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I. LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

 
 

LECTURA, DANS DE CUVINTE 

 

Bibliotecar Ionela-Adriana Carp  

Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări Iaşi, jud. Iaşi 
 

 

„ a ce sunt bune cărțile? Îmi vine să răspund: la totul și la nimic. Poți trăi foarte bine fără să 
citești. Milioane de oameni n-au deschis niciodată o carte. A vrea să le explici ce pierd e totuna cu a 
explica unui surd frumusețea muzicii lui Mozart. În ce mă privește, mă număr printre cei care nu 

pot trăi fără cărți. Resimt fiecare zi fără o carte ca pe o zi pierdută.” (Nicolae Manolescu) 

Mihai Eminescu îndemna la lectură: „Citește. Numai citind mereu creierul tău va deveni un 
laborator nesfârșit de idei și imagini", marele poet român era de părere că lectura ne dezvoltă 
intelectul și capacitatea de a lansa noi idei. 

În mod ideal, lectura ar trebui percepută drept una din cele mai plăcute îndeletniciri umane, 
iar cartea drept cel mai curat izvor de înţelepciune. Din păcate însă, realitatea diferă, iar cei care mai 
afirmă astăzi, cu mândrie, că citesc literatură, sunt din ce în ce mai puţini. Într-o societate 

dezinteresată de valorile morale şi aflată într-o febrilă căutare a bunurilor materiale, cei ce 
îndrăznesc să viseze sunt timizi. Căci ce înseamnă lectură, dacă nu vis, cufundare într-o altă lume, 
zbor spre un alt tărâm...? 

Însuşi actul citirii este o desprindere a minţii şi a sufletului de trup, o eliberare din 
strânsoarea dureroasă a cătuşelor acestei lumi monotone, lipsite de culoare, şi o trecere într-o altă 
dimensiune. Sentimentele născute în momentul cufundării în lectură sunt imposibil de descris, 
întrucât, fiind percepute cu inima şi nu citite cu mintea, nu pot fi transmise în simple şi seci semne 
scrijelite pe hârtie, semne numite... cuvinte. Aşa cum reiese şi din mărturisirea lui Nicolae 
Manolescu, trebuie tu însuţi să citeşti pentru a putea înţelege frumuseţea şi importanţa acestui act.  

Maurice Blanchot, în L’Espace littéraire (Spaţiul literar), făcea următoarea afirmaţie: 

„Lectura este mai pozitivă decât creaţia, mai creatoare, deşi nu produce nimic.“ Care este până la 
urmă natura acestui act de creaţie al lecturii, de vreme ce a priori nu produce nimic?  

Literatura este o experienţă, pentru că a citi – a scrie nu reprezintă doar un act care degajă 
semnificaţii, ci constituie o mişcare de descoperire. Ceea ce creează literatura este chiar 
această mişcare de descoperire. Cititul devine, deci, o operaţiune de fabricare a unei mişcări de 
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căutare şi de iniţiere în ceva care nu este cunoscut încă. Prin această mişcare interioară, cititorul 
face posibilă construirea unei noi identităţi, aceea de cititor-scriitor.   

Literatura rămâne, pînă la urmă, singura activitate care-l împinge pe individ să vadă dincolo 
de el, să evolueze prin autodepăşire şi să se integreze astfel în lume. De aceea, pentru cititor, actul 
lecturii este departe de a fi o „plăcere“.  

„Plăcerea lecturii“ – o formulă; ce-nseamnă asta, până la urmă? Lectura e mai curând un 
mod de viaţă sau o muncă, dar fără să devină o corvoadă. Lectura este o formare liberă, dar nu în 
sensul că-l pune pe cititor într-o formă pregătită dinainte, ci în sensul în care-i dă o formă unică, îl 
ajută să-şi construiască personalitatea, îl creează, îi dă consistenţă, îl face vizibil în lume.  

De aceea, lectura evocă partea divină a creaţiei. Mai mult decât creaţia literară, este în joc 
crearea şi formarea omului. Iată de ce toată această agitaţie care are loc în jurul câtorva cuvinte, în 
jurul literaturii, nu este niciodată inutilă.   
 

Bibliografie: 

1.http://www.texteargumentative.eu/ 

2.http://webcultura.ro/ 

3.http://dilemaveche.ro/ 

 

 

D’ OÙ VIENT LE ,,SAPIN’’ DE NOËL ? 

 

 

Prof. Iulia Clemence Chirea 

Liceul Teoretic „Carol I” Feteşti, jud. Ialomiţa 

 

  

omme le chocolat à Pâques, les crêpes à la Chandeleuret les fleurs à la Saint-Valentin: le 

sapin de Noël est indispensable. Symbole de nos fêtes de fin d‟année, le petit arbre vert dont l‟étoile 
au sommet nous rappelle celle de Bethléem se vend en millions chaque année dans l‟ Hexagone. 
Artificiel ou naturel, Nordmann ou épicéa… L‟en guirlandé, roi de ces maisonnées en hiver, cache 
nombre de petits mystères. Mais d'où vient ceté trange mot? Le Figaro revient sur son histoire. 

Une histoire qui commence dans le dictionnaire à la fin du XIe siècle. Dérivé du mot 

prélatin sappus, qui a donné avec le latin pinus „pin” la forme sappinus, le sapin est apparu sous la 

forme quel'on connaît aujourd‟hui au XIIe siècle pour désigner „le bois de l'arbre” et „l‟arbre à 
feuill age persistant”. 

Bien que le termen‟ait jamais vraiment dévié de son sens originel, le Trésor de la langue 

française nous rappelle que le sapin a un temps désigné au XVIIe „un cercueil” (d‟où l‟expression 

„sentir le sapin”) mais aussi une „petite voiture, fiacre” et même un „gendarme, militaire” en 

Provence, au XVIIIe siècle. Étrange, n‟est-ce pas? Et ce n‟est pas tout! À ces curieuses formules, 

nos voisins canadiens ajoutent l‟expression „se faire passer un sapin” qui signifie „se faire rouler”. 

http://www.cnrtl.fr/definition/sapin
http://www.cnrtl.fr/definition/sapin
http://www.cnrtl.fr/definition/sapin
http://www.cnrtl.fr/definition/sapin
http://www.cnrtl.fr/definition/sapin
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Comme quoi, derrière ce petit arbre en apparence sans histoire se cache une immense forêt 
d‟anecdotes... Ne nous arrêtons donc pas en si bon chemin! 

Car si les transformations sémantiques du sapin ne manquent pas de piquant, rappelons-nous 

également que la naissance du sapin dans nos traditions vaut son pesant d'or. Ainsi que nous le 
raconte le ministère de l‟Agriculture, cette coutume du sapin ne date pas d‟hier etre monterait même 
à plus de 4 000 ans! Elle entrerait en résonance avec une ancienne tradition païenne, autre fois 
associée au solstice d‟hiver du 21 décembre. On la retrouvait par exemple en Europe du Nord et 

chez les Celtes. Rien à voir donc, à l‟origine avec la religion chrétienne! 
Toute fois à l‟instar de la Chandeleur ou de la fête d‟Halloween dont la religion chrétienne 

décida de faire son lit, l‟Église choisit d‟introduire le sapin dans ses us et coutume safin de mieux 
enrayer le paganisme. Ainsi naquit, au confluent du cérémonial païenet de la culture catholique, le 
sapin au VIIIe siècle. Mais pas de précipitation! Ce n'est qu‟àcompter du XVIe siècle, et plus 
précisément en Alsace en 1521, que le sapin tel qu‟on le connaît aujourd‟hui, prendra véritable 
ment ses racines dans notre histoire française. Ce, bienque les conflits entre les protestants et les 
catholiques fissent rage à cette même époque. 

Symbole de renaissance, l‟arbre de Noël connaîtra une deuxième vie au XVIIIe siècle. C‟est 
en effet grâce à Marie Leczinska, épouse polonaise de Louis XV, que le fameux conifère fera son 

entrée à la cour de Versailles. Toutefois – et ce sera notre dernier bémol – notre sapin ne prendra 

véritablement son essor qu'au début des années 1920, indique toujours le ministère. Notre bien 

aimée tradition n‟a donc pas, en réalité, cent ans! 
Le sapin de Noël est une tradition païenne (souvent associée aux cadeaux de Noël et à 

la crèche de Noël, christianisée dans certaines Églises chrétiennes locales en Europe au long 

du Moyen Âge, et généralisée à partir du XIX
e
 siècle. Sous la reine Victoria: le prince Albert a 

introduit sur le sol britannique cette tradition provenant de sa Saxe natale tandis qu'en France, elle 

sera diffusée par les optants Alsaciens et Lorrains. Les sapins de Noël sont de nos jours 

traditionnellement décorés de boules de Noël en verre ou en plastique, de guirlandes traditionnelles 

ou éclairées par des LED, de bougies, petits objets décoratifs, étoiles (don‟t souvent une au sommet) 

etc. Les sapins de Noël peuvent être vendus coupés ou en pot, ce qui permet dans ce dernier cas de 

le replanter à la fin des festivités. Le sapin replanté peut lui-même servir de sapin de Noël 
d‟extérieur: la généralisation de guirlandes électriques “tous temps” permet aux particuliers de 

décorer un arbre de leur jardin, souvent visible de la rue, ainsi que la façade de leur maison. L‟usage 

de sapin artificiel en plastique, souvent pliable, réutilisable, est une alternative à celle du sapin 
naturel. Certains de ces sapins sont vendus “en neigés” (les feuilles sont en plastique blanc ou ells 

sont recouvertes d‟une poudre blanche) ou meme décorés (boules et guirlandes pré-accrochées) 
voire parfumés. Ce traitement peut aussi être fait sur des sapins naturels. L‟image auprès du public 
d'un sapin en plastique est moins positive que celle d'un sapin naturel, mais c'est souvent le moyen 

le plus économique (à long terme), le moins salissant et le plus aisé (pas d‟élimination du sapin à 
prévoir) pour qui habite en ville. De plus, la variété des tailles permet de choisir un sapin 

correspondant à la place disponible dans l‟ habitation. Toute fois, bien qu‟il soit réutilisable 

plusieurs années, ce type de sapin n‟est pas écologique pour autant de par son impact environne 

mental beaucoup plus important que celui d‟un sapin naturel. 
Le sapin de Noël se caractérise aussi par les décorations qu'il porte. Celles-ci sont de 

plusieurs types: 

http://agriculture.gouv.fr/le-sapin-de-noel-toute-une-histoire
http://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/2017/02/02/37002-20170202ARTFIG00023-ce-qu-il-faut-savoir-sur-la-chandeleur.php
http://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/2016/10/31/37002-20161031ARTFIG00141-trois-choses-que-vous-ne-saviez-pas-sur-halloween.php
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 Une étoile au sommet du sapin, rappelant pour les chrétiens l‟étoile de Bethléem qui guida 

les rois mages vers le lieu de naissance de l„enfant Jésus, quel‟on célèbre le 25 décembre; l„étoile 

est par fois remplacée par une pointe. Traditionnellement c‟est l'enfant le plus jeune de la famille 

qui installe l‟étoile sur le sapin; 

 Les guirlandes: simples ou lumineuses (clignotante sou non, colorée sou blanches), de 

matières variables (rubans, chaînes de perle sou d‟objets divers, ou encore de type „boa”); 
Les boules de Noël: brillantes et de différentes couleurs; 

 D‟autres suspensions de formes diverses ayant un rapport avec Noël, notamment des 
angelots, des Pères Noël, des miniatures d‟objets en bois, des serpentins multicolore et même des 
bougies allumées; 

 Des „cheveux d‟ anges”: de longs fils blancs très fins; 

 Flocage et givrage: le sapin floqué est recouvert d‟une colle ignifuge à base d'eau et de ouate 
de cellulose et/ou de fibres de coton (blanches, simulant la neige ou colorées) qui sont vaporisées à 
l‟aide d‟un brouillard d‟eau, le sapin givré est peint et floqué légèrement; 

 Des „glaçons”: en verre, en plastique ou simples fines bande lettes d‟aluminium simulant la 

glace présente sur l‟arbre l'hiver; 

 Les cadeaux de Noël: ceux-ci ne sont pas des accessoires à proprement parler, mais on les 

place au pied du sapin la veille de Noël à cause de leur aspect décoratif (papier cadeau); 

 Le support du pied de sapin, qui peut être: une demi- bûche de bois dont le côté plan est 
posé au sol, avec un trou sur le dessus pour coincer le tronc; un grand pot rempli de sable, de terre, 

de pierre sou de galets; un pied de métal; deux planches clouées en croix avec un trou à 
l‟intersection pour glisser le tronc de l‟arbre; une autre technique héritée de la tradition alsacienne 

consiste non pas à fixer le sapin sur un support mais à le suspendre au plafond (anciennement à la 
poutre de la maison), ce qui lui confère une place originale et une solution élégante pour éviter les 
chutes de sapins dues aux enfants et aux animaux. 

Le sapin de Noël est par ailleurs souvent associé à une Crèche de Noël et à d‟autres 

accessoires festifs. 
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NUANŢE ŞI PERSPECTIVE ÎN ABORDAREA METODICĂ A OPEREI 
PROZATORULUI LIVIU REBREANU 

-Studiu de specialitate- 

 

Prof. Daniela Dumitrescu  

Colegiul Economic „Petre S. Aurelian” Slatina, jud. Olt 
 

 

alitatea actului educativ, condiţie primară în evoluţia şi afirmarea personalităţii, presupune, 
dincolo de o temeinică pregătire de specialitate, o inepuizabilă disponibilitate pentru pregătirea 
metodică, pedagogică şi psihologică. Dacă finalitatea educaţiei vizează omul, atunci tot omul este 
cheia succesului şi poate că tactul pedagogic începe tocmai de acolo de unde educatorul începe să 
înţeleagă că primul pas în desăvârşirea artei de a aborda oamenii, de a se face respectat, plăcut şi 
înţeles, îl reprezintă înţelegerea acestora şi a naturii lor. 
 Pornind de la ideea că proiectarea propune nu o uniformizare a profesorilor, ci propune doar 
un cadru normativ riguros, dar deschis şi permisiv la varietatea procedurală de adaptare la situaţii şi 
evoluţii ale elevilor, abordarea didactică a operei lui Liviu Rebreanu se vrea una modernă, flexibilă, 
cu nuanţe şi perspective multiple de realizare. 
 Totuşi, conceperea din punct de vedere metodic a lecţiei va urmări constant câteva aspecte, 

concretizate în întrebări, în fapt, etape obligatorii ale activităţii didactice: 1. Ce voi face ? (stabilirea 

obiectivelor educaţionale urmărite), 2. Cu ce voi face? (analiza resurselor educaţionale 
disponibile), 3. Cum voi face? (elaborarea strategiei didactice), 4. Cum voi şti dacă ceea ce am 

făcut este bine făcut? (evaluarea performanţelor atinse). 

