
 Să-şi argumenteze atitudinea de acord / dezacord faţă de comportamentul personajului din 

povestire; 

 Să-şi exprime metaforic dorinţele; 
 Să identifice trăsăturile de personalitate ale colegilor, pe baza lucrărilor prezentate; 
 Să aprecieze activitatea desfăşurată; 

Metode şi mijloace: 

 Studiul de caz 

 Conversaţia euristică 

 Explicaţia 

 Exerciţiul de creativitate 

 Fişe de lucru, creioane; 
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Material bibliografic: 

 Canfield, J., Hansen, M. V. - Supă de pui pentru suflet, Editura Amaltea, Bucureşti, 
2000 

 Jigău, M. (coord) - Consiliere şi orientare – ghid metodologic, Bucureşti, 2001 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

I. Moment organizatoric 

 Elevii sunt aşezaţi în semicerc; 
 Pregătirea materialelor: creioane, fişe de lucru. 

 

 

II. Anunţarea temei 
 Elevilor le este prezentat următorul citat: „Fii tu însuţi schimbarea pe care o doreşti lumii!”, 

fiind rugaţi să-l comenteze şi să spună dacă sunt de acord cu ideea exprimată; 

III. Realizarea obiectivelor urmărite 

 Se va realiza studiul de caz asupra povestirii „Una câte una” de  J. Canfield (fişa de 
activitate 1); analiza cazului se va realiza după următorul scenariu: 
- Cum aţi intitula povestirea? De ce? 

- Este mesajul povestirii în acord cu citatul anterior? 

- Ce însuşiri ale personalităţii exprimă atitudinea şi comportamentul personajului? 

- Sunteţi de acord cu atitudinea personajului?  
- Cum aţi formula filosofia de viaţă a personajului? Este ea viabilă în zilele noastre? 

 Completarea fişei de lucru nr. 2. „Ce-aş schimba cu beţişorul meu fermecat”; elevii sunt puşi 
în situaţia de a reprezenta prin desen ce ar dori să schimbe la ei sau în lumea lor; se 
precizează că este un exerciţiu de imaginaţie, pot să schimbe orice ar dori, închipuindu-şi pe 
perioada exerciţiului că au puteri nelimitate; 

 Prezentarea desenelor se realizează de către fiecare elev, ceilalţi fiind invitaţi să pună 
întrebări când au nelămuriri şi să identifice, pe baza lucrării, cel puţin 2 trăsături ale 
colegului;  

IV. Evaluarea activităţii 
 Elevii sunt rugaţi să-şi intituleze lucrările personale şi să aprecieze dacă şi ce au câştigat prin 

activitatea desfăşurată. 

 

Povestire 

 

 „Un prieten de-al meu se plimba pe o plajă pustie pe la apusul soarelui. În timp ce se 
plimba, văzu în depărtare un alt bărbat. Pe măsură ce se apropie de el, observă că localnicul se tot 

apleca, ridica ceva de jos şi arunca în apă. Din când în când tot arunca ceva în ocean. 
 Ajungând mai aproape de el, prietenul meu observă că bărbatul culegea de pe jos stele de 
mare aruncate de valuri pe ţărm şi le arunca înapoi în apă, una câte una. 
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 Prietenul meu era contrariat. Se dădu mai aproape de omul respectiv şi spuse: „Bună 
seara, prietene. Mă întrebam ce tot faci?”. 
 „Arunc stele de mare înapoi în apă. Vezi tu, acum este reflux şi toate stelele astea au fost 
aruncate la mal. Dacă nu le arunc înapoi, vor muri cu toatele”. 
 „Înţeleg”, răspunse prietenul meu, „Dar trebuie să fie mii de stele de mare pe toată plaja. 
Nu poţi să le aduni pe toate. Sunt pur şi simplu prea multe. Şi pe de altă parte nu-ţi dai seama că 
acest lucru se poate întâmpla chiar acum pe alte sute de plaje? Nu vezi că n-are nici un rost?”. 
 Localnicul zâmbi, se aplecă, mai culese o stea de mare şi, după ce o aruncă înapoi în mare, 
îi răspunse: „Are rost pentru aceea pe care tocmai am aruncat-o!”. 