  Stabilirea obiectivelor. În acestă primă fază profesorul urmăreşte relaţia dintre obiectivele 
particulare ale lecţiei şi capitolul mai larg din care face parte, concordanţa obiectivelor cu cerinţele 
programei şi cu planificarea calendaristică, dar şi corelarea domeniilor de dezvoltare (intelectual, 
afectiv, psihomotiv). Identificarea exactă a obiectivelor operaţionale, sarcină a oricărui cadru 
didactic, oferă posibilitatea selectării corespunzătoare a conţinutului învăţării şi a solicitării 
capacităţilor de învăţare necesare atingerii lor, elaborării unei strategii de asimilare a înformaţiilor 
dar şi şansa evaluării continue formative a rezultatelor printr-o raportare constantă la obiectivele 

operaţionale propuse. 
 Obiectivele educaţionale, exprimate în termeni comportamentali, iau forma unor verbe cum 
sunt: a descifra, a interpreta, a decoda, a clarifica, a compara, a stabili, a selecta, a ierarhiza, a 

desacraliza, a explora, a lămuri, a recrea, a reflecta, a decripta, a cerceta, a legitima, a motiva, a 

indica, a demonstra, a identifica, a argumenta ş.a.m.d. 
 Pentru tema tema aleasă, “Opera lui Liviu Rebreanu”, putem propune ca obiective cognitive: 

 să cunoască importanţa operei lui Liviu Rebreanu în contextual evoluţiei romanului 
autohton; 

 să susţină argumentat şi pertinent confluenţa dintre realism şi modernism în opera 
scriitorului; 
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 să precizeze principalele coordonate realiste şi moderniste ale prozei lui L. Rebreanu; 

 să ilustreze realismul în principalele creaţii ale scriitorului; 
 să recunoască şi să comenteze viziunea modernă a operei lui Liviu Rebreanu, deschiderea ei 

uluitoare către anumite mituri de circulaţie universală. 
 Sfera obiectivelor afective, nu mai puţin importantă, va urmări ca elevii:  

 să fie dispuşi şi motivaţi în înţelegerea şi interpretarea ideilor aduse în discuţie; 
 să aprecieze calitatea informaţiilor dobândite şi să le integreze în sistemul propriu de valori. 

 Definirea clară a obiectivelor specifice unei situaţii de instruire constituie baza de decizie 
pentru realizarea proiectării, deoarece toate compartimentele procesului instructiv-educativ 

(conţinuturile, formele de organizare, metodele şi mijloacele de învăţământ, modalităţile de 
evaluare) vor fi stabilite în funcţie de obiectivele vizate. 
 Analiza resurselor. În sens larg, analiza resurselor implică: 

 conţinutul necesar realizării obiectivelor propuse; 

 capacităţile de învăţare necesare realizării obiectivelor operaţionale. 

 Conţinutul propriu-zis al activităţii didactice înseamnă explicarea, înţelegerea, analiza, 
sinteza şi evaluarea informaţiilor. Se va desfăşura o activitate completă de analiză a raportului 
dintre obiective şi conţinut, a gradului de esenţializare şi diferenţiere a informaţiilor, de ordonare şi 
clasificare în raport cu programa şcolară, nivelul elevilor, gradul de dificultate şi timpul didactic. 
 În cazul  “Operei lui L. Rebreanu” setul de informaţii va viza istoria romanului românesc 
până la “momentul” Rebreanu (importanţa creaţiei lui L. Rebreanu în contextul diacroniei 
romanului autohton), confluenţa dintre realism şi modernism în opera prozatorului, detaşarea de 
perspectiva idilică-sămănătoristă asupra vieţii rurale; crearea prozei de analiză psihologică; 
valorificarea inedită a unor mituri de circulaţie universală. Conţinutul poate fi trecut în proiectul 
didactic sub forma unui plan, a unor idei principale, în funcţie de obiectivele stabilite. Cât priveşte 
capacităţile de învăţare ale elevilor, profesorul va sincroniza nivelul iniţial al elevilor cu volumul şi 
structura temelor, stabilind nivelul de învăţare de la care se porneşte. În funcţie de aceşti factori se 
pot contura primele ipoteze cu privire la o anume strategie, relaţiile de comunicare şi îndrumare, 

tratare diferenţiată sau mijloacele auxiliare. 
  Din punct de vedere al resurselor didactico-materiale se va avea drept ţintă sala de clasă 
dotată corespunzător, cu un climat psihosocial adecvat procesului instructiv-educativ, disciplinat, 

motivant, cooperant. Natura lecţiei alese este compatibilă, dincolo de manual, şi cu alte mijloace de 
învăţământ: fişe de lucru, materiale bibliografice, referate, citate, toate integrate strategiei alese şi 
timpului şcolar planificat. 
 Elaborarea strategiei didactice este etapa decisivă a actului educaţional, faza în care 
profesorul trebuie să concretizeze obiectivele propuse faţă de propria manieră în care înţelege să-şi 
exercite talentul pedagogic. Înţeleasă ca ansamblu de metode, mijloace şi materiale de învăţământ 
coroborate pentru realizarea unui scop specific, strategia didactică va respecta o corelaţie 
obligatorie cu obiectivele prestabilite, numai astfel asigurându-se o finalitate firească prin evaluare. 
 Strategiile didactice cele mai performante sunt acelea care implică elevul ca factor activ în 
procesul de predare-învăţare şi care, îmbinând metodele moderne cu cele tradiţionale, pun pe elev în 
situaţia de partener, de parte angajată a actului educativ. 
  Astfel, opera lui Liviu Rebreanu se pretează şi ea la o strategie didactică semidirijată, de tip 
euristic în care fiecare obiectiv operaţional are rezervată câte o strategie ce pune pe elev în situaţia 
de a-şi asuma o sarcină de învăţare. 
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 În prealabil, profesorul va prezenta un plan al expunerii, va pune probleme care să suscite 
interesul elevilor în căutarea unor soluţii şi va indica bibliografia adecvată. Prelegerea e dublată de 
dezbatere de cele mai multe ori, pentru a justifica participarea elevilor la învăţare, altfel rămâne o 
metodă searbădă, elevul ascultă pasiv cele expuse de profesor şi riscă să nu asimileze prea multe 
cunoştinţe şi, mai ales, să nu opereze cu ele. 
 Sesizarea şi reliefarea esenţialului, formularea şi definirea lui presupun o cercetare prealabilă 
atentă, o stăpânire a problemelor de specialitate, o cunoaştere la zi a bibliografiei, presupun totodată 
simţ critic, intuiţie artistică şi mobilitate de spirit. Aceasta este cu atât mai necesară cu cât 
asigurarea caracterului predominant formativ al învăţământului obligă la eliminarea balastului de 

informaţii sau a elementelor de interes minor şi la dezvoltarea gândirii creatoare a elevilor. 
 Pentru optimizarea atingerii obiectivelor lecţiei poate fi corelată cu meditaţii, consultaţii şi 
lectură suplimentară, atât de necesare în realizarea conexiunii inverse şi a evaluării continue. 
Orientările metodice moderne insistă asupra proiectării în variante a tuturor situaţiilor de învăţare, 
fapt ce obligă profesorul la o desăvârşită sincronizare a tuturor variabilelor, fie că e vorba de 
scopuri, conţinuturi sau mijloace de realizare a educaţiei. De asemenea, un bun metodist nu va 
neglija vreodată obiectivele afective fixate, garanţie a succesului educaţional. 
 Evaluarea. A evalua rezultatele şcolare înseamnă a determina măsura în care obiectivle 
programului de instruire au fost atinse, precum şi eficienţa metodelor de predare-învăţare. Evaluarea 
devine un moment al adevărului ce scoate la lumină nu doar performanţa elevului, ci şi randamentul 
strategiei didactice, calitatea actului educativ, de la obiectivele alese la tehnicile de lucru. Orice 

profesor trebuie să se detaşeze de ideea că evaluarea se reduce la aprecierea rezultatelor elevilor, să 
se supună el însuşi unei analize obiective şi să conştientizeze faptul că, dincolo de nivelul clasei de 
elevi sau progresul şi regresul fiecărui elev, criteriul cel mai pertinent de apreciere îl reprezintă 
atingerea obiectivelor stabilite la începutul proiectării didactice. 
  Profesorul va viza toate formele de evaluare, începând cu evaluarea iniţială, moment în care 

se asigură de cunoştinţele pe care le are elevul la plecare, până la evaluarea continuă şi evaluarea 
sumativă. 
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OPERA LUI EUGEN IONESCU - PERIOADA ROMÂNEASCĂ 

-Studiu de specialitate- 

 

Prof. Daniela Dumitrescu 

Colegiul Economic “Petre  S. Aurelian” Slatina, jud. Olt 

 

  

vangarda a dat o nouă energie, un foc lăuntric şi un mare dinamism culturii europene şi, 
implicit, celei româneşti. Era un impuls nou care a îngăduit crearea unei alte lumi. 

 Avangardismul românesc a avut o caracteristică eclectică, de sinteză între diferitele curente. 
Un exemplu a fost revista „Integral”, care promova modernismul, indiferent de curent. Numai 
suparealiştii s-au afirmat ca un curent aparte, dar şi ei au fost mai puţin dogmatici decât colegii lor 
francezi.  

 Două dintre dimensiunile stării de spirit general-avangardiste se regăsesc şi se vor regăsi în 
textele scrise în anii de tinereţe ai lui Eugen Ionescu. Mai întâi, nota de revoltă radicală, voinţa de 
„dărâmare” a culturii instituţionalizate, pornirea fundamental anticonvenţională. În al doilea rând – 

miza majoră pe autenticitatea trăirii cu situarea în opoziţie a literaturii cu viaţa nefalsificată de 
convenţiile şi tehnicile discursului literar. 
 Perioada românească a creaţiei ionesciene a constituit obiectul unor cercetări aprofundate 

datorate, iniţial, lui Gelu Ionescu şi Alexandru Hamdan. Din nefericire, în întunecata „epocă de 

aur”, cu toate eforturile depuse, n-a putut fi publicat la noi studiul lui Gelu Ionescu despre 

începuturile literare ale lui Eugen Ionescu, mai ales după ce autorul studiului s-a autoexilat în 

Occident. Contribuţia sa a văzut lumina tiparului mai întâi la Heidelberg în 1989, în limba franceză, 
cu titlul Les debuts litteraires d' Eugene Ionesco, tradus din limba română de Mirella Nedelco-

Pătureau. 
 În 1990, Editura Minerva a putut să-l publice în forma originală, cu titlul Anatomia unei 

negaţii. Studiul elaborat de Alexandra Hamdan asupra operei lui Eugen Ionescu, scrisă în limba 

română, a apărut mai întâi la Berna, cu titlul Ionescu avant Ionesco, Portret de l'artiste en jeune 

homme, în 1991, urmat de versiunea românească, Ionescu înainte de Ionesco. Portretul artistului 

tânăr, tradus de Mioara Luiza Zehan, la Editura Saeculum I.O. Scrierile de tinereţe ale lui Eugen 

Ionescu, publicate în limba română, au fost reunite pentru prima dată de Mariana Vartic şi Aurel 

Sasu, în valoroasa ediţie în două volume Război cu toată lumea, la Editura Humanitas, în 1992, în 

care au fost incluse articolele de critică literară din volumul Nu!, din 1934, precum şi cele 

ulterioare. Versurile şi prozele publicate de Eugen Ionescu în ţară, în placheta Elegii pentru fiinte 

mici (1931) şi în diverse periodice, au fost reproduse de Mariana Vartic în volumul Eu, din 1990, la 

Editura Echinox din Cluj-Napoca. 

 Aceste contribuţii la cunoaşterea începuturilor literare ale lui Eugen Ionescu au fost 

încununate de remarcabila exegeză a lui Eugen Simion despre Tânarul Eugen Ionescu, editată de 

Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă. Prin excelenta sa metodă analitică de a proceda sistematic, 

Eugen Simion evocă mai întâi momentele de neuitat, consemnate şi în jurnalul său parizian Timpul 
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trăirii, timpul mărturisirii, din perioada 1970-1973, când a fost profesor de literatura română la 

Sorbona şi când a avut fericitul prilej să-l cunoască personal pe Eugen Ionescu, rămânându-i 

apropiat şi în etapele următoare, prefaţându-i versiunea franceză a volumului Nu!, realizată de 

Marie-France Ionesco, apărută la Editura Gallimard, în 1986. 

 Primele apariţii ale lui Eugen Ionescu sunt, aşadar, în limba română: poezii publicate în 
revista Bilete de papagal (1928-1931) a lui Tudor Arghezi, articole de critică literară şi o încercare 
de epică umoristică, Hugoliada: Viaţa grotescă şi tragică a lui Victor Hugo. Volumul de debut e un 

volum de versuri şi se numeşte Elegii pentru fiinţe mici. 
 Rămâne un paradox: scriitorul, prin excelenţă febril şi angoasat, debutează „cuminte" cu o 
plachetă de versuri intimist melancolice. Citite doar în registru elegiac - care ne este sugerat de titlu 

- poeziile dau impresia înşelătoare a unui autor monocrom şi monocord. Este însă una din măştile 
scriitorului care, în realitate, mimează inocenţa. Dincolo de stratul gros de vopsea naivă, un ochi 
atent percepe deja potenţialul de subversiune al neliniştitoarelor marionete, care va irumpe în Nu!, 

şi, două decenii mai târziu, va detona în Cântăreaţa cheală. 

 Fiind intervievat, Eugen Ionescu deschide una dintre motivaţiile principale care l-au 

determinat să scrie: „Eu, care sunt sincer, trebuie să mărturisesc, cu mâna pe conştiinţă, următoarele 
lucruri: întâi, literatura a fost marea mea pasiune; literaţii, marii mei idoli. Neputinţa de a le semăna 
mi s-a părut definitivă, implacabilă, în ziua când, fiind elev, în clasa a IV-a de liceu, profesorul 

Olmazu mi-a spus că n-am „talent” şi mai ales, când dl. Perpessicius (nu-şi aduce aminte) a scris la 
Poşta redacţiei a Universului literar că nu-mi primeşte poeziile. Dl. Perpessicius, de altfel, mi-a dat 

titlul cărţii mele, care, cum se ştie, a fost magnetul înjurăturilor anului trecut. Şi anume: 13 inşi care 

trimisesem poezii, 13 inşi cărora, puşi unul lângă altul, dl. Perpessicius le-a răspuns, în bloc, cu 
majuscule: NU. Perseverent cum sunt, am continuat să fac poezii şi în clasa a V-a. Am prezentat un 

sonet d-lui Pompiliu Constantinescu care mi-era profesor de română. D-lui Pompiliu 

Constantinescu i s-a părut că sonetul meu e rudimentar. De lucrul acesta am căutat să mă răzbun în 
toate chipurile, afirmând în decursul fructuoasei mele activităţi că critica d-sale este rudimentară. În 
clipa în care nu am mai iubit literatura, ci am devenit vanitos, m-au primit publicaţiile, a vorbit 
despre mine la radio dl. Perpessicius însuşi şi m-am înjurat, în scris, ca de la egal la egal, cu fostul 
meu profesor, dl. Pompiliu Constantinescu. Dar despre faptul că am scris din vanitate am vorbit pe 
larg în Nu!. Astăzi, dispreţuiesc prea sincer pe toţi literaţii şi neliteraţii ca să mai pun accentul pe 
vanitatea literară. Mai scriu însă din deprindere; dintr-un obicei prost; dintr-un viciu contractat din 

copilărie. Şi am să mai scriu pentru că, neputând face politică şi nefiind filosof, trebuie să-mi trec 

timpul cu ceva până la moarte, ca s-o uit şi ca să nu mă plictisesc…” 

 Cele mai de seamă scrieri în limba română rămân eseurile critice, reunite în volumul intitulat 
Nu!, premiat de un juriu prezidat de Tudor Vianu pentru „scriitori tineri needitaţi”. Desprindem deja 

o formulă a absurdului, cartea producând uimire, derută, comic irezistibil.   

Eugen Ionescu practică exerciţiul criticii punând infinit mai mult preţ pe vehemenţa 
intelectuală decât pe rigorile judecăţii de valoare. Cărţile şi scriitorii devin, de aceea, sub condeiul 

său, un prilej de a schimba nenumărate focuri de polemică. Polemică îndreptată împotriva autorilor, 

a exegeţilor şi în cele din urmă împotriva lui însuşi. În acest război, aceleaşi opere literare sunt 

uneori elogiate şi alteori supuse reprobării De altfel, încă din primele sale articole (vezi Revista 

Liceului Sf. Sava,1927 – 1928) se simţea în Eugen Ionescu un promotor al libertăţii spirituale, 

căruia îi place să surprindă cititorul şi să izbească indiferenţa lui, devalorizând gloriile consacrate, 

răsturnând ierarhiile, căutând pretutindeni negativul afirmaţiilor curente şi al locurilor comune. 

http://wapedia.mobi/ro/1928
http://wapedia.mobi/ro/1931
http://wapedia.mobi/ro/Tudor_Vianu
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Nimic mai străin de acest temperament iconoclast decât formulele mecanice ale respectului, 

bigotismului cultural. Această atitudine se va preciza foarte curând, dobândindu-şi chiar un suport 
teoretic. Într-o cronică din 1930 el va vorbi de „metoda insuficientă a istoriei literare“, făcând 
procesul unei ştiinţe pe care o considera „superficială şi inoperantă”. 
  Controversele stârnite de apariţia cărţii, comoţia provocată încă înainte de editarea ei (s-au 

înregistrat demisii din comitetul ce urma să gireze publicarea) au fost palide în raport cu comedia 
moravurilor literare şi scandalul sfidării evidenţelor, bine regizate de către autor. Prin ele, copilul 
teribil al criticii noastre literare a reuşit să atragă atenţia nu numai asupra unei aşa-zise debilităţi a 
lumii culturale autohtone, ci şi asupra statutului precar al oricărei valorizări. Nu este greu de 

observat că prima amendă e în spiritul epocii, al generaţiei tinere care contestă munca „bătrânilor” 

şi rezultatele lor, ajungând la penalizări ale limbii şi naţiei române. Fundoianu se arată scârbit de 
cultura naţională, Cioran vrea o schimbare la faţă a României, cu punerea la teasc a locuitorilor ei. 
Mai târziu, profetul se va căi pentru excesele juvenile; mai precis, pentru derapajul politic care le-a 

făcut posibile. 
 Ionescu este însă eretic şi faţă de generaţia lui, de care se desparte zgomotos şi în 
profunzime, nu numai la sfârşitul războiului, când lucrurile devin clare, ci şi în anii întâlnirilor şi 
conferinţelor de la Criterion. Dacă Eliade, Cioran şi diferiţi alţi tineri mai puţin înzestraţi şi mai 
permeabili la moda epocii sunt ardenţi, autorul lui Nu! rămâne un sceptic şi un sofist, scăpând de 

sub presiunea adevărurilor „fundamentale” prin chestionarea noţiunii de adevăr. Din această 
perspectivă, a vâna şi a sublinia contradicţiile tânărului eseist, alternanţele şi răsucirile lui arată o 
totală neînţelegere a subiectului. Fiindcă Eugen Ionescu tocmai acest lucru vrea să-l dovedească în 
scandaloasa lui carte: că nu există Adevăr, ci adevăruri şi că, de vreme ce obiectivitatea critică este 
imposibilă, ne vom asuma integral propria subiectivitate, dându-i curs, exprimând în mod liber o 
configuraţie emoţională aparte. Ideile circulă, sunt împrumutate şi preluate, pierzându-şi astfel 
prospeţimea şi valabilitatea. Ele ar trebui să devină expresiile sentimentelor noastre. Toate sistemele 
filozofice ajung să fie dictate de temperament. Pe un singur adevăr pot conta: pe adevărul meu.  

 Volumul Nu! conţine, în germene, o trăsătură decisivă a operei sale, adâncită desigur de 
experienţele ulterioare, dar păstrată cu îndârjire în tot ce ea avea esenţial. Şi anume, un amestec de 
volubilitate nervoasă şi de extremă oboseală, o permanentă pendulare între vitalitate şi descurajare, 
o continuă oscilaţie între veselia explozivă şi mari spaime lăuntrice, treceri de la dramă la grimasă, 
de la sinceritate la poză. 
 Întreaga operă ce va urma poate fi considerată ca un efort original şi reuşit de a desprinde 
din banalitatea contingentului sensul tragic şi absurd al existenţei, fatalitatea morţii, splendoarea şi 
neantul condiţiei umane. 
  

Bibliografie: 

1.Călinescu, Matei - Eugen Ionesco: teme identitare şi existenţiale, Editura Junimea, Iaşi, 2006  
2. Pop, Ion - Avangarda în literatura română, Editura Minerva, Bucureşti,  1990 

3. Simion, Eugen - Tânărul Eugen Simion, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Bucureşti, 
2006 
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DESCRIEREA SUBIECTIVĂ ȘI DESCRIEREA OBIECTIVĂ 

-Proiect didactic- 

 

 

Prof. Anca Finiș   
Liceul Tehnologic „Nicanor Moroșan” Pîrteștii de Jos, jud. Suceava 

 

LASA: a XI-a, profil tehnologic 

DISCIPLINA: Limba şi literatura română 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Începuturi 
DURATA ȘI LOCUL DESFĂŞURĂRII: 50 min. / sala de clasă 

TIPUL LECŢIEI: mixtă (predare – învățare – proiect) 

COMPETENŢE GENERALE: 
1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor, în 

diferite situaţii de comunicare 

COMPETENŢE SPECIFICE: 
1.4. Redactarea unor compoziţii despre textele studiate şi alcătuirea unor texte funcţionale sau a unor 
proiecte 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
 La sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili: 
 O1: Să definească noțiunea descriere; 

 O2: Să observe caracteristicile descrierii subiective / obiective; 
 O3: Să diferențieze descrierea obiectivă de cea subiectivă; 
 O4: Să realizeze un proiect privind descrierea unui ținut medieval; 
 O5: Să participe activ și creativ la activitățile organizate. 

RESURSE MATERIALE: manualul, caietele, tablă, cretă, mp3 (Dimitrie Cantemir, 
Vocea Istanbulului), telefon, fișe, imagine (Ștefan cel Mare și Maria Voichița în reconstituirea Sălii 
tronului de la Muzeul Bucovinei)  

METODE ŞI PROCEDEE: exercițiul, conversația, explicația, cercul „complimentelor”, metoda 
„proiectelor”, observația, turul galeriei 
EVALUARE: elev-elev, profesor-elev, autoevaluare 

FORME DE ORGANIZARE: frontală, în perechi și pe grupe 

 

SCENARIUL DIDACTIC (schițat) 
 EVOCARE 

 Momentul organizatoric – Clasa se pregătește pentru noua lecție 

 Verificarea temei pentru acasă 

 Anunţarea temei şi a obiectivelor prin metoda cercul „complimentelor” 

 REALIZAREA SENSULUI 
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 Lectura a două texte despre Bucovina le permite elevilor să formuleze o definiție pentru 

noțiunea descriere, dar și să observe diferențele dintre descrierea subiectivă și cea obiectivă. 
 Momentul ortografic - Faptul că după aceste exerciții elevii vor asculta o melodie despre 

Istanbul îi ajută pe aceștia să descopere două excepții ale regulii scrierii cu m înainte de b/ p. 

 

FIȘĂ DE LUCRU 

1. Citește cu atenție textele de mai jos și completează cele două căsuțe:  
 

DESCRIERE ............................ DESCRIERE .................................. 

       După o îndelungă așteptare de aproape o 

viață, am avut și eu marea bucurie de a 
călători și de a vizita pentru prima oară una 
dintre cele mai minunate părți ale României, 
unica noastră Bucovină.  
      Nicăieri în această țară binecuvântată de 
atâtea frumuseți naturale, nu sunt adunate, pe 
un spațiu atât de restrâns, mai multe biserici și 
mănăstiri de o rară frumusețe și unicitate, ca 
în nordul Moldovei. Pe acele pământuri verzi, 
cuibărite printre culmi blânde străjuite de 
munți și pășuni întinse, se înșiră aceste comori 
sfinte, pe care turiștii sau trecătorii, 
credincioși sau doar curioși, iau calea vizitării 
lor. Bucovina este denumită pe bună dreptate 
„arhipelagul mănăstiresc” al creștinătății 
românești. Cele mai multe dintre aceste 
locașuri sfinte au vechimi de multe sute de ani 
și sunt o mărturie vie a existenței și 
continuității neamului românesc și a 
creștinătății poporului român.  
       Vacanțe de vis oriunde și oricând! 
(adaptare,https://bucuriadeacalatori.wordpre

ss.com) 

       Bucovina (în germană Buchenland = Țara 

fagilor), devenită Ducatul Bucovinei în Imperiul 
Austriac, este o regiune istorică cuprinzând un 
teritoriu de 10.441 km² care acoperă zona 
adiacentă orașelor Cajvana, Câmpulung 
Moldovenesc, Gura Humorului, Frasin, Milișăuți, 
Rădăuți, Siret, Solca, Suceava, Vatra Dornei și 
Vicovu de Sus din România, precum și Cernăuți, 
Cozmeni, Zastavna, Vășcăuți pe Ceremuș, Vijnița, 
Sadagura și Storojineț din Ucraina. 
       Denumirea ca nume propriu a intrat oficial în 
uz în 1774, odată cu anexarea teritoriului de către 
Imperiul Habsburgic. Numele provine din cuvântul 
slav pentru fag (buk), astfel termenul „Bucovina” 
se poate traduce prin „Țara fagilor”. 
       Termenul bucovina ca nume comun, în sensul 
de pădure de fagi, apare prima dată într-un 

document emis de domnul Moldovei, Roman I 

Mușat, la 30 martie 1392, prin care dăruiește lui 
Ionaș Viteazul trei sate, aflate pe apa Siretului, „în 
sus până la bucovina cea mare, pe unde se arată 
drumul de la Dobrinăuți...” 

(adaptare, https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucovina) 

2. Scrie A / F în dreptul fiecărui enunț, apoi corectează-le pe cele false pentru a putea 

construi definiții: 
 

 Descrierea constă în prezentarea particularităților obiectelor, fenomenelor, personajelor. 
 După gradul de implicare a emițătorului, descrierea poate fi: subiectivă  sau obiectivă. 
 Descrierea obiectivă notează impresiile celui care descrie (mărci ale subiectivității sunt 

pronumele,  adjectivele pronominale și verbele de persoana I, de exemplu mi se pare... , cred 

că... etc.), conține imagini artistice realizate cu ajutorul figurilor de stil și utilizează un limbaj 
variat (arhaisme, regionalisme, forme populare etc.) 

 

 Descrierea subiectivă este neutră, conformă cu realitatea, nu prezintă impresia generală produsă 
de obiectul descris și se face doar în proză.  

https://bucuriadeacalatori.wordpress.com/
https://bucuriadeacalatori.wordpress.com/
https://bucuriadeacalatori.wordpress.com/
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3. Corectați enunțul de mai jos: 
Elevii nu vor juca hambal, ci vor realiza un proiect, ascultând o melodie compusă de Dimitrie 
Cantemir numită vocea istambulului. 

 Elevii realizează un proiect în cadrul căruia trebuie să redacteze o descriere subiectivă și una 
obiectivă, inventând în același timp un ținut complet nou (numele ținutului, capitala, descrierea 
obiectivă a ținutului, descrierea subiectivă a hainelor domnești) și ținând cont de ceea ce au învățat 
până acum despre perioada Evului Mediu: 

PROIECT 

Ai reușit să duci la bun sfârșit tema primită la fizică: mașina timpului. Pentru că în acest an 
te așteaptă o simulare, îi inviți pe toți colegii tăi să călătorească în timp pentru a descoperi lumea 
Evului Mediu. Totuși, o eroare de programare vă duce într-un ținut nedescoperit pe care voi trebuie 
să-l organizați înainte de a vă întoarce acasă. 

Acest proiect va avea obligatoriu următoarele elemente: 
 NUMELE ȚINUTULUI: 
 CAPITALA: 

 DESCRIEREA OBIECTIVĂ A ȚINUTULUI (relief, climă, hidrografie, vegetație, faună, 
populație și așezări, resurse, căi de comunicație, organizare administrativă, religie etc.) 

 DESCRIEREA SUBIECTIVĂ A HAINELOR DOMNEȘTI (minim trei figuri de stil, 
culorile „la modă” erau roșu și verde, folosind un dicționar de arhaisme) 

 HARTA ȚINUTULUI 
 FRAGMENT DINTR-O CRONICĂ A ȚINUTULUI (din perioada domniei voastre) 

 

 REFLECȚIA - Proiectele sunt afișate pentru a fi văzute și a fi analizate de către colegi. În 
plus, aici este prezentă și autoevaluarea prin analizarea propriului proiect. 

 EXTENSIA – Elevii vor realiza acasă punctele 5 și 6 din schița proiectului (harta și 
cronica). 

 

Bibliografie: 

1. Dobra, Sofia; Halaszi, Monica; Kudor, Dorina; Medeșan, Luminița - Limba și literatura română 
– clasa a XI-a, Editura Corint, 2014 

2. Pamfil, Alina - Limba şi literatura română – Structuri didactice deschise, Editura Paralela 45, 

2007 
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ALEXANDRU IVASIUC - PERSONALITATE SIGHETEANĂ 

ŞI NAŢIONALĂ 

 

Prof. Maria Mirela Hriţu 

Liceul Tehnologic „Marmaţia” Sighetu-Marmaţiei, jud. Maramureş 

 

„ ând e vorba să ţin la ceva concret, acest concret se numeşte Maramureş. Atitudinea 
veche de o jumătate de mileniu, sau poate mai mult, a acestor cneji în cioareci reprezintă pentru 
mine un model care poate mă va împiedica să fac lucrurile cele mai urâte.”  

 

 

 

„Iubesc poporul român în general, poporul 
ardelenesc în special şi îndeosebi pe cel din 
Maramureş”.  

 

 

Foto 1: Alexandru Ivasiuc circa 1956 

Sursa: Arhiva CNSAS. Scanat din  

România Liberã 19 dec 2006 

 

Alexandru Ivasiuc s-a născut la 12 iulie 1933, în Sighetu-Marmaţiei, într-o familie de 

intelectuali. Strada, pe care se află casa în care s-a născut, îi poartă numele. Din păcate, casa 
memorială este o proprietate privată, fără să se poată vizita. Doar o plăcuţă de marmură mai 
aminteşte de marele scriitor. 

 

 

 
Foto 2: Casa în care s-a născut Al. Ivasiuc 

Sursa: https://www.maramedia.ro 

https://www.google.ro/
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Tatăl scriitorului, suceveanul Leon Ivasiuc, profesor-geolog, om de ştiinţă cu o solidă 
cultură, îi oferă fiului o educaţie aleasă. Ca profesor suplinitor de ştiinţe naturale la Şcoala Normală 
şi la Liceul „Filimon Sârbu”, azi Colegiul Naţional „Dragoş-Vodă”, era considerat extrem de 
exigent. Mama scriitorului, Ana, născută Iusco, îi oferă un model spiritual, fiind şi ea o femeie 

cultă, descendentă din familii vechi maramureşene. Predecesorii familiei erau istorici, jurişti, 
profesori care au susţinut şcoala maramureşeană. Astfel este justificată pasiunea scriitorului pentru 
rigoare, pe de o parte, dar şi pentru trecut, pentru istorie, pe de altă parte.  

Alexandru Ivasiuc, alintat Saşa sau Alec mai târziu, a fost un elev eminent, un reper pentru 
colegi şi prieteni. Cunoştinţele lui depăşeau programele şcolare, citea foarte mult, acasă având o 
bibliotecă impresionantă, deţinea cunoştinţe vaste din mai multe domenii ştiinţifice, dar mai ales 
literare, era poliglot. Ca adolescent era un rebel, cu idei controversate, un inadaptat. Voluptatea, 

exuberanţa, setea de dreptate l-au însoţit mereu în viaţă. Anii de şcoală i-a petrecut la Bucureşti, dar 
şi în oraşul natal, absolvind cursurile Liceului „Dragoş-Vodă” în 1951 (1945-1951). În acelaşi an 
părăseşte spaţiul natal şi se înscrie la Facultatea de Filosofie (1951-1953), dar este dat afară, fără 
dreptul de a se înscrie la o altă facultate, fiind considerat cu „origini nesănătoase”. Reuşeşte să 
păcălească sistemul şi se înscrie la Facultatea de Medicină (1953-1956), dorind să devină medic 
psihiatru, dar cele două facultăţi nu au fost finalizate. 