Jack Canfield 

 

 

 EDUCAREA PREŞCOLARILOR PENTRU FRUMOS PRIN 

ACTIVITĂȚILE ARTISTICO-PLASTICE 
 

 

Prof. Stela-Rodica Mustăţea 

             Prof. Sica Răcaru 

    Grădiniţa P.P. Nr.7  Mangalia 

 

 

atura este o fantastică simfonie cromatică și muzicală, la care privirile și trăirile noastre 
afective vibrează sensibil și profund. Ar trebui să învățăm de la cei mici să ne educăm 
spontaneitatea în sens artistic. Copilul simte ce este frumos, simte ce îi face bine și ce nu, 

dar nu știe să facă diferența dintre bun și rău, frumos și urât sau, mai bine zis, nu poate preciza 

aceasta din lipsa culturii estetice (Berescu, 1978). 

Educarea atitudinii față de frumos începe chiar din prima copilărie. Grădinița, ca primă treaptă 
de învățământ, are sarcina de a iniția copiii în tainele artelor, de a le îndruma pașii pe traseul sinuos, 

dar agreabil al perceperii și realizării obiectului de artă.  
Conținutul specific al activităților din grădiniță include, într-o sinteză și într-o structură 

accesibilă vârstei, diverse valori artistice din arte plastice, desen, film etc. Acestea sunt asimilate 

într-un cadru natural, arhitectural și decorativ adecvat pentru realizarea integrală a educației estetice 
prin frumosul artistic din natură și din societate.  

Viața înconjurătoare și ambianța plăcută influențează nemijlocit și permanent copilul sub 

raport estetic. Artele plastice contribuie în mod deosebit la educația estetică și manifestarea 
expresivă a preșcolarilor, formând și dezvoltând la aceştia percepția artistică, spiritul de a desena, 
de a colora. Pentru a atinge aceste obiective, cadrul didactic trebuie să îi învețe pe copii să 
contemple și să observe cu atenție natura ce îi înconjoară, să o privească și să o descopere și, 
totodată, să își dezvolte sistematic capacitatea de trăire estetică. 

Elementul central în activitatea artistică desfășurată cu preșcolarii îl constituie dezvoltarea 
sensibilității artistice și trăirea sentimentelor legate de frumosul din artă. Se urmărește atât 
dezvoltarea capacității de evaluare artistică, cât și inițierea preșcolarilor în actul de creație și 
dezvoltarea creativității prin stimularea interesului pentru activitățile artistice.  

N 
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Manifestările precoce de a mâzgăli, de a contura, de a modela dovedesc prezența simțului 
artistic ereditar la toți copiii, pe care educația prin artă vine doar să îl valorifice. Deoarece copilul, 

în stadiu incipient, face ceea ce îi place, ajunge la artă întâmplator și mai apoi deliberat.  
Arta copiilor este involuntară, ei fac ceea ce fac pentru că așa simt, pentru că li se oferă 

posibilitatea de a fi ei înșiși și pentru că nu doresc ceea ce doresc adulții. Atunci când adulții insistă 
ca aceștia să explice de ce fac ceea ce fac, reacțiile copiilor uimesc prin răspunsuri de genul „păi, nu 

vezi că este o casă?”, deși este o linie frântă pe o foaie de desen sau „am desenat o fetiță!”, deși în 
desen apar un rotund și două puncte.  

Artistul plastic deformează realitatea deliberat, urmărind sugerarea unei idei. Preșcolarul 
deformează și el, dar din alte motive, în principal afective. Copilul disproporționează sau 

exagerează ceea ce îi place sau iubește mai mult, fie datorită capacității reduse de redare, fie din 
motive de spațiu plastic sau din motive generate de un psihic agitat, tensionat, preferând 
suprapunerile și intersectările. Copilul exprimă mai bine prin culori, linii și forme emoțiile, 
dorințele, preocupările, modul de a gândi, de a selecta și de a aprecia. 

Formele și culorile sunt elemente primare de limbaj, care incită curiozitatea și atrag atenția 
copiilor atunci când aceştia încep investigarea mediului înconjurător. Abordarea didactică a acestor 
elemente plastice ca elemente de expresie în compoziții artistice poate facilita înțelegerea lumii 
înconjurătoare, cât și reflectarea ei în mod personal, ca mijloc de exprimare expresivă a ideilor, 
mesajelor și a sentimentelor trăite.  