În 1956, student în anul IV la Medicină, participă la mişcările studenţeşti din Bucureşti, 
pentru satisfacerea unor revendicări de ordin politic şi social, fiind arestat. Timp de şase ani face 
închisoare, pe care o execută la Jilava, Gherla, în lagărele de muncă de la Periprava, Stoeneşti şi 
Salcia. După executarea sentinţei i s-a fixat domiciliu obligatoriu pe o durată de doi ani în 
localitatea Rubla, azi Valea Călmăţuiului din judeţul Brăila. Această experienţă va duce la 
degradarea sa fizică, la şubrezirea sănătăţii. Abia după această etapă a vieţii începe să se ocupe de 
cariera literară.  

După experienţa carcerală, Ivasiuc va fi muncitor necalificat la o fabrică de medicamente, şi 
funcţionar la Ambasada SUA din Bucureşti, timp în care trimite câteva schiţe la revista 
„Luceafărul”, dar debutează cu schiţa Timbrul în revista „Gazeta literară”, în 1964. În 1968-1969 

obţine o bursă Ford, un „Program internaţional de creaţie” pentru scriitori, organizat de 
Universitatea Iowa-City, unde a fost însoţit de Tita Chiper, jurnalistă culturală. În acest context ţine 
conferinţe la mai multe universităţi, întâlnind scriitori din 20 de ţări, cunoscându-l şi pe Mircea 
Eliade. În 1970 a devenit redactorul-şef al Editurii „Cartea Românească”, al cărei director a fost 
Marin Preda. Obţine mai multe premii: Premiul pentru proză al Uniunii Scriitorilor pentru romanul 
Vestibul în 1967; Premiul pentru proză al revistei „România literară” pentru romanul Interval în 
1968; Premiul „Ion Creangă” al Academiei R.S.R., Premiul Consiliului Culturii şi al Educaţiei 
Socialiste pentru tehnica literară novatoare şi Premiul Uniunii Scriitorilor pentru romanul Păsările 

în 1970. Se împrieteneşte cu Nicolae Manolescu şi cu Nicolae Breban fiind nedespărţiţi. Ivasiuc a 
fost secretar al Uniunii Scriitorilor în perioada 1970-1972, iar în perioada 1972-1974 este Director 

al Casei de Filme 1, ocupându-se de ecranizarea propriului roman Apa. Romanul a avut premiera în 
1976, filmul având titlul „Trei zile şi trei nopţi”, regizat de Dinu Tănase, având în distribuţie actorii: 
Fory Etterle, Ion Caramitru, Amza Pelea, Irina Petrescu, Gheorghe Dinică, George Constantin, 
Petre Gheorghiu. În 1973 scrie un memoriu pe care îl trimite lui Nicolae Ceauşescu, în care descrie 
situaţiile care îl împiedică să-şi desfăşoare activitatea, se plânge de lipsa succesului peliculelor pe 

plan naţional, că cinematografia este un act de cultură neglijat, dar enumeră şi soluţiile posibile 
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pentru redresarea situaţiei. Chiar dacă este prudent în formularea ideilor, memoriul a fost un 
adevărat manifest îndreptat împotriva orientării ceauşiste.  
  Într-o perioadă literară săracă în valori, Alexandru Ivasiuc apare în literatură din necunoscut 
şi devine brusc o figură reprezentativă, cunoscând repede succesul, impunându-se chiar cu primele 

romane. Întreaga creaţie literară este concentrată în zece ani, 1967-1977, cuprinzând zece titluri: 
romanele Vestibul (1967), Interval (1968), Cunoaştere de noapte (1969), Păsările (1970), Apa 

(1973), Iluminări (1975), Racul (1976), volumul de nuvele Corn de vânătoare (1972), două volume 
de eseuri sub titlurile Radicalitate şi valoare (1972) şi Pro domo (1974) şi sute de articole publicate 
în diverse ziare. Planul scriitorului era unul de o mai mare amploare, legat tot de cifra zece: „Nu de 
mult, îmi ieşise bine o pagină la romanul pe care-l scriu, şi m-am plimbat prin cameră şi eram aşa 
puţin euforic: să termin cartea asta, care este a şaptea carte a mea, o ştiu exact şi pe-a opta şi pe-a 

noua şi pe-a zecea, şi pe urmă să mor, am zis. Şi ori cu 11, ori cu una tot aia e”.  

Moartea sa la 4 martie 1977, la doar 43 de ani, la cutremurul din Bucureşti, îi va întrerupe 
cariera literară şi publicistică. În timp ce aştepta în staţia de troleibuz de la cofetăria Scala, este 
surprins de cutremur şi moare sub dărâmăturile clădirii.  

Ivasiuc a avut destinul unui intelectual, cu un parcurs simbolic: a condus instituţii 
importante, a făcut carieră în cultură şi literatură, dar nu are intuiţie când îşi imaginează propriul 
sfârşit, care va fi legat de fatalitate, de minutul din 4 martie, cutremurul întrecând presupunerile: 

„Am făcut medicina, aşa că pot spune: datorită tendinţei spre îngrăşare, şansele mele cele mai 
mari (dacă nu va surveni un cancer) sunt să mor datorită unui infarct de miocard”.  

N. Carandino a surprins, în puţine cuvinte, foarte bine destinul scriitorului: „Încerca orice 
fiindcă orice îi era posibil. Aceasta cu o febrilitate care a căpătat, după moartea lui neaşteptată, un 
sens la care nimeni nu se gândise. A trăit înfrigurat şi a murit năpraznic, fugărit parcă de puteri 
nevăzute. Toate concesiile pe care le făcea ca să poată aşeza mai repede un pas mai departe au azi 
cu totul altă semnificaţie decât ni se păruse la timpul respectiv. Al. Ivasiuc trăia repede, presimţind 
o viaţă scurtă şi o moarte violentă.”  
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POURQUOI ENSEIGNER LE FRANÇAIS PAR LA CHANSON? 

 

Prof. Florin-Gabriel Linca  

Liceul de Arte ”Sabin Păuța” Reșița, jud. Caraș-Severin 

 

a chanson a une grande importance dans nos vies parce que: „(…) elle rythme de ses 
refrains la plupart de nos moments et, si elle a bercé l‟enfance de chacun d‟entre nous, elle ponctue 
encore les événements heureux ou sombres de notre vie d‟adulte (…) nombre de nos souvenirs sont 
ainsi inscrits sur une ligne mélodique, elle en est le parfum, la couleur, elle s‟allie aux mots qui la 
soutiennent pour donner consistance à l‟impalpable.” (Grimbert, cité par Michaël Abecassis et 
Gudrun Ledegen). 

Convenable à l‟écoute, riches en vocabulaire et culturellement chargées, les chansons sont 
un support qui peut remettre l‟appropriation de la langue plus aisée et plaisante.  

Parmi la multiplicité de documents authentiques avec lesquels peut disposer l‟enseignant de 
français langue étrangère (FLE), la chanson est l‟un des outils le plus utilisable par les enseignants. 
En effet, la musique en cas général et la chanson en cas spécifique occupent une place importante 
dans la vie de l‟être humain. Elle l‟accompagne dans le quotidien, elle est présente dans les 
événements importants, elle rythme son existence.  

À travers l‟utilisation de la chanson dans une classe de langue, les pistes pédagogiques sont 
données avec la volonté et l‟énergie d‟enrichir la classe au niveau de l‟oral et au niveau de l‟écrit. 

De nos jours, les professeurs de français souhaitent de plus en plus introduire la chanson 
dans leur salle de classe, car la chanson est ancrée dans la vie. Elle fait autant partie du patrimoine 
socioculturel d‟un pays que ses monuments historiques. La chanson est présente par tout et il arrive 
parfois qu‟on traîne toute une journée dans sa tête une petite phrase musicale qui ne veut pas s‟en 
aller. 

 Il est déjà connu que les domaines d‟apprentissage couverts par l‟exploitation didactique des 
chansons sont ceux spécifiques à la formation des capacités de réception d „un message, mais les 
objectifs pédagogiques doivent être plus généreux. La chanson se prête à merveille à renforcer et à 
soutenir l'apprentissage de la langue, et elle peut être exploitée de plusieurs façons 

complémentaires. Une chanson peut être sélectionnée pour accompagner la présentation et l'étude 
d'un élément de grammaire: le futur, le subjonctif, les pronoms personnels, etc. La chanson servira 
de contexte mémorable, de point de référence qui restera inscrit dans la mémoire auditive, et auquel 
le professeur peut à tout moment faire appel.      

Dans la pratique de la compréhension de l'oral, la chanson présente de nombreux atouts: 
c'est un document authentique, une source d'intérêt et de motivation pour l'élève et un outil 
facilement disponible. C‟est un moyen ludique, motivant et original pour les élèves et leur permet 

d'avoir accès à la langue française contemporaine, aux cultures francophones et de découvrir le 
français oral dans toute sa diversité. 
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            On  peut assigner beaucoup d‟objectifs à l‟approche globale d‟une chanson en classe de 
langue. En ce qui concerne les propositions méthodologiques concrètes, trois aspects sont notables: 

 La chanson est principalement utilisée pour viser l’acquisition des compétences 
linguistiques et de compréhension. On se focalise donc prioritairement sur le texte afin d‟en 
exploiter les données grammaticales, phonétiques ou thématiques. Le risque est alors de mener une 
analyse trop essentiellement techniciste de la dimension linguistique sans la relier véritablement au 
sens du morceau. 

 L’intertextualité est souvent négligée. Il arrive que les références intertextuelles ne soient 
pas du tout évoquées. On aborde aussi parfois ces références seulement en les signalant, soit en 
amont (les fiches commencent très souvent par une liste très longue de termes arbitrairement 
expliqués contenant parfois ces références, sans que celles-ci soient ensuite exploitées), soit 
prolongement sans lien cohérent. 

 On prête arbitrairement à la chanson la propriété de miroir culturel (et le consensus sur ce 

point est total). En d‟autres termes: parce que ce support est un document authentique, il doit 

nécessairement refléter la société française. Et le postulat serait valable quelle que soit la chanson 
choisie. Or, cette dimension de la chanson devrait être abordée à un triple niveau: celui du texte 

interprété et mis en musique, qui renvoie souvent à des réalités concrètes de la culture française; 
celui du morceau choisi, de l‟objet-chanson, envisagé en tant qu‟entité culturelle produite par un 
artiste déterminé et inscrite dans un contexte de production donc dans une problématique 
pragmatique; celui enfin de l‟interculturel évoqué dans le texte du Cadre Européen Commun de 
Référence pour les Langues (les échos que ce thème et son traitement particulier peuvent susciter 
chez l‟apprenant non français, la problématique identique ou différente selon le contexte etc.). 

            La chanson doit être analysée comme genre de discours en s‟appuyant, entre autres, sur les 
nombreuses publications à ce sujet, afin de distinguer des caractéristiques génériques. Les 

caractéristiques principales sont: l‟articulation systémique de trois composantes (la dimension 
textuelle, la dimension musicale, l‟interprétation) et l‟ancrage fondamental dans le contexte 
socioculturel de production/réception (une chanson est identifiée par le moment et le lieu de son 
éclosion, une chanson est destinée à être interprétée et représentée, une chanson relevant à la fois de 
l‟écrit et de l‟oral, du texte et de l‟interprétation, de la lecture et de l‟audition, l‟énonciation est 
engagée dans un jeu très complexe). Les caractéristiques secondaires de la chanson seraient: la 
structure formelle (courte, refrain / couplet, la poésie et le jeu sur les sons), le principe intertextuel 
(dans le texte, dans la mise en musique, dans l‟interprétation), le médium qui conditionne les 
caractéristiques d‟une chanson (distinguons version: studio, live, reprise etc., et médium/support: 
CD, DVD, Internet, fichier mp3 ainsi de suite). 

Une exploitation efficace implique, en s‟appuyant sur cette base générique préalablement 
définie, une méthodologie systématique, cohérente, théorique, à partir de laquelle l‟enseignant 
responsable de sa classe et conscient de son contexte d‟enseignement produira la séance 
méthodologique qui lui paraîtra la meilleure. Il convient donc avant tout, pour lui, d‟analyser 
précisément la chanson choisie et quatre „entrées” doivent permettre de la cerner complètement. 

Premièrement, il s‟agit de l‟entrée thématique: de quel sujet traite la chanson? Est-elle 

centrée sur un thème unique ou en aborde-t-elle plusieurs? Le thème est-il explicitement traité ou de 
façon suggestive ou allusive? Le thème est-il spécifique à une époque ou plus universel? Quels 

enjeux interculturels ce thème implique-t-il? Peut-on trouver d‟autres chansons sur ce thème? 
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On doit aussi mentionner l‟entrée stylistique et compositionnelle. Au niveau textuel: le 
lexique, les registres de langue, le ton (sérieux, provocateur, humoristique etc.), option réaliste ou 
métaphorique; l‟énonciation et le jeu des pronoms; les temps et mode verbaux; la syntaxe; la forme 

textuelle (structure: refrain, couplets ou pas); genre particulier (par exemple une lettre); la 

dominante discursive (descriptive, narrative, dialogique, explicative etc.). Au niveau musical et 

interprétatif: la mise en musique permet souvent de classer la chanson selon un style reconnaissable: 

rock, reggae, folk, métal etc. Prendre aussi en considération le nombre des instruments (et lesquels: 

guitare acoustique, piano seul ou conjugaison), les effets de voix etc. On doit ajouter l‟entrée 
pragmatique. Il convient ici d‟appréhender la chanson à la lumière de sa finalité, de l‟objectif qui lui 
est assigné et pour lequel elle a été créée. Composer et diffuser une chanson consiste à agir sur le 
destinataire. Il semble donc nécessaire de définir, à un moment donné, l‟objectif affiché par la 
chanson (l‟identifier ne signifie cependant pas admettre qu‟il est nécessairement atteint, cela relève 
de l‟avis et de l‟évaluation): divertir, faire vendre (la logique économique implique pour tous les 

artistes cette fonction mais ce qui est une condition importante de survie pour certains devient pour 

d‟autres une logique appliquée méthodiquement en reproduisant des savoir-faire et bien souvent au 

détriment de la qualité et de l‟originalité), inciter à réfléchir ou dénoncer, parodier, faire rire, etc. Il 
faut aussi se demander si la chanson a été créée pour un public spécifique et identifié. 

Dernièrement, on peut parler de l‟entrée intertextuelle. L‟analyse est à mener autant au plan 
du texte (référence explicite à une autre chanson, à des événements, à des personnages, à d‟autres 
artistes, etc.) qu‟à ceux de la mise en musique et de l‟interprétation (intonations explicites, effets de 

voix etc.). Ce processus référentiel peut aussi se retrouver dans des aspects plus extérieurs à l‟œuvre 
proprement dite: les costumes, les attitudes, le jeu de lumière en concert etc. 

Insistons bien sur le fait que l‟articulation systémique des trois composantes (texte, musique, 
voix) occupe une position supérieure: elle est à analyser au sein de chaque entrée. Par exemple, un 
thème traité dans le texte peut être accentué par tel instrument. 

Une difficulté importante consistant, pour les enseignants non français, à cerner l‟ancrage 
socioculturel de la chanson qu‟ils ont choisi d‟étudier, il importerait de mettre à leur disposition des 
clés concrètes pour contextualiser (un guidage réellement efficace permettant une approche des sites 
Internet nombreux - maison de disques, artistes, magazines etc. -, mais pourquoi ne pas imaginer un 

serveur de ce type assuré par le Ministère des Affaires Étrangères et proposant une banque de 
données actualisée (passages télé, nombre d‟albums vendus, événement particulier lié à l‟émission 
de la chanson, intertextualité importante pour sa compréhension et enjeux sémantiques qu‟elle 
génère dans le morceau etc.). 