Pictura, desenul și modelajul pot fi mijloace care oferă o libertate timpurie de dezvoltare 
personală a copilului, cât și achiziția unui altfel de limbaj care să îi permită să devină și să se 
exprime liber. 

Lumea desenului reprezintă la vârsta preșcolară una din modalitățile principale de 
transfigurare imaginativă a realității și indică nivelul de dezvoltare al întregii personalități. El oferă 
de asemenea posibilități adecvate jocului liber al fanteziei și manifestării nestânjenite a 
originalității. Este necesar ca la vârsta preșcolară să stimulăm imaginația, la început fantastică, a 
copiilor pentru ca, treptat, aceasta să devină realist-fantastică, iar la pubertate să ajungă o imaginație 
dozată pe baza realității. 

Pictura exprimă gradul în care copilul reușește să combine petele de culoare, astfel încât să 
realizeze o viziune de structură fie cognitivă, fie afectivă, fie intelectuală cu rezonanță creatoare. 
Desenul și pictura reprezintă în fond un joc cu deschideri divergente spre acele abilități și atitudini 
ce converg spre formarea și dezvoltarea personalității copilului. Arta pentru copii înseamnă mijloc 
de exprimare, de manifestare și de redare creativă a lumii sale interioare, a tendințelor și aspirațiilor 
sale care își găsesc în artă o traducere directă, uneori mai adecvată decât primul cuvânt (Salade, 

Ciurea, 1973). 

Limbajul grafic al copilului, ca model specific de structurare a contextelor la nivelul expresiei, 

este puternic încărcat afectiv, operând cu imagini care, din acest punct de vedere, au o valoare 

simbolică. Specific artei este să compună spațiul plastic utilizând elemente de limbaj plastic, limbaj 
artistic, să modeleze și să realizeze lucrări artistice, inspirându-se din natură, din cotidian și din 
imaginație. 

Se poate observa, mai ales la preșcolari, o imaginație deosebită, mult mai bogată decât la 
școlari și adolescenți, pe baza faptului că aceștia nu cunosc îndeajuns de bine realitatea și nu sunt 
forțați să se încadreze în anumite norme și să respecte felurite criterii. Copilul pictează și desenează 
pur și simplu așa cum simte și cum este un obiect sau un peisaj. Jocul cu culoarea permite copilului 
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să exprime ceea ce vede, ceea ce își dorește, și se infiltrează prin afectivitatea sa, culoarea devenind 
elementul apropierii copilului de lumi multiple și colorate, dezvoltându-i astfel imaginația.  

Copiii au tendința de a asocia ideea de frumos cu miniaturalul. Tot ceea ce este mic și delicat 
este frumos. Mulți copii au tendința de a realiza în desenele lor miniaturi grupate pe un sfert din 

suprafața suportului, restul foii rămânând aproape gol, acoperit vag de o umbră, de albastru 
reprezentând cerul sau de o pată reprezentând iarba, fie pentru că aceste aspecte ale lucrării nu sunt 
importante pentru ei, fie pentru că preferă miniatura. Există o predilecție pentru detaliu și elemente 
precum: păsări, fluturi, flori. Cu timpul, însușindu-și limbajul plastic și cunoștințele și deprinderile 
tehnice necesare, preșcolarii fac deosebirea între categoriile estetice pe care natura, arta și viața 
socială le oferă. 

Studiind reacțiile mai mulor generații de preșcolari am constatat faptul că aceștia 
recepționează în primul rând frumosul din jur și mai apoi apare dorința de a-l realiza. Copiii nu 

cunosc urâtul ca pe o categorie estetică. Ceea ce este urât pentru adult, pentru copii capătă alte 
dimensiuni; privind cu ochii sufletului, pentru aceștia totul este frumos. 