Pour exploiter une chanson de façon aussi complète que possible il y a quelques étapes qui 
doivent être respectées. Ainsi, il importe d‟avoir une vue d‟ensemble à partir de laquelle il est 

ensuite toujours nécessaire d‟opérer des choix. 
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SUBSTANTIVUL 

-Proiect didactic- 

 

                                                                                                          Prof. Elena Marica  

                                                                              Şcoala Gimnazială Niculeşti, jud. Dâmboviţa 

 

 

lasa:     a VII-a A 

Disciplina:       LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

Titlul lecţiei:    Substantivul 

Tipul lecţiei:    predare-învăţare-evaluare 

 

 Competenţe generale: 

   3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse; 
   4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite 
contexte de realizare, cu scopuri diverse. 

 Competenţe specifice: 

    3.3 sesizarea corectitudinii şi valorii expresive a categoriilor gramaticale şi lexicale învăţate, într-
un text citit; 

    4.4 utilizarea corectă a flexiunii nominale şi verbale în textul scris, utilizând corect semnele de 

ortografice şi de punctuaţie. 
 Competenţe derivate/ Obiective operaţionale: 

       - recunoaşterea substantivelor din textele date; 
       - precizarea tipurilor de substantive; 

       - identificarea în enunţurile date a categoriilor specifice substantivului; 
       - construirea unor enunţuri în care un substantiv să îndeplinească diferite funcţii sintactice; 

 Locul de desfăşurare a lecţiei: sala de clasă 

 Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, lucrul cu fişe, rebusul, ciorchinele, 
exerciţiul 

 Forme de organizare: - frontală  
                                               - individuală 

                                               - în perechi 
 Metode de evaluare: - observare sistematică 

                                            - chestionare orală 

http://www.univ-rouen.fr/dyalang/glottopol%20-%20Grimbert
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                                            - aprecieri verbale 

                                            - evaluarea formativă 

 Mijloace de învăţământ: - flip-chart 

                                                   - markere 

                                                   - fişe de lucru 

                                                   - coli de flip-chart 

 

SCENARIUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII 

 

1. MOMENTUL ORGANIZATORIC 

 elevii absenţi şi motivul pentru care nu sunt prezenţi la lecţie 

 ţinuta elevilor 

 pregătirea materialelor pentru începerea lecţiei 
 starea igienică a clasei 

2. REACTUALIZAREA CELOR ÎNVĂŢATE ANTERIOR PRIN VERIFICAREA TEMEI 
PENTRU ACASĂ ŞI CAPTAREA ATENŢIEI 

 Se face verificarea temei atât calitativ cât şi cantitativ. 
 Reactualizarea cunoştinţelor însuşite anterior se face prin completarea unui rebus, prin 

intermediul căruia se va descoperi şi titlul lecţiei. 
3. COMUNICAREA TITLULUI LECŢIEI ÎN CURS DE DESFĂŞURARE ŞI ENUNŢAREA 
OBIECTIVELOR 

 Se anunţă titlul lecţiei: Substantivul. 

 Obiectivele operaţionale – ca în proiectul didactic. 
 Se comunică obiectivele operaţionale care au rolul de a-i ajuta pe elevi în actualizarea şi 

realizarea sarcinilor de învăţare. 
4. PREZENTAREA SARCINILOR DE ÎNVĂŢARE ŞI DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII 

 Se completează fişa „ciorchinele”. 
 Elevii vor lucra pe fişa de lucru nr. 1 unde vor avea de identificat substantivele comune, 

proprii, simple, compuse şi colective, vor recunoaşte genurile, numărul şi articolele 
substantivului.Vor identifica în perechi cazurile şi funcţiile sintactice ale substantivului. 

 5. OBŢINERA PERFORMANŢEI ŞI ASIGURAREA FEEDBACK-ULUI 

            Elevii primesc şi vor lucra în perechi fişa nr. 3 – să alcătuiască propoziţii în care cuvântul 
„carte” să îndeplinească funcţii sintactice diferite. 
 6. EVALUAREA REZULTATELOR 

       Elevii primesc câte o fişă cu un test formativ. 
  7. ASIGURAREA RETENŢIEI ŞI A TRANSFERULUI 

      Se fac noi precizări şi se comunică tema pentru acasă – exerciţiul 9 / pag. 82. Pentru cei care vor 
să lucreze suplimentar vor avea de alcătuit o compunere gramaticală în care să utilizeze cel puţin 
cinci substantive proprii, trei substantive defective de plural şi trei substantive defective de singular. 
  8. EVALUAREA ACTIVITĂŢII 

      Elevii primesc fişa  ABC.  
 Am învăţat ................. 
 Bine a fost că ............. 

 Cred că ...................... 
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FORME / EXPRESII NERECOMANDATE 

ÎN COMUNICAREA ORALĂ 

 

Prof. Corina Mihalache 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

reşelile de exprimare care apar în comunicarea orală pot avea mai multe cauze: 

necunoaşterea normelor gramaticale ale limbii române; lipsa de atenţie; emoţie sau grabă. Pot fi de 

natură: fonetică, morfologică, sintactică, lexicală. 

1. Greşelile fonetice presupun: adăugarea, eliminarea, înlocuirea, inversarea de sunete; 
alăturarea lor, având ca efect producerea de efecte sonore neplăcute; umplerea pauzelor; 
accentuarea incorectă. 
Ex. Ieră, iepocă, ierou, iexclus, iexamen, indentic, intinerar, adiministrator; 

      Coperare, finţă, ştinţă, alcol, aspectos, propietar; 
      Mi-a spus că comisia se va reuni mâine (cacofonia); 

      Bólnav, dúşman, dúminică, mátur, símbol, séver, cáisă.  

2. Greşelile morfologice: 

 plasarea articolului hotărât „lui” în faţa substantivelor şi numelor proprii feminine 
terminate în -a: lui Ioana, lui Andreea, lui mama; 

 Obs. Articolul proclitic „lui” se aşază în faţa numelor proprii masculine sau a celor feminine 
care nu se termină în -a: lui Alexandru, lui Victor, lui Carmen, lui Ingrid, lui Jeni. 

Substantivul masculin „tata” nu acceptă articolul proclitic „lui”: corect tatei. 

 substantivele care indică naţionalitatea şi se termină la singular în -z: francez, chinez, 

englez, polonez etc. păstrează pe z şi la plural: francezi, chinezi, englezi, polonezi etc., nu franceji, 

chineji, engleji, poloneji etc. 

 adjectivul „drag” la feminin plural: dragele mele prietene. 

 Obs. Se compară cu schimbarea topicii: prietenele mele dragi. Prin urmare: „DRAGILE 

mele prietene” este forma corectă. 
Spre deosebire de adjectivul „ULTIMELE”, nu „ultimile”. 

 adjectivele compuse cu termenul „nou”: „nou-născut”, „nou-venit” îşi modifică numai 
partea a doua în cursul flexiunii – „nou-născuţi”, „nou-veniţi”. 
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 adjectivele pronominale de întărire: „ei însăşi”, ele însăşi” etc. Formele corecte sunt: „EI 
ÎNŞIŞI”, „ELE ÎNSELE”. Pentru a evita greşelile se poate folosi adverbul „chiar”. 

 verbul „a plăcea” la condiţional-optativ: „mi-ar place”, „ţi-ar place” etc. Corect este „mi-
ar PLĂCEA”, „ţi-ar PLĂCEA” etc. În acelaşi fel se conjugă şi „a tăcea”, nu şi „a face”. 

 verbele „a copia”, „a crea” pot avea ca model de conjugare verbul „a lucra”. Prin urmare: 

„eu COPIEZ”, „eu CREEZ”. 

 verbele „a merita”, „a exista”, „a râde” nu au diateza reflexivă: „a se merita”, „a se 
exista”, „a se râde”. În cazul lui „a se merita” este tolerată forma reflexivă în vorbire, celelalte sunt 
incorecte şi nerecomandate. 

 adverbul „decât” folosit fără negaţie, în locul lui „doar”: „Am decât două creioane”. 
Corect este: „Am DOAR două creioane” sau „NU AM DECÂT două creioane”. 

 renunţarea la prepoziţia „pe” din acuzativul cu prepoziţie „pe care”: „Mulţumesc părinţilor 
pentru numele care mi l-au dat”; Apreciez eforturile care le-a făcut”; Demersurile care le 

efectuează sunt lăudabile”; „Concertele care le susţine sunt minunate”; „Rezultatele care le-am 

obţinut nu sunt apreciate”. 
 Obs. Când substantivul nu îndeplineşte el însuşi acţiunea, se impune plasarea prepoziţiei 

„pe” în faţa lui „care”. Astfel, pentru a elimina ambiguităţile de interpretare şi a evita confuziile 
variantele corecte sunt: ”: „Mulţumesc părinţilor pentru numele PE CARE mi l-au dat”; Apreciez 
eforturile PE CARE le-a făcut”; Demersurile PE CARE le efectuează sunt lăudabile”; 
„Concertele PE CARE le susţine sunt minunate”; „Rezultatele PE CARE le-am obţinut nu sunt 
apreciate”. 

A se compara cu: „Oamenii CARE au venit sunt vecinii noştri”; „Tânăra CARE cântă pe 
scenă este verişoara mea”; „Trenul CARE e oprit în gară pleacă la Constanţa”. 

3. Greşelile de sintaxă pot fi: dezacordul dintre subiect şi predicat şi anacolutul: 
 Dezacordul dintre subiect şi predicat: 

-„În ceea ce privesc problemele, ele trebuie rezolvate cât mai repede.” 

-„Este interzis staţionarea în hol.” 

-„Ce-s cu aerele astea?” 

 Obs. Variantele corecte: „În ceea ce PRIVEŞTE problemele, ele trebuie rezolvate cât mai 
repede”; „Este INTERZISĂ staţionarea în hol”; „Ce-I cu aerele astea?” 

 Anacolutul: 

 -„Fata împăratului, când a ajuns la casa părintească, i-a plăcut palatul”. 
 -„Băieţii care m-am despărţit de ei au plecat acasă”. 
 -„Degeaba muncim zi şi noapte dacă nu ţi se recunosc meritele”. 

 Obs. Anacolutul este o discontinuitate sintactică în construcţia enunţului; enunţul se 
continuă cu altă realizare gramaticală. 

Formele corecte: „FETEI împăratului, când a ajuns la casa părintească, i-a plăcut 
palatul”; „Băieţii DE CARE m-am despărţit au plecat acasă”; „Degeaba muncim zi şi noapte 
dacă nu NI se recunosc meritele”. 

4. Greşelile de vocabular: pleonasmul, confuzia paronimică, sinonimii greşite (improprietăţi 
semantice). 

 Pleonasmul este un cuvânt provenit din limba greacă (pleonasmos), unde înseamnă 
„abundenţă”, dar şi „inutilitate”. 



Dialoguri Didactice – Nr. 8, decembrie 2017 

 

 

 

35 

 

Ex.: perioadă de timp, protagonist principal, deci va să zică, rescrie iarăşi, convieţuire împreună 

etc. 

 Obs. Pleonasme acceptate/tolerabile: „am văzut cu ochii mei”, „ani de zile”, „a se studia pe 
sine”, „a se ajuta pe el însuşi”. 

 Confuzia paronimică: temporal/temporar, miner/minier, virtuos/virtuoz, glacial/glaciar, 

familial/familiar, petrolier/petrolifer, oral/orar etc. 

 Improprietăţi semantice/confuzii de sens: 
„fortuit” - „întâmplător, inopinat, venit pe neaşteptate” confundat cu „forţat”; 
„specios” - „amăgitor, înşelător” confundat cu „special”; 
„salutar” - „salvator” (cf. intervenţie chirurgicală salutară) confundat cu „cel care merită să fie 
salutat; 

„inextricabil” - „extrem de complicat, greu de descifrat, imposibil de descurcat, de neînţeles” 
confundat cu „ceva care nu poate fi stricat”; 

„vindicativ” - „răzbunător” confundat cu „a vindeca”; 
„mutual” - „reciproc” („într-ajutorare mutuală”) confundat cu „mut”; 
„lucrativ” - „profitabil, aducător de bani” („activităţi lucrative”) confundat cu „a lucra”; 
„temerar” - „curajos, îndrăzneţ” confundat cu „a se teme”. 
 

 

 

ENIGMA OTILIEI DE GEORGE CĂLINESCU 

-Model de proiect didactic- 

 

Prof. Corina Mihalache 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

isciplina: Limba şi literatura română 

Clasa: a XI-a 

Tema: Romanul realist balzacian 

Titlul lecţiei: „Enigma Otiliei” - G. Călinescu 

Tipul lecţiei: de comentare a unei opere epice 

 

La sfârşitul activităţii didactice toţi elevii vor fi capabili: 
 

OBIECTIVE DE CUNOAŞTERE – a achiziţiona informaţii: 
 Să identifice elemente ale mai multor curente literare în roman; 
 Să definească romanul realist de tip balzacian. 

OBIECTIVE DE COMPREHENSIUNE – a înţelege: 
 Să interpreteze incipitul romanului din perspectiva trăsăturilor specifice balzacianismului; 



Dialoguri Didactice – Nr. 8, decembrie 2017 

 

 

 

36 

 

 Să ilustreze, cu exemple din roman, alte caracteristici ale romanului balzacian. 
OBIECTIVE DE APLICAŢIE – a utiliza: 

 Să clasifice personajele, încadrându-le într-o tipologie – performanţă standard minimal 
acceptabilă; 

 Să stabilească legături cu alte modele comportamentale din alte opere literare – performanţă 
standard maximală. 

OBIECTIVE DE ANALIZĂ – a separa: 

 Să analizeze relaţia care se stabileşte între cele două planuri principale ale acţiunii, lupta 
pentru moştenire şi destinul lui Felix Sima; 

 Să compare modalităţile de construcţie a două personaje din roman. 
OBIECTIVE DE SINTEZĂ – a îmbina: 

 Să elaboreze/să proiecteze schema relaţiilor interpersonale în roman într-o formă grafică şi 
sintetică: 

 

Curent literar 
Personaje-prototip în 
literatura universală 

Personaje tipice în „Enigma 
Otiliei” 

   

 

 Să creeze un text, de 2-3 pagini, în care să caracterizeze, la alegere, două dintre personajele 

romanului care alcătuiesc un cuplu. 
OBIECTIVE DE EVALUARE – a formula judecăţi de valoare: 

 Să argumenteze titlul romanului prin raportare la tipologia şi destinul personajului; 
 Să compare, prin alcătuirea unui plan de idei, trăsăturile clasice, romantice, realiste, 

moderne, identificate în construirea personajelor din roman. 
 

Procedura standard folosită a vizat legătura dintre subiect (elevul), capacitatea sa de învăţare, 
comportamentul aşteptat observabil.  
Performanţa standard minimală permite evaluarea elevilor în raport cu aceleaşi criterii, dar trebuie 
avute în vedere posibilităţile de învăţare ale tuturor elevilor, cu ritm rapid, lent şi foarte lent de 
învăţare, diferenţierea instruirii făcându-se în raport cu nivelul performanţei aşteptate. 
 

Resurse educaţionale: 
a) Romanul „Enigma Otiliei”- fragmente 

b) Capacităţile receptive normale ale elevilor de clasa a XI-a 

c) Timp la dispoziţie: 1 oră 

d) Locul: Cabinetul de limba şi literatura română 

Strategia didactică: 
a) Metode şi procedee: lectura expresivă a unor fragmente, conversaţia euristică, învăţarea prin 
descoperire, problematizarea. 

b) Forme de organizare a activităţii elevilor: activitatea frontală, îmbinată cu activitatea 
independentă pe grupe. 
c) Mijloace de învăţământ: manualul de limba şi literatura română, fişe cu extrase din operă şi din 
bibliografia critică. 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

I. Actualizarea cunoştinţelor anterioare: 
 Se dialoghează cu elevii despre specia romanului, ce înseamnă roman tradiţional/modern, ce 

alte romane interbelice cunosc şi în ce tipologie se încadrează. 
II. Captarea atenţiei elevilor: 

 Li se spune elevilor că romanul lui G. Călinescu se deosebeşte de ceea ce s-a scris până la el, 
deoarece autorul foloseşte tehnica narativă balzaciană şi construieşte caractere, tipuri, izvorâte 
dintr-o realitate văzută în ceea ce are ea reprezentativ. 
III. Anunţarea subiectului lecţiei şi a obiectivelor. 
IV. Cunoaşterea textului, dirijarea acestui proces: 

 Se antrenează elevii într-o lectură selectivă, explicativă, folosind în acest sens fragmente din 

roman. 

 Elevii sunt solicitaţi, prin discuţii frontale, să indice trăsăturile definitorii ale tehnicii 
balzaciene, să identifice elemente ale clasicismului, romantismului, modernismului în operă. 

 Li se cere să identifice nucleele epice ale romanului, personajele situate în tabere adverse şi 
relaţiile dintre ele, modalităţi de caracterizare a lor, să explice titlul romanului. 

 Se antrenează elevii în discuţii argumentative referitoare la personajele operei. 
V. Evaluarea formativă: 

 Se dă ca activitate independentă de lucru în clasă rezolvarea unui test. 
VI. Asigurarea retenţiei şi transferului: 

 Se cere elevilor să încadreze personajele în tipuri caracterologice (oral) 
 Tema pentru acasă: Prezintă, într-un eseu de 2-3 pagini, evoluţia a două personaje din 

roman, încadrându-le într-o categorie umană sau socială şi urmărind destinul lor şi determinarea 
psihologică, morală, socială.  
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TEACHING  ENGLISH TO YOUNG LEARNERS (TEYL) 

 

Prof. Roxana Diana Mureșan  

Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, jud. Alba 

 

EYL is an acronym which stands for “Teaching English to Young Learners”. Although 

TEYL can sometimes be applied loosely as a term that generally refers to the teaching of English to 

pre-adults, many teachers use it specifically when referring to teenagers. In this context, the terms 

TEC (Teaching English to Children) and TEYL (Teaching English to Young Learners) are both 

normally used. 

In the recent years there has been a massive increase in teaching languages at schools. 

English is in demand at schools even in lower primary classes. Teachers need to find interesting and 

enjoyable ways in order to involve children in successful learning process and enhance their 

progress, which is mostly not an easy task.  

Games and stories, drama, songs and chants stimulate learner‟s concentration and involve 
the element of fun. They are natural for children and simulate real-life situation; through games, 

stories, dramagames,songs and chants almost all vocabulary and grammar can be practiced. 

The differences between children and adults in learning a foreign language are manifold. One of the 

most important issues which have been the focus of many studies is the distinction between nature 

and nurture. According to nativists, children are born with a specific device called Language 

Acquisition Device (LAD) which helps children acquire a language in a short time and without 

focusing on the learning process - as it is the case with adults. This innate property is referred to as 

nature. At the heart of the concept of nature, is the notion of Critical Period Hypothesis (CPH) 

which has been a controversial topic in both first and second language acquisition. Initially, the idea 

of CPH is related to first language acquisition; however, recently there has been a good deal of 

researches to find out whether CPH is applicable to second language acquisition (e.g., White, 2003). 

The motive behind applicability of Universal Grammar (UG) to L2 learning is that there are some 

aspects of learner interlanguage which are underdetermined by the L2 input and as it was mentioned 

by Schwartz and Sprouse (2000), there are some aspects in the grammar of second language 

learners which are unlikely to be learned from the input they receive from the environment. 

According to White (2003), if there would be general properties in L2 learners‟   performance, it 
can be indicated that interlanguage grammars are controlled by “universal grammar constraints. 

These are the basic principles of teaching young learners, referring to how children learn: 

 

Children are active learners and thinkers. 

(Piaget, 1970) 

Children construct knowledge from actively 

interacting with the physical environment in 

developmental stages. They learn through 

their own individual actions and exploration. 

 

Children learn through social interaction. 

(Vygotsky, 1962) 

Children construct knowledge through other 

people, through interaction with adults. 
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Adults/teachers work actively with children in 

the Zone of Proximal Development (ZPD). 

Zone of Proximal Development (ZPD) 

= difference between the child's capacity to 

solve problems on his own and his capacity to 

solve them with assistance 

 

Children learn effectively through scaffolding by 

adults. 

(Bruner, 1983) 

The adult‟s role is very important in a child‟s 
learning process. Like Vygotsky, Bruner 

focused on the importance of language in a 

child‟s cognitive development. He shows how 
the adult uses “scaffolding” to guide a child‟s 
language learning through finely-tuned talk. 

(Cameron, 2001) 

 

 

According to Piaget and neo-Piagetian scholars, child development happens in a sequence of 

stages. The first stage which extends from 18 months to 7 years of age (Muðoz, 2007) is called 
preconceptual and intuitive thoughts (Piaget, 1970). According to developmental cognitive 

perspectives, during the concrete operational period, learners become self-conscious and as a result, 

critical self-evaluations increases which are likely to reduce self-esteem (Muðoz, 2007). Therefore, 
children are so sensitive about the environment and they may get upset when their sense of self-

esteem is at danger. Less-proficient learners are usually exposed to destructive affective feedback 

which may have negative effects on their self-esteem. 

Teaching English to Young Learners (TEYL) is a rapidly growing field around the world, 

and English education is increasingly found at the primary levels. However, starting earlier is not 

necessarily the solution for producing better English speakers. Therefore, what can EFL teachers of 

young learners do to take advantage of the flexibility of young minds and the malleability of young 

tongues to grow better speakers of English? 

Learners are active participants in the teaching and learning process. They negotiate the 

meaning and the kind of input received. Collaborative work is promoted and this helps to lower the 

students‟ affective filter and reduce frustration. Learners‟ multiple intelligences are involved and 
the quantity and quality of language learnt or memorized is increased. Using the language in a 

context, the learners can see the meaning and the purpose of it and are more motivated. With a high 

level of motivation, the learning process takes place almost unconsciously and better because the 

affective filter is low, being more like the acquisition process. If the student is motivated, she/he 

will learn more, and if s/he learns more, s/he will be more satisfied and will show more confidence 

in his/her learning capacity. It is like a chain, one thing leads to the other. 

 

References: 

1. Brewster, J; Ellis, G and Girard, D - The Primary English Teacher’s Guide (new edition), 

Penguin Longman, 2002 

2. Brewster, J.; Ellis, G. & Girard, D. - The primary English teacher’s guide, London, Penguin, 

2004 



Dialoguri Didactice – Nr. 8, decembrie 2017 

 

 

 

40 

 

3. Brophy, J. - Motivating Students to Learn, New York, NY, McGraw-Hill,1998 

4. Brophy, J. E. & McCaslin, N. - Teachers' reports of how they perceive and cope with problem 

students, Elementary School Journal, 93, 3–68, 1998 

5.Brown, J. D. - The Elements of Language Curriculum, Boston, MA, Heinle&Heinle Publishers, 

1995 

 

 

 

JOCUL DIDACTIC, O STRATEGIE EFICIENTĂ DE DEZVOLTARE A 
ABILITĂȚILOR DE COMUNICARE ORALĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ 

 

Prof. Anca-Raluca Pescaru  

Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, jud. Alba 

 

n prezent, comunicarea într-o limbă străină reprezintă una dintre cerințele fundamentale 
ale societății în care trăim. Alături de alte competențe şi abilități, aceasta este considerată ca unul 
dintre factorii decisivi atât în plan profesional, unde se solicită un grad avansat de cunoaștere a unei 
limbi străine, cât și socio-cultural, pentru că oferă o oportunitate autentică de cunoaștere, înțelegere 
și asimilare a coordonatelor unui spațiu cultural distinct. Bazându-ne pe experiența noastră 
profesională, putem afirma cu certitudine că utilizarea unei limbi străine este o necesitate 
fundamentală pentru oricine  și, mai ales, pentru elevii noștri.  
    Cursurile convenționale de limba engleză omit adesea să ofere elevilor șansa de a folosi 
limba străină în situații de viață reale, palpabile, care au ca scop central îmbogățirea cursivității și a 
fluenței și, ca urmare, principalul obiectiv al acestor cursuri, care este dezvoltarea abilităților de 
comunicare orală și a competențelor de limba engleză, este adesea neglijat. O limbă este creativă și, 
în același timp funcțională și doar învățând-o în contexte autentice va ajuta elevii să-și însușească 
cu succes abilitatea de comunicare și să folosească limba străină într-un mod spontan și firesc.  
    Învățarea bazată pe jocuri didactice presupune participarea activă și interactivă a elevilor în 
procesul de asimilare a noului, în contexte care îmbină elementele instructive și formative cu 
elemente distractive, ludice. Acest tip de învățare este o metodă activă pentru că formularea unei 
sarcini sub formă de joc îi stimulează mult pe elevi, îi implică profund în instruire, îi activează din 
toate punctele de vedere - cognitiv, afectiv și psihomotoriu - și îi motivează să se implice voluntar și 
cu plăcere în activitate. O altă contribuție a activităților comunicative este că acestea stimulează 
motivația și atrage elevii în învățare, apropiindu-i firesc de acest proces și asigurând accesibilitatea 
noilor conținuturi de idei. În plus, antrenează gândirea logică, activă, creativă a elevilor, dezvoltă 
spiritul de inițativă, de observație, de colaborare și contribuie la formarea unor deprinderi de 

activitate independentă.  
    Ne vom referi în continuare la o tipologie de jocuri didactice, jocurile de comunicare 
funcțională, care au ca scop îmbogățirea gradului de acuratețe în limba engleză și vom da câteva 
exemple de activități frecvent folosite în orele de curs. 
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    Principiul de bază al acestor activități este că profesorul structurează activitatea în așa fel, 
încât elevului i se solicită să completeze un spațiu cu informația necesară (information gap) sau să 
rezolve o sarcină de lucru. Avantajul evident al acestor tipuri de jocuri este că ele sunt distractive și 
multe activități se pot îmbogăți adăugând un element imaginativ sau care să stimuleze creativitatea. 
Este necesar ca profesorul să explice elevilor săi valoarea educativ-instructivă a jocului și anume ce  
structură sau secvență funcțională este exersată, altfel aceștia pot să perceapă activitatea ca 
provocatoare, amuzantă, dar gratuită.  
    Jocul de construire de propoziții (Sentence-building game)   

Elevilor li se oferă o structură ,,While I was walking down the street ...”. 
Primul jucător completează propoziția folosind o construcție subiectivă: ex. ,, ... I saw a man 

breaking into a shop”; următorul jucător repetă propoziția și adaugă o nouă structură: ex. ,, ... I saw 

a woman waiting for a bus” și jocul continuă în aceeași formulă. Se pot realiza diverse variațiuni, de 

pildă: ,,When I go on holiday, I‟m going to take …”; When they cut him open, they found inside…; 

,,For my birthday, I was given …”.  

    Ce slujbă întreprind? (What’s my line? That is, what job do I do?)  

În acest caz, unul dintre elevi alege o slujbă și ceilalți încearcă să o identifice, adresându-i 

întrebări. Numărul de întrebări poate fi limitat, iar răspunsurile sunt livrate de obicei monosilabic 
(yes/no type). De exemplu, jucătorii pot întreba: ,,Do you work (indoors)?”; ,,Is your job (hard)?”; 
,,Do you earn a lot of money?” (etc.)  
    Descoperirea diferențelor și a similarităților (Discovering differences and similarities)  

Elevii sunt așezaţi în perechi. În fiecare pereche elevul A primește o fotografie, și elevul B 
primește o fotografie similară, dar cu mici diferențe esențiale (de pildă, fiecare fotografie ilustrează 
un oraș diferit). Elevilor li se explică că nu au voie să privească fotografia celuilalt, dar e necesar să 
găsească un anumit număr de diferențe între cele două fotografii prin conversație.  

Această activitate poate evolua înspre o discuție mai antrenantă: ,,Which place do you 
prefer?”; ,,Which place is most similar to where you live?”   

    Reconstruirea unei povești (Reconstructing story-sequences)  

    Un scenariu narativ este prezentat sub forma unor ilustrații disparate. O fotografie este 
înmânată fiecărui membru al grupului (un grup constă în cinci membri). Fără a vedea fotografiile 

celorlalți, membrii grupului trebuie să se decidă asupra secvențelor narative și să reconstruiască 
povestea.  

    Există două perspective de valorizare a funcției limbii în această activitate. În primul rând, 
utilizarea procedeelor lingvistice de redare a descrierii și narațiunii. Profesorul poate exercita un 
anumit control la acest nivel prin selectarea unui anumit tip de fotografii. Apoi, există formulele 
orale necesare pentru susținerea unei discuții. Acest nivel este mai puțin previzibil.   
    Aceeași activitate se poate desfășura fără ilustrații. De pildă, același scenariu narativ poate fi 
divizat în paragrafe sau secțiuni. Fiecare elev din grup trebuie să descrie un episod al povestirii sau 
să răspundă întrebărilor celorlalți. Întregul grup reconstruiește narațiunea în urma discuțiilor.  
    Reconstruirea unui poem (Poem reconstruction)  

Același principiu se poate aplica unor poeme simple – poeme cu o singură strofă. Elevii 
trebuie să reorganizeze versurile care le sunt oferite. Elevii fiecărui grup pot să citească cu voce tare 
versurile, dar nu au voie să le arate celorlalți. În final, elevii trebuie să se decidă asupra unui titlu 
pentru poem. Această activitate e foarte utilă pentru că îmbină abilitățile de citire, audiție și 
comunicare orală.  
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    Ca să concluzionăm, în activitățile prezentate scopul central al comunicării a fost să 
furnizeze informații factice și să discute și să evalueze această informație pentru a rezolva o 
problemă.  
    Acest tip de activități comunicative s-a dovedit extrem de eficient pe parcursul orelor de curs 

și, ca atare, înregistrează o serie de beneficii asupra dezvoltării abilităților de comunicare orală la 
elevi. Principalul avantaj al acestui tip de activități este că elevii sunt mult mai expuși în folosirea 
limbii engleze; apoi, ei au mai multe oportunități autentice să folosească limba străină pentru a 
acoperi o multitudine de funcții aplicabile unor contexte situaționale: a solicita și a furniza 
informații, a face o plângere oficială, a solicita și a oferi un sfat, a refuza sau a accepta o invitație, a 
fi de acord sau a exprima dezacordul, a exprima o opinie personală. Acest tip de activități de 
comunicare oferă o șansă binevenită pentru elevi pentru a-și exprima propria lor individualitate în 
discuțiile pe care le poartă. Cu alte cuvinte, elevii trebuie să devină în mod gradual creativi folosind 
construcțiile şi formulele lingvistice achiziționate în clasă. 
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DEVELOPING COMMUNICATIVE COMPETENCE IN ENGLISH 

 

Prof. Anca-Raluca Pescaru  

Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, jud. Alba 

 

 

eveloping communicative competence is one of the most important goals of English 

language teaching because it enables learners to communicate successfully in real situations. 

Teachers of English focus on the first three components of communicative competence (linguistic, 

sociolinguistic, discourse) at the expense of strategic competence. They think that once 

grammatical, sociolinguistic and discourse competencies are developed learners will be able to 

communicate effectively in the real world. They ignore the fact that strategic competence is an 

essential component in the communicative competence that plays a major role in communicating 

successfully. The two approaches, the direct and the indirect strategies must be integrated, as they 

complement each other in achieving the two functions, transaction and interaction. Many 

researchers recommended integrating the direct and indirect approaches in developing EFL 

conversation skills, including strategic competence components among learners. This view is 

supported by Richards (1990) who indicated that the two approaches are complementary and 

recommended that a balance of the two approaches would seem to be the most appropriate 

methodological option. 

    Communicative competence might best be achieved if learners are focusing on 

communicating from the outset. Instruction should focus on the creation of conditions in which 

learners engage in an effort to cope with communication (Thornbury and Slade, 2006). Language 

teaching has focused on the learning process than the teaching of language. The emphasis is not 

only on linguistic competence of the language learners, but also on the development of their 

communicative ability.  In order to develop the learners' communicative ability, the teacher needs to 

teach the target language in an active and interesting manner. Thus, extended activities in the form 

of role play, simulations and problem solving are vital in developing the communicative ability of 

the learners. 