Arta şi educaţia pentru frumos prin activităţi artistico-plastice stimulează nu numai 
afectivitatea şi imaginaţia preşcolarilor, dar şi gândirea şi voinţa acestora, fiind un mijloc de 
formare a personalităţii umane şi de influenţare a vieţii sociale. 
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PROIECT DIDACTIC 

CULORILE VIEŢII 

Prof. Roxana Vasilescu 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

 

Motto: 

“Fericirea este armonia dintre ceea ce gândeşti, ceea 
ce spui şi ceea ce faci” 

(Mahatma Gandhi) 

 

 
 

 

 

 

I. DATE GENERALE  

PROF. VASILESCU ROXANA 

LICEUL TEHNOLOGIC ”ION BĂNESCU” – MANGALIA 

DISCIPLINA: CONSILIERE ŞI ORIENTARE 

TEMA: STIL DE VIAŢǍ SǍNǍTOS  - SǍNǍTATE EMOŢIONALǍ 

Durata: 50 min 

Clasa: a XI –a D 

 

TITLUL ACTIVITǍŢII: CULORILE VIEŢII  
 

MESAJ: 

“Viaţa este o pictură abstractă, predominantă de uimitoare reflexe de culori. Totul pare o 

alternanţă de contraste de negru şi alb, război şi pace, de roşu şi verde, violenţă şi linişte, de galben 

şi mov, de fericire şi tristeţe. Totul depinde de pensulaţie, de duritate, fineţe, de simplitatea de a 

concepe un tablou-o viaţă, este o revelaţie de moment, o pictură cu mii de feţe şi înţelesuri. 
Aprofundează, învaţă să cunoşti culorile frumuseţii ca să poţi să-i înţelegi pe cei din jurul tău.” 
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SCOPUL ACTIVITǍŢII: Dezvoltarea atitudinilor pozitive faţă de propria persoană, dezvoltarea 

responsabilităţii în interacţiunea interpersonală, dezvoltarea atitudinilor şi comportamentelor 
adecvate promovării sănătăţii fizice şi emoţionale.  
II. Obiective: 

 Să  identifice sursele lor de stres şi să alcătuiască o listă comună a acestora 

 Să descrie efectele emoţiilor asupra organismului, asupra comportamentelor 
 Să realizeze o listă comună cu metode de management al stresului  
 Să   dea exemple   de   modalităţi potrivite de  exprimare a emoţiilor plăcute şi neplăcute 

 

III.  Strategii didactice: 
 

 Mod de lucru cu elevii: frontal, individual 

 Metode didactice: explicaţia, joc de rol, conversaţia euristică,  observaţia dirijată  şi independentă. 
 Materiale didactice: fişe de lucru, postere,  markere. 
 Locul de desfăşurare: sala de clasă 
 

Motivaţia 

Între elevii unei clase se creează următoarele tipuri de relaţii interpersonale: relaţii de 
cunoaştere reciprocă; relaţii de intercomunicare, relaţii socio-afective. Elevii simt nevoia să 
cunoască alte persoane; încep cu colegul de bancă şi continuă cu ceilalţi colegi în funcţie de 
anumite interese. Cei care nu simt o asemenea necesitate sunt retraşi, comunică greu şi cu 
profesorii. De asemenea, mulţi elevi simt nevoia de a transmite celorlalţi informaţii despre ei. Între 
elevi se formează şi relaţii de simpatie, de antipatie, de apropiere, de respingere etc. Aceste tipuri de 
relaţii formează la elevi emoţii şi sentimente. Unii pot veni din mediul familial cu anumite emoţii şi 
sentimente care-i împing către respingerea celor din jur. Resursele şi abilităţile personale reprezintă 
un mijloc de autocontrol şi de a face faţă evenimentelor externe. Principalii factori protectori ai 

sănătăţii mentale sunt dezvoltarea abilităţilor de gestiune a stresului şi dezvoltarea unui mod 
adaptativ de gândire şi exprimare emoţională. Capacitatea oamenilor de a lua decizii şi de a alege ce 
este mai bun pentru ei este însă uneori compromisă de factori interni, externi sau de ambele 
categorii. 
 

IV. Context: 
 

Emoţiile unei persoane reprezintă aspecte individuale, cu implicaţii asupra sănătăţii fizice, 
mentale şi sociale a acesteia. 

 

Emoţiile sunt rezultatul unor prelucrări cognitive a evenimentelor ce  acţionează ca stimuli: 
emoţiile sunt post-cognitive (apar după interpretarea cognitivă a evenimentului-stimul, chiar dacă 
această prelucrare este automată, neconştientizată). De exemplu, pentru acelaşi eveniment, oameni 
diferiţi pot avea emoţii diferite pentru că ei gândesc diferit despre acest eveniment. 

Emoţiile resimţite ca plăcute sunt considerate emoţii pozitive, în timp ce emoţiile resimţite 
ca neplăcute sunt considerate negative. Cea mai mare parte a emoţiilor pozitive, dar şi o parte a 
emoţiilor negative, au un caracter tonic pentru individ (îl mobilizează pentru implicarea în 
realizarea sarcinii, pentru desfăşurarea unor activităţi). De aceea, copiii nu trebuie împiedicaţi să 
trăiască emoţiile negative, ci trebuie doar învăţaţi anumite modalităţi adecvate de exprimare a lor.  
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Emoţia are şi o componentă comportamentală, implicată în exprimarea ei. Această 
componentă poate avea o formă manifestă, deschisă (plânsul, zâmbetul, agresivitatea, evitarea, 
lupta, fuga, verbalizarea etc.) sau poate avea o formă nemanifestă, mai greu de observat. 

Forma manifestă este mai eficientă din punctul de vedere al stării de sănătate decât forma 
nemanifestă - dacă aceasta din urmă se datorează de fapt "abţinerii" de la exprimarea emoţională. 
Aceasta întrucât pentru menţinerea stării de sănătate este foarte importantă ventilarea emoţiilor, 
adică exprimarea lor într-un mediu protejat (fără ca persoana să fie criticată sau sancţionată pentru 
ceea ce trăieşte la nivel emoţional) şi fără a-i răni sau a-i jigni pe ceilalţi. 
Factorii interni care afectează sănătatea mentală şi emoţională a unei  persoane: 
- dificultăţi de comunicare şi relaţionare; 
- relaţii conflictuale; 
- relaţii sociale puţine sau nesatisfăcătoare; 
- singurătate şi izolare; 
- boli fizice sau infirmităţi; 
- tendinţa de a dramatiza evenimentele; 
- centrarea pe aspectele negative ale experienţelor proprii; 
- autoblamarea; 

- generalizarea eşecurilor; 
- îngrijorarea permanentă  faţă de evenimente care nu s-au întâmplat. 
Factorii externi care afectează sănătatea mentală  şi emoţională a unei persoane: 

- discriminarea socială; 
- presiuni negative din partea prietenilor; 

- diferite tipuri de abuz; 

- trăirea unor experienţe de violenţă fizică sau asistarea la astfel de scene; 
- conflictele familiale; 

- ameninţarea integrităţii fizice (insecuritatea mediului de viaţă). 
Formele de exprimare emoţională cu efecte pozitive asupra sănătăţii sunt numite adaptative, 

în timp ce formele care au efecte negative asupra sănătăţii au fost numite dezadaptative. Cea mai 
adaptativă formă de exprimare a emoţiilor este verbalizarea calmă, iar cele mai dezadaptative forme 

sunt agresivitatea, violenţa, comportamentul distructiv sau autodistructiv. Formele dezadaptative au  
efecte negative asupra sănătăţii, întrucât respectivele comportamente stimulează secreţia de 
adrenalină. Nu mai puţin important este efectul formelor dezadaptative de exprimare emoţională 
asupra relaţiilor sociale. Deseori, persoanele agresive inspiră frică, sunt evitate în activităţile de 
grup sau în alte contexte.  
 

Surse de stres: 

 Probleme de comunicare cu colegii, profesorii, prietenii, părinţii; 
 Notele, examenele, standardele nerealiste ale părinţilor; 
 Neîncrederea în sine, nemulţumirea faţă de aspectul fizic; 
 Starea de sănătate fizică; 
 Abuzuri: emoţionale, fizice, psihice; 
 Situaţia financiară precară.  

 

Efectele emoţiilor asupra organismului: 
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a) Reacţii fizice: 
 Dureri de inimă, palpitaţii; 
 Dureri de cap sau migrene; 

 Indigestii, insomnii; 

 Crampe sau spasme musculare; 

 Transpiraţii excesive, ameţeli, stare generală de rău; 
 Oboseală cronică; 
 Iritaţii ale tegumentelor. 

 

b) Reacţii emoţionale:  
 Iritabilitate; 

 Dificultăţi în luarea deciziilor; 
 Piederea intereselui pentru prieteni; 

 Sentimentul că eşti neglijat; 
 Teama de a fi singur; 

 Teama de a nu te îmbolnăvi; 

 Neexprimarea emoţiilor; 
 Neîncrederea în viitor. 