     One of the major components of communicative competence is the strategic pattern, which 

refers to the ability to know when and how to start the talk, how to keep a conversation going, how 

to terminate a conversation, breakdown as well as comprehension problem. It includes the strategies 

and procedures relevant to language learning, language processing and language production. It 

activates knowledge of the other competences and helps language users compensate for gaps or 

deficiencies in knowledge when they communicate.    

There were distinguished two major approaches of teaching conversation:  

1. The direct approach: It's one that focuses explicitly on the processes and strategies involved in 

casual conversation. In other words, it involves planning conversation program around the specific 

micro-skills, strategies and processes that are involved in fluent conversation as turn-taking, topic 
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control and repair. The program hence addresses directly such aspects of conversational routines: 

fluency; pronunciation; and differences between formal and casual conversational styles. 

2. The indirect approach in which conversational competence is seen as the product of engaging 

learners in conversational interaction designing activities whereby students can interact with the 

language through information gab type activities; role plays; simulations; discussions and games. 

These activities help improve students' communicative skills. 

    Classroom activities that increase student- talk and promote interaction among students for 

communicative purposes help us reach this goal. Such meaningful and purposeful activities 

contribute to language growth and encourage language production (Zayed, 2003). Learners who 

have good knowledge of grammar and vocabulary, may still fail as conversationalists because they 

have not acquired the appropriate rules or strategies involved in conversational competence. Thus, 

the indirect approach of communicative language teaching is not doing enough and  is less effective 

than a direct approach which involves designing conversational program which will give the learner 

the specific micro-skills and strategies required for fluent conversation. The direct approach aims at 

fostering students' awareness of conversational rules, strategies to use and pitfalls to avoid as well 

as increasing their sensitivity to the underlying process. On the other hand, classroom activities used 

to develop communicative language often fail to address the interactional dimension of 

conversation.  

    Our role as teachers is to ensure we provide that balance. This complementary role helps 

overcome the limitations and problems of each approach: the direct approach is used to raise 

students' awareness of the linguistic skills, while the indirect approach is used to provide 

opportunities for students' practice and using the skills learnt in communicative acts of social 

nature. 

    In recent years within the language learning field, a lot of attention has been given to the 

importance of integrating the direct and the indirect approaches in developing conversation skills. 

Johnson et al (1981) pointed out that English is rarely taught in  schools in the most efficient way 

possible. Teachers should not only teach skillfully but also utilize any useful techniques that may 

assist learners to use the target language. He recommended that the direct approach should be used 

in combination with the indirect approach in teaching conversation courses and in enhancing 

communicative competence and also indicated that role play and similar activities should be 

designed while developing conversation skills. At the same time, particular strategies and linguistic 

elements need to be pre-taught - where learners are instructed to behave in ways specified by the 

activity and where the goal is asimulation of real life discourse. This means that integration between 

using activities and teaching strategies and linguistic elements of strategic competence should be 

made. 

    Strategic competence refers to the ability to know when and how to start the talk, how to 

keep a conversation going, how to terminate a conversation, breakdown as well as comprehension 

problems. It includes the strategies and procedures relevant to language learning, language 

processing and language production. It activates knowledge of the other competences and helps 

language users compensate for gaps or deficiencies in knowledge when they communicate and it 

may be regarded as the ability to get one‟s meaning across successfully to communicative partners, 
especially when problems arise in the communication process. 

    Briefly, if we wish to convey the main benefits of the two approaches of teaching in order to 

enhance conversational competence, they may be defined as follows: the direct approach means 
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planning conversation program around the specific micro-skills strategies and processes that are 

involved in fluent conversation as turn-taking, topic control and repair. This approach explicitly 

calls students' attention to conversational rules, conventions and strategies. The indirect approach is 

seen as the product of engaging learners in conversational interaction designing activities whereby 

students can interact with the language through information gab type activities; role plays; 

simulations; discussions and games.This approach implies that one does not actually teach 

conversation, but rather students acquire conversational competence, peripherally, by engaging in 

meaningful tasks.  

    The two strategies cannot function independently, so it is highly required to be integrated in 

the teaching process. Therefore students are involved in conversational activities and tasks through 

which rules and strategies of the authentic conversation will be taught. It is a complex process in 

which learners will have plentiful opportunities for exposure to and participation in authentic 

conversation concentrating on guidelines and instructions which help learners converse naturally.  
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VARIANTĂ SUBIECT BACALAUREAT, TIP NOU 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

Prof. Doinița Trifoi 
Liceul Tehnologic „Marmația” Sighetu-Marmaţiei, jud. Maramureş 

 

 

UBIECTUL I                                                                                               (40 de puncte) 

Citește cu atenție următorul text: 
Există în România oameni care nu doar că nu ştiu să scrie şi să citească, dar care nu ştiu 

nici măcar în ce an suntem, nu ştiu orele, nici zilele săptămânii, nu ştiu vârstele copiilor lor, nu ştiu 
că există Europa şi că România e o ţară. Cu asemenea oameni au stat adesea de vorbă 
jurnalista Elena Stancu şi fotograful Cosmin Bumbuţ. Dar şi cu alte categorii de oameni 
marginalizaţi – victime ale violenţei domestice, persoane cu dizabilităţi, oameni din comunitatea 

romă. Pentru a le înţelege poveştile, pentru a se documenta pe îndelete ca să scrie articole 
consistente, cei doi au renunţat la slujbele pe care le aveau, la garsoniera în care locuiau, au 
cumpărat o autorulotă şi au plecat prin ţară. Au pierdut confortul, dar au câştigat libertatea. 
Materialele lor se găsesc pe site-ul www.teleleu.eu. Anul trecut au făcut primul lor film 
documentar, cu un buget de numai 1200 de euro, fără producător, fără echipă. Se numeşte Ultimul 

căldărar şi este selectat în multe festivaluri. Iar recent au publicat la Humanitas volumul Acasă, 
pe drum. 4 ani teleleu, în care spun, prin fotografii și texte, povestea celor patru ani de când 
străbat țara pentru a scrie poveștile celor marginalizați și defavorizați. Elena Stancu și Cosmin 
Bumbuț ne-au primit în autorulota lor, la ei acasă, adică, să înregistrăm acest interviu. 

 

Adela Greceanu: Cum v-ați hotărât să lăsați confortul muncii într-o redacție și al vieții într-un 

apartament și să plecați teleleu, cu autorulota? 

Elena Stancu: Nu am plănuit să facem asta. S-a întâmplat pur și simplu. Atunci când am plecat, în 
noiembrie 2013, câștigasem o bursă oferită de Balkan Fellowship for Journalistic Excellence. Și 
timp de câteva luni am lucrat la o investigație despre sistemul medical românesc. Întâmplător, ne 
cumpăraserăm autorulota la începutul anului și în timpul investigației mele am făcut niște teste. 
Împreună cu Cosmin am fost în mai multe locuri din sudul României și am campat în centrul 
Slatinei, în centrul Balșului, în diverse orașe. Ziua mergeam la interviuri, Cosmin făcea fotografii, 
seara ne întâlneam la autorulotă. (…) Și exact atunci cei de la Centrul Carter din SUA ne-au 

anunțat pe mine și pe Cosmin că am câștigat o bursă cu un proiect multimedia despre părinții din 
România care-și educă copiii cu bătaia. Atunci am avut de făcut o alegere între serviciul pe care-l 

aveam și această nouă bursă. Bineînțeles că am ales bursa. Numai că bursa era doar 5000 de euro. 
Noi mai aveam niște economii și ne-am făcut un calcul că am putea să trăim în mașină un an, cu 
condiția să renunțăm la garsoniera închiriată din București. A fost o decizie economică, am fost 
cumva forțați să facem asta. 

http://www.teleleu.eu/
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Matei Martin: Dar ce v-a adus acest nou statut de jurnaliști freelancer-i, neangajați sau fără grija 
permanentă a unui program cu deadline-uri? 

Cosmin Bumbuț: Eu, ca fotograf, eram oricum freelancer, din 1993. Probabil Elenei i-a adus mai 

multe decât mie. Dar ce cred că ne-a adus și ei, și mie, este lipsa unor deadline-uri stricte, o 

libertate mult mai mare de-a ne alege subiectele. Ni le alegem astfel încât să fim mulțumiți și 
fericiți cu ceea ce facem. Cred că, de când am plecat, n-am făcut nici un job la comandă. 
M.M.: Cum se poate funcționa în acest regim de lucru în România, unde piața de presă se 
restrânge tot mai mult și unde presa quality e tot mai puțină? 

E.S.: În primul an, cel puțin, noi am trăit exclusiv din burse. În plus, Cosmin s-a gândit să trimită 
vederi din locurile în care călătorim; avem abonați la aceste vederi. O dată la două săptămâni, 
Cosmin alege una dintre fotografiile care i-au plăcut cel mai tare, o printează, o semnează, iar eu 
scriu adresele pe plicuri și țin evidența abonaților. Oamenii se pot abona la vederi pe o lună, pe 
trei luni, pe șase luni sau pe un an. Pe noi lucrul acesta ne ajută foarte tare. În primul rând ne 
sprijină financiar și apoi ne face să simțim că suntem urmăriți, că munca noastră contează, că 
oamenii ne citesc și se uită la ce facem noi. De-atunci cam din asta trăim, din granturi și din burse. 
Nu am vrut publicitate, am zis de la început că nu vrem să facem nici un compromis, am primit mai 
multe oferte pe care le-am refuzat. Sperăm ca la un moment dat să putem trăi doar din susținerea 
publicului. 

(www.dilemaveche.ro. Există o graniță între ceea ce faci și 
ceea ce vrei să arăți – interviu cu Elena Stanciu și Cosmin Bumbuț)  

 

A. Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text: 
1. Explică sensul structurii S-a întâmplat pur și simplu.         4 puncte 

2. Indică două lucruri la care au renunțat cei doi pentru munca pe care o fac acum.     4 puncte 

3. Menționează două resurse financiare care fac posibil traiul într-o autorulotă pe care l-au ales cei 

doi, conform ultimului paragraf.            4 puncte 

4. Numește filmul documentar și volumul publicat de cei doi.        4 puncte 

5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, categoriile de oameni care devin subiecte de investigație pentru 
Elena Stanciu și Cosmin Bumbuț.            4 puncte 

Notă! Răspunsurile vor fi formulate în enunţuri. 
 

B. Redactează un text, de 150-300 de cuvinte, în care să îți exprimi opinia despre impactul pe 
care îl au interviurile sau documentarele care surprind persoane lipsite de cultura elementară 
sau persoane marginalizate.                 20 de puncte 

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere: 
- formularea tezei/ problematicii puse în discuţie;          2 puncte 

- menţionarea poziţiei pe care o ai faţă de teză/ problematică;        2 puncte 

- enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate poziţiei adoptate;   12 puncte 

- formularea unei concluzii pertinente;                      2 puncte 

- utilizarea corectă a conectorilor în argumentare;          1 punct 

- respectarea precizării privind numărul de cuvinte.          1 punct 

Notă: În elaborarea răspunsului, te vei raporta la informaţiile din fragmentul dat. Folosirea altor 
informaţii este facultativă. 
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SUBIECTUL AL II-LEA                                                                                                  (10 puncte) 

Comentează, în minim 50 de cuvinte, textul următor, evidențiind două trăsături ale genului 
dramatic.   

Tabloul I 

Faptele se petrec la Curtea de Argeș, în cel de-al doilea deceniu al secolului al XVI-lea. Locuința 
Meșterului Manole. Odaie largă, cu deschidere-n pridvor. Pe o masă și revărsate pe podea, hârtii 
mari, desfășurate sau în suluri, laolaltă cu unelte de socotit și măsurat. Pe pereți sunt atârnate 
numeroase planuri de biserici, în diferite stiluri, schițate cu cărbune. Ziua se pogoară spre asfințit. 
Simina veghează un leagăn. Manole, la masa de lucru, trage linii pe o hârtie, dar pare neliniștit, 
frământat, neîmplinit. Se ridică, măsoară odaia cu pași mari, apoi se oprește lângă leagăn. 
MANOLE: Mă uit, smerit, în leagăn. Nu-nțeleg: 

Întreg aici, dincoace sunt întreg. 
 E mugur și om desăvârșit. 
 Trăiesc în el, și totuși n-am murit. 

 Cum l-ai dospit, femeie? Cum l-ai dres 

 Să crească nou și fără de eres 

 În amfora minunii născătoare?(…) 
SIMINA: Îți poruncesc, Manole, să iubești! 
MANOLE: Iubesc, Simino! 

SIMINA: Din urzeli firești 
 Înfăptuiește dragostea minunii. 
 Îți poruncesc, Manole, să te-aduni 

 În dragostea din cele două haruri! 
    (Valeriu Anania, Meșterul Manole) 

 

SUBIECTUL AL III-LEA                                                                                           (30 de puncte) 

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi relaţia între două 
personaje într-un text dramatic studiat. 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
- prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al celor două personaje alese, prin raportare la 
conflictul/ conflictele din textul dramatic studiat; 

- relevarea unei trăsături a fiecăruia dintre personajele alese, ilustrate prin două episoade/ citate/ 

secvenţe comentate; 
- analiza, la alegere, a două componente de structură şi de limbaj, semnificative pentru textul 
dramatic studiat, din seria: conflictul dramatic, modalităţi de caracterizare a personajelor, limbaj, 
notaţiile autorului. 

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. 
Pentru conţinutul eseului vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). 
Pentru organizarea discursului vei primi 12 puncte (existenţa părţilor componente - 

introducere, cuprins, încheiere - 3 puncte; logica înlănţuirii ideilor - 3 puncte; abilităţi de analiză şi 
de argumentare - 3 puncte; claritatea exprimării - 2 puncte; respectarea precizării privind numărul 
de cuvinte - 1 punct.) 

În vederea acordării punctajului pentru organizarea discursului, eseul trebuie să aibă 
minimum 400 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus. 
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REDACTARE                                                                                                           (10 puncte) 

Pentru redactarea întregii lucrări vei primi 10 puncte, numai în cazul în care aceasta 
întruneşte minimum 300 de cuvinte şi conţine răspunsuri la cerinţele date (utilizarea limbii literare - 

3 puncte; ortografia - 3 puncte; punctuaţia - 3 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea - 1 punct). 

 

Se oferă din oficiu 10 puncte. Total 100 de puncte 

 

Bibliografie:  
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II. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

 

AMESTECURI DE SUBSTANŢE 

-Proiect didactic- 

 

Prof. Viorica Dumitru 

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, jud. Suceava 

 

nitatea şcolară:   
Profesor: 

Clasa: a VII-a 

Tema:  Amestecuri de substanţe 

Tip de lecţie: Lecţie de fixare şi sistematizare a cunostinţelor 
 

Competențe: 
 Cognitive: 

 Clasificarea și exemplificarea unor amestecuri de substanţe întâlnite în viaţa de zi cu zi; 
 Influenţa amestecurilor de substanţe asupra sănătăţii oamenilor; 
 Discutarea pe marginea unui text, sau a unor experimente virtuale prezentate; 

 Să facă observaţii şi să tragă concluzii, să argumenteze afirmaţiile făcute. 
 Metodologice: 

 Aplicarea normelor de protecţie personală în laborator şi de protecţie a mediului;    

 Obţinerea unor amestecuri omogene și eterogene cu faze separate și neseparate;     

 Separarea componentelor amestecurilor obţinute; 
 Purificarea substanţelor prin procedee fizice; 
 Mânuirea ustensilelor de laborator în vederea efectuării operaţiior de bază: decantarea, 

filtrarea, cristalizarea, distilarea; 

 Sistematizarea informaţiilor într-un tabel dat. 