 

c) Reacţii comportamentale:  

 Performanţe scăzute la şcoală – scăderea capacităţii de concentrare; 
 Creşterea probabilităţii ca elevii să consume alcool sau să fumeze; 
 Consumul de droguri; 

 Tulburări de somn, dificultăţi în adormire; 
 Izolarea de prieteni; 

 Un management al timpului ineficient; 

 Preocupare excesivă pentru anumite activităţi. 
 

Metode de combatere a stresului: 
 

 Practicarea regulată a exerciţiilor fizice; 
 Căutarea suportului social - prieteni, familie; 

 Dezvoltarea unor hobbyuri – sport, muzică, teatru; 

 Umorul; 

 Managementul timpului; 

 Comunicarea asertivă; 
 Dezvoltarea abilităţilor de rezolvare de probleme şi luarea deciziilor. 

 

Modalităţi de exprimare a emoţiilor: 

O modalitate poate fi aceea de a transmite persoanei emoţia pe care o simţiţi în legătură cu 
ea/el. În acest mod pot fi exprimate atât emoţii pozitive, cât şi emoţii negative:  

"Mă simt trist" / "Sunt dezamăgit de faptul că...", "Mă deranjează când...", "Mă simt vinovat 

pentru că..." sau "Sunt încrezător cu privire la...", "Mă simt mulţumit de...." etc. 
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O altă modalitate de exprimare a emoţiilor este să discutaţi cu o persoană apropiată, care nu 
vă judecă emoţiile, ci le înţelege şi le acceptă. 
 

Plânsul, ca metodă de descărcare a emoţiilor  
Lacrimile produc lacrimi şi te vor întrista şi mai mult, însă doar dacă aceasta se produce în faţa unor 
persoane ostile. 

 

V. Desfăşurarea activităţii: 
Elevii vor fi împărţiti în cinci grupe: 
Grupa nr. 1 – sarcina de lucru: Identificaţi sursele de stres şi alcătuiţi o listă comună a acestora. 
Grupa nr. 2 - sarcina de lucru: Descrieţi  efectele emoţiilor asupra organismului. 
Grupa nr. 3 – sarcina de lucru: Descrieţi  efectele emoţiilor asupra comportamentelor. 
Grupa nr. 4 – sarcina de lucru: Realizaţi o listă comună cu metode de management al stresului. 
Grupa nr. 5 - sarcina de lucru: Daţi exemple de modalităţi potrivite de  exprimare a emoţiilor   
plăcute şi neplăcute. 

După ce  fiecare grupă a îndeplinit sarcina de lucru trebuie să prezinte rezultatul în faţa celorlalţi 
colegi. 
 

       VI. Concluzii: 

Nu uita niciodată că pielea se încreţeşte, părul încărunţeşte, iar zilele se transformă în ani… 
dar ce e mai important se conservă; forţa şi determinarea ta nu au vârstă. Spiritul tău este cel care 
îndepărtează pânzele de păianjen. Dincolo de orice punct de sosire e unul de plecare. Dincolo de 

orice reuşită e o altă încercare. Cât timp trăieşti, simte-te viu. Dacă ţi-e dor de ce făceai înainte, fă-o 

din nou.  
 

Nu te pierde printre fotografii îngălbenite de timp… mergi mai departe atunci când 
toţi se aşteaptă să renunţi. 

Nu lăsa să se tocească tăria pe care o ai în tine. Fă astfel ca în loc de milă să impui 
respect.  

Când nu mai poti să alergi, ia-o la trap.  

Când nu poţi nici asta, ia-o la pas.  

Când nu poţi să mergi, ia bastonul.  
Însă nu te opri niciodată. 
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ATOMUL  

(miniscenetă) 
Prof.  Angelica Prenţu 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia  

 

 

Atomul – Toată lumea se întreabă cum de sunt o particulă stabilă. Nimeni nu înţelege cum pot fi 
stabil, deşi sunt foarte mic...Toţi îşi dau cu presupusul, însă nimeni nu înţelege cum sunt în realitate. 
Thomson  - Ce este aşa greu?...Pardon...am uitat să mă prezint, sunt Thomson...deci, cum spuneam, 

tu arăţi ca o floricică sau, mai bine zis, ca un cozonăcel pufos şi plin cu stafide ... Dar nu înţeleg, de 

ce atunci când adaug puţină cocă, ea se duce drept fără ca tu să faci nimic, deşi tu ai multă cocă, 
adică plus. 
Atomul – Ehhh...am spus eu...nimeni nu înţelege, dar toată lumea îşi dă cu presupusul. Eu nu sunt 

aşa cum ai zis tu!!! 

Rutherford – Bună, eu sunt Rutherford. Eu nu-mi dau cu presupusul, cum a făcut colegul meu 
Thomson,  eu am făcut un experiment...Am  trimis multe particule pozitive spre tine şi am văzut că 

1, 2, le întorci, iar restul le împrăştii sub diferite unghiuri. Cred că eşti rotund, toată partea pozitivă 
şi grea ai strâns-o tare la centru, iar partea negativă ai scos-o la exterior distribuind-o ca o coroană. 
Dar, totuşi, nu înţeleg cum poţi să-ţi ţii coroana la exterior, pentru că din experienţa mea de mare 
fizician ştiu că plus şi cu minus se atrag. 
Atomul – Încep să mă simt mai bine...Domnule Rutherford, ai înţeles ceva...dar nu tot...offf...cred 

că o să treacă ceva timp până o să înţeleagă cineva cum sunt în realitate... 

Bohr – Atomule!...Eu sunt Bohr şi consider că tu eşti aşa: pozitiv la mijloc şi negativ la exterior, iar 

atât timp cât stai locului, adică ştiinţific vorbind...că eu sunt om de ştiinţă...într-o stare staţionară. 

Dacă te tot plimbi de colo-colo, tu pierzi sau absorbi energie. Cu ce am spus eu acum şi cu ce a spus 

colegul meu Rutherford, putem spune că te-am descoperit şi acum ştim cum exişti... Eşti mulţumit? 

Atomul – Da!!! În sfârşit, acum sunt mulţumit! Mă bucur foarte mult că m-aţi descoperit şi m-aţi 
înţeles, pentru că de la voi vor afla şi alţii cum sunt....şi aşa voi deveni celebru! Vă mulţumesc 
pentru efortul depus şi minţile voastre strălucite! 

 

 

ȘCOALA ȘI FAMILIA-FACTORI IMPORTANȚI ÎN ÎNDRUMAREA ȘI 
EDUCAREA COPIILOR 

 

Prof.  Mihaela Ilie 

 Liceul Tehnologic „Ion Bănescu”Mangalia 

 

u toții cunoaștem expresia “cei șapte ani de acasă”, ca fiind perioada în care se formează 
caracterul și principalele aptitudini și deprinderi ale copilului, viitor adult. În această 
perioadă, copilul primește sfaturi și îndrumări, își formează primele deprinderi, aptitudini, 

atât de necesare în viață. Familia exercită o influență deosebită asupra copilului mic și, astfel, o 

mare parte dintre cunoștințele lui despre natură, societate, comportament, deprinderi igienice sunt 
acumulate în această importantă perioadă de viață. 

C 
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 Educația este un fenomen social, de transmitere a experiențelor de viață a generațiilor adulte 
către generațiile de copii, pentru pregătirea acestora pentru integrare în societate și pentru viață. 
Factorii cei mai importanți care influențează educația sunt: școala, familia, biserica, armata, 

comunitatea ș.a. 

 Școala este o instituție socială în care se realizează educația, în mod organizat, tinerei 
generații și este factorul decisiv în formarea omului apt să contribuie la dezvoltarea societății, un 
om care să se integreze în societate și să fie capabil pentru muncă. Misiunea școlii este de a 
contribui la realizarea idealului educativ, impus de cerințele vieții sociale. Menirea școlii nu 
este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoștințe și deprinderi cât mai mare, ci și de a le 
stimula calitatea de om activ, valorificarea abilităților de interrelaționare, de asumare a 
responsabilităților, de cultivare a capacității de a lua o decizie corectă, de descoperire a propriilor 

interese și aspirații spre formarea școlară și profesională ulterioară. Ea rămâne punctul de pornire al 

orientării școlare și profesionale ulterioare, prin acțiuni de informare asupra posibilităților de 
continuare a studiilor, de detectare  a intereselor profesionale și a aptitudinilor.  

 Familia reprezintă cel de-al doilea factor important în educarea copiilor, exercitând o 
influență deosebit de adâncă asupra copiilor. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului  o 
mare parte din cunoștințele uzuale, despre plante, animale, ocupațiile oamenilor, obiectele casnice). 
Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, 

moral, estetic ș.a. În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: 
respectul, politețea, cinstea, sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea, cumpătarea, grija 
față de lucrurile încredințate. 
 Calitatea educaţiei primite în familie – acei ,,şapte ani de casă”- depinde îndeosebi de nivelul 
educaţiei părinţilor şi al celorlalţi membri ai familiei ce vin în contact cu copilul. Atunci când 
copilul aude că se înjură, va înjura şi el, dacă vede că se minte, va minţi şi el, iar dacă cei din jur se 
poartă respectuos, tot aşa se va comporta şi el.  

 Rezultatele școlare reflectă modul în care părinții se implică în procesul de învățare. Părinții 
trebuie să asigure copilului cele necesare studiului, trebuie să-și ajute copilul la învățătură, dar acest 
ajutor trebuie limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicat să efectueze tema copilului, se vor 

limita la controlarea temei de acasă și a carnetului de note. Atitudinea părinților trebuie să fie una de 
mijloc: să nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici să nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia la  
învățătură. Elevul este la școală 5-6 ore pe zi, iar de restul timpului este responsabilă familia lui. 

Uneori părinții uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece și unii și alții doresc 
dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea și îmbogățirea cunoștinţelor copilului. 

            De aceea, menirea şcolii este de a găsi cât mai multe şi eficiente forme de colaborare, de 
atragere a părinţilor într-un dialog eficace, spre formarea unui viitor cetăţean. Discutarea criteriilor 
după care elevii își decid viitorul și a ponderii de implicare a părinților în alegerea profesiei pe care 
copiii lor o vor urma, a faptului că profesia aleasă este cea dorită de copil și dacă acesta are 
disponibilități intelectuale se realizează la școală, în cadrul legăturii dintre părinți și profesori.  
 În acest context, enumerăm următoarele forme de colaborare:  
- Comitetele de părinţi, formate din 3-5 membri, care au menirea să asigure o influenţă educativă 
asupra părinţilor, să sprijine informarea şi pregătirea pedagogică a părinţilor pentru participarea 
eficientă a acestora la activitatea de educaţie; să implice restul părinţilor la soluţionarea unor 
probleme ale clasei, cum ar fi: probleme de tip gospodăresc; susţinerea morală şi materială a 
familiilor social-vulnerabile; organizarea şi desfăşurarea unor activităţi comune cu elevii etc.  
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- Ședințele cu părinţii, prin intermediul cărora învățătorul sau dirigintele asigură o legătură continuă 
pe parcursul întregului an şcolar. Este important ca adunările cu părinţii să aibă o tematică psiho-

pedagogică orientată spre realizarea schimbului de experienţă, confruntarea opiniilor şi elaborarea 
soluţiilor pentru rezolvarea situaţiilor de conflict apărute în comunitatea școlară.  
- Ore de consiliere cu psihologul şcolar, oferite, atât părinţilor, elevilor, cât şi cadrelor didactice,  au 
ca scop să depisteze problemele, să elucideze motivele, să ajute la soluţionarea lor. 
          În concluzie, trebuie spus că acești doi factori educativi, școala și familia, trebuie să aibă 
același scop - formarea personalității umane integrale și armonioase. Până la intrarea într-o unitate 

școlară, rolul primordial în educație îl are familia, apoi ponderea se schimbă, rolul mai mare îl are 
școala, dar nici acțiunea educativă a familiei nu este de neglijat. Între acțiunile educative ale celor 
doi factori există mai degrabă un raport de complementaritate decât de rivalitate, acțiunea fiecăruia 
venind să o completeze pe a celuilalt. Colaborarea dintre şcoală şi familie va atinge scopul 
educaţional propus, printr-o relaţie de echivalenţă dintre şcoala în comunitate şi comunitatea în 
şcoală.  
 

Bibliografie: 
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