 Atitudinale: 

 Să-şi fixeze comportamentul şi cunoştinţele dobândite anterior prin reluarea cunoștinţelor 
într-o altă formă şi în alte condiţii; 

 Să joace diferite roluri în cadrul grupului; 
 Implicarea activă în rezolvarea sarcinii de lucru; 
 Formularea de răspunsuri împreună cu colegii. 

Resurse materiale: fişe de evaluare formativă, flipchart, laptop, videoproiector, CD-lecții 
interactive,  ecran de proiecție, ustensile de laborator, reactivi chimici etc. 

Resurse procedurale: ciorchinele, experimentul demonstrativ, turul galeriei, experimente virtuale, 

scurt eseu, studiu de caz, conversaţia, observaţia, brainstorming, dezbatere, expunere, 
problematizare. 

Condiţii prealabile: 
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 Elevii au cunoştinţe despre amestecuri de substanţe și despre metodele de separare şi 
purificare a amestecurilor de substanţe; 

 Elevii ştiu să mânuiască ustensilele de laborator. 
Evaluare: 

 De conţinut: răspunsuri la întrebări, completarea fişei de evaluare formativă, completarea 
celulelor din schema „Clasificarea soluțiilor”, eseu de cinci minute, elaborarea unui ciorchine. 

 De utilizare a operaţiilor gândirii: sintetizarea informaţiilor, analiza metodelor de separare 
utilizate în activitatea experimentală, argumentarea răspunsurilor date, explicarea cauzelor și 
fenomenelor, rezolvarea studiului de caz, discuţii în grup pe marginea unui text.  
Forme de organizare: activitate in grup, în perechi, frontală, individuală. 
 

Desfăşurarea situaţiilor de învăţare 

  1. Evocare: 

 Organizarea cunoştintelor anterioare ale elevilor prin: 

 a. Ciorchine. 

 Activitate individuală: 
Comunicarea sarcinii de lucru: Scrieţi cuvântul ,,Amestec” în mijlocul unei foi goale şi 

încercuiți. Scrieţi toate cuvintele care vă vin în minte despre ,,Amestec”, încercuiţi-le și legaţi-le 

prin linii, de cuvântul cheie sau cuvintele scrise ulterior pentru a evidenţia conexiunile pe care le 
intuiţi sau credeţi că există între ele; 

 Activitate în perechi: 
Comunicarea sarcinii de lucru: Prezentaţi colegului de bancă ciorchinele realizat, 

completaţi-l cu informaţiile primite de la el.      
 Activitate în grupuri: 

  Comunicarea sarcinii de lucru: Prezentaţi ciorchinele elaborat de perechea voastră unei alte 
perechi, completaţi-l cu informaţiile primite de la colegi. 

 Activitate frontală: 
Comunicarea sarcinii de lucru: Completarea ciorchinelui pe tablă. Fiecare pereche/grup va 

oferi câte o singură informaţie, care nu a fost prezentată anterior. 
          Pentru realizarea acestei sarcini de lucru, în activitatea individuală vor obţine rezultate 

spectaculoase elevii al căror sistem de reprezentare predominant este cel vizual. Ei sunt bine 
organizaţi, au o imaginaţie bogată şi le este greu să-şi exprime ideile în cuvinte. Sunt nerăbdători şi 
vor să vadă repede imaginea de ansamblu, realizând cu uşurinţă ciorchinele şi aşteaptă ca şi colegii 
să realizeze sarcina de lucru cu aceeaşi uşurinţă. 
b. Prezentarea unor experimente virtuale, animaţii interactive, cu următoarele teme: Soluţii, 
Amestecuri,  Dizolvarea. 

 Realizarea sensului: comunicarea sarcinii de lucru și motivarea pentru învaţare,distribuirea 
fişei de lucru. 

 Activitate în grup: 
Sarcina de lucru: Efectuarea experimentelor demonstrative și completarea fişei de lucru. 

 Activitate frontală: 
Comunicarea în scris și oral a rezultatelor obţinute: fiecare grup prezintă şi argumentează 

observaţiile și concluziile date, se formulează contraargumente, dacă este cazul. La terminarea 

activității se fac evaluarea și autoevaluarea rezultatelor obţinute. 



Dialoguri Didactice – Nr. 8, decembrie 2017 

 

 

 

52 

 

 Această activitate îmbină sistemele de reprezentare auditiv (atunci când se comunică oral 
rezultatele obţinute) cu cel vizual folosit în realizarea sarcinilor de lucru date. Nu este de neglijat 
nici sistemul kinestezic, elevii simţind o bucurie imensă atunci când reuşesc să ducă experimentul 
până la capăt şi să obţină rezultatul dorit.  
2. Reflecţie: 
a.Turul galeriei: 

 Activitate in grup:  

Sarcina de lucru: Informaţiile sunt scrise pe foaia de flipchart. Elevii trec de la un flipchart la 

altul pentru a examina rezultatele colegilor, scriu comentariile și observaţiile pe marginea tabelului. 

Fiecare grup reexaminează rezultatul propriu, comparativ cu al celeilalte grupe. Se completează sau 
corectează schema. Evaluarea se realizează prin acordarea de punctaj, de către fiecare grup. 
 Având în vedere că informaţiile sunt prezentate scris, vizualii se vor folosi în rezolvarea 
sarcinii de lucru apelând la anumite imagini pe care le au în minte, iar auditivii îşi vor aminti 
anumite indicaţii date. Atunci când se reexaminează rezultatele, se primesc observaţiile şi se 
evaluează activitatea apar anumite simţăminte de bucurie sau de iritare. 
b. Discutii în grup:            

  Sarcina de lucru. Citeşte textul următor prezentat pe ecran: “Eşti în excursie la munte cu 
prietenii tãi. Te-ai hotãrãt să mergi în această excursie pentru că aerul de munte este curat și ozonat. 
Peste tot în acea zonă există izvoare cu apă potabilă, limpede și curată. Aceasta poate înlocui 
oricând băuturile răcoritoare, majoritatea conţinând coloranţi sintetici în ele. Plăcerea ta și a 
prietenilor tăi este însă savurarea laptelui oferit de gazdele voastre în căni din lut. Laptele este 

folosit ca medicament natural de relaxare. 

 Ce crezi că reprezintă cuvintele evidențiate în text? Care este importanța lor în viaţa 
cotidiană? Sunt toate acestea indispensabile vieții? Argumentaţi răspunsul dat.” 

  În realizarea acestei sarcini de lucru se îmbină cele cinci sisteme de reprezentare: auditivii 

aud susurul apei de izvor, vizualii văd apa limpede ca lacrima, kinestezicii simt aerul curat şi ozont 
de munte, olfactivii vor percepe atât apa, cât şi aerul folosindu-se de miros, iar gustativii vor 

percepe gustul apei numai după ce vor bea din ea. Răspunsul la sarcina de lucru va fi dat de către  
elevi în funcţie de sistemul de reprezentare a fiecăruia. Întrucât amestecurile date ca exemple se 

întâlnesc în viaţa de zi cu zi se vor descurca toţi elevii în rezolvarea sarcinii de lucru. 
3. Feedback-ul de la elevi: 

  Scrieţi timp de cinci minute: Ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, o sugestie, un comentariu 

despre activitate.  

Aceste eseuri sunt folosite de profesor pentru a proiecta lecţia următoare, pentru a identifica 
problemele cu care se confruntă elevii referitor la subiectul abordat. 
4. Evaluare: aprecierea activității desfăşurate de elevi. 
 Concluzii: 

  Comunicarea este mai mult decât cuvintele pe care le spunem: impactul unui discurs este dat 
în proporţie de 7% de mesajul vebal, 38% de calitatea vocii şi 55% de expresivitate şi mimica 
corporală. 
  Nu există eşec în comunicare, ci numai feedback. 
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STIMULAREA  CREATIVITĂȚII LA  ORELE  DE  MATEMATICĂ 

 

Prof. Ramona-Estera Ința   
Școala  Gimnazială „Sf. Varvara” Aninoasa, jud. Hunedoara 

 

onceptul de creativitate a dobândit noi dimensiuni, în sensul că activitatea creatoare nu se 

manifestă numai în domeniul artei şi ştiinţei, aşa cum se gândea în trecut, ci potenţialităţile creative 
se afirmă şi sunt solicitate de toate sectoarele de activitate umană. 

Învăţarea creativă reprezintă o formă a învăţării care are ca scop final realizarea unor 

comportamente individuale şi colective orientate spre căutarea, aflarea şi aplicarea noului. Printre 
obiectivele urmărite de învăţarea creativă pot fi enumerate: formarea la persoanele şi colectivităţile 
supuse procesului instructiv-educativ a unor structuri psihice operatorii pentru o rezolvare a 

problemelor într-o manieră inovatoare, promovarea şi asimilarea unor tehnici şi metode euristice la 
toate nivelurile procesului de învăţământ. Învăţând creativ, devenim creativi.  

Aplicând metodele şi tehnicile de învăţare creativă, învăţarea nu numai că nu va mai fi un 
chin, cum se întâmplă să fie adesea pentru elevii noştri, dar va deveni o „reală” plăcere. Vor 
conştientiza că tot timpul există în jurul lor câte ceva ce poate deveni interesant şi care le poate fi 
util ulterior. 

Activitatea matematică implică efectul gândirii, în primul rând al celei creative. În  clasele 
primare se formează noțiuni elementare, cu care omul va lucra pe tot parcursul vieții, noțiuni pe 
care se clădește întregul sistem de achiziții imperois necesare. Este incontestabilă contribuția 
matematicii la formarea unei gândiri logice, concrete și creative, la formarea unor deprinderi de 

muncă, de ordine, de punctualitate. 

Conceptul de creativitate a primit numeroase definiții din partea specialiștilor. Văzută prin 
prisma “zestrei” de atribute personale, creativitatea capătă sensul de “potențial creativ”, de sumă de 
însușiri și factori psihologici ai unor viitoare performanțe creatoare. 

O condiție fundamentală a creativității este inteligența, ea fiind una dintre cele mai generale 

aptitudini umane și un atribut al tuturor proceselor cognitive, având particularități specifice: 
capacitatea de a surprinde repede și cu precizie trăsăturile definitorii ale unui obiect, de a sesiza 

ceea ce este esențial, general, repetabil din percepțiile anterioare, de a organiza și structura rapid și 
selectiv, de a combina și a stabili relații între idei, imagini, lucruri sau fenomene la diferite nivele de 

abstracție sau intuiție. 
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Inteligența este o condiție necesară, dar nu și suficientă a creativității. Realizarea acțiunii de 
creație solicită fantezia, unele aptitudini speciale, implicarea factorilor motivaționali: curiozitatea, 
interes pentru cunoaștere, precum și anumite trăsături ale personalității. Într-un sens mai larg 

creativitatea este combinată cu capacitatea gândirii umane de a găsi metode, soluții, idei noi. La 

nivelul copiilor orice rezolvare de situații problematice constituie în același timp o manifestare a 
creativității gândirii lor. 

În concluzie, orice act creativ presupune un material care să fie prelucrat în mod inedit. 
Cunoștințele pe care le posedă elevul, gradul de stăpânire a lor constituie condiția esențială a 

creativității. Gândirea creatoare are nevoie, deci, de un material bogat cu care să opereze și care să 
faciliteze generalizarea. Dar nu este vorba de acumulare de cunoștințe, ci mai ales de sistematizarea 
lor. Oricât de bogat ar fi fondul de informații, nu este suficient pentru realizarea creativității. El 
trebuie prelucrat, de aceea sunt necesare instrumente de prelucarea a cunoștințelor și a capacității 
intelectuale. 

Cultivarea creativității la elev impune anumite cerințe, dintre care menționăm: profesorul să 
insufle elevilor o atitudine și un stil de gândire creator, crearea unei atmosfere permisive, orientarea 

elevilor spre nou, încurajarea efortului creativ al elevilor încă de la primele manifestări. 
 

 

INSTRUIREA ASISTATĂ DE CALCULATOR LA CHIMIE 

 

Prof. Elena Mihalcea 

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

 

 

ehnologia informațională a cunoscut în ultima perioadă o dezvoltare explozivă. Integrarea 
în procesul de învățământ a unor achiziții din domeniul tehnologiei informaționale, în paralel cu 
cele din sfera psihologiei cognitive, a deschis perspectiva unei noi tehnologii de instruire cunoscută 
sub numele de instruire asistată de calculator (IAC) la baza căreia stă, de altfel instruirea 
programată. 

În lecția de chimie calculatorul poate fi folosit de profesor drept instrument auxiliar, în actul 
de predare pentru vizualizarea unor fenomene, ilustrarea animată a unor mecanisme de reacție, 
trasare de grafice, conceperea testelor, a lucrărilor de laborator, calcule laborioase, elaborarea unor 
lecții, a documentelor necesare în buna desfășurare a actului didactic etc. Pentru elevi însă 
calculatorul poate fi un mediator. Aceștia îl pot folosi pentru redactarea anumitor documente cerute 
de profesor, pentru realizarea unor proiecte, referate, realizarea unor modele, efectuarea unor 

calcule, evaluare, scrierea formulelor, a reacțiilor chimice cu ajutorul anumitor programe de 
specialitate, întocmirea unor tabele de date experimentale etc. Cu toate că este o știință a naturii 
experimentală, procesul de predare-învățare la disciplina chimie fiind necesar să se desfășoare cu 
precădere în laboratorul de chimie, aceasta poate fi predată și învățată folosind programele 
informatice pentru mecanismele de reacție, structura unor molecule, ce nu pot fi sesizabile cu ochiul 
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liber. Marele avantaj al instruirii programate constă în faptul că elevul experimentează în mod 
constant succesul, ceea ce devine pentru învățare un motivator. 

Printre programele informatizate folosite la chimie putem enumera: platforma AeL 

(Advanced eLearning) care a apărut ca un nou mod de a preda, învăța, evalua, complementar celor 
existente. Conținutul digital educațional al acestei platforme este dezvoltat pentru a sprijini procesul 
de învățământ, acesta fiind proiectat și prezentat într-o manieră atractivă, modernă și motivantă. 
Educaţia modernă înseamnă, de fapt posibilitatea de a descoperi prin experimentare (learning by 

doing), decât de a primi un transfer de informaţii directe (learning by memorizing). Scenariile de 

învăţare moderne au rolul important de a forma abilităţi practice şi de a asigura un transfer eficient 

de competenţe integrate. Un alt program informatizat face trimitere la lecțiile intuitext.  
 

Aminoacidul glicină 

 

Aminoacidul alanină 

 

 

INTUITEXT este compania de software educaţional a grupului Softwin şi unul dintre cei 
mai inovatori producători internaţionali de lecţii pe calculator. Produsele educaţionale în format 
electronic dezvoltate de INTUITEXT sunt adaptate exigenţelor de învăţare ale noilor generaţii de 
elevi, transformând noţiunile abstracte şi informaţiile teoretice într-un conţinut multimedia atractiv.
  

Formarea glutationului 

 

Aminoacizii conținuți în glutation 

 

 

Structurile acidului glutamic și glicinei (stânga), doi aminoacizi care intră în componența 
glutationului (dreapta) 

 

Din punct de vedere educațional INTERNETUL constituie o oportunitate interesantă, nouă, 
instrument accesoriu al unor noi valori ce pot fi adăugate conținuturilor educative vehiculate în 
instituțiile școlare. Acesta poate fi utilizat în chip programat, deliberat, chiar în proiectarea 
didactică, urmând ca lecția să se desfășoare pe baza beneficiilor aduse de acesta. De asemenea, 
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acesta este bun dacă face ca elevul să treacă de la statutul de utilizator la cel de producător de idei și 
soluții. Oricât de performantă ar fi noua tehnologie, aceasta trebuie completată cu strategii 
tradiționale, clasice de formare a abilităților umane. Dacă se exagerează, totalitarismul informatic 
poate deveni periculos în timp. 
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METODE DE REZOLVARE A SISTEMELOR LINIARE. METODA 

CRAMER 

-Proiect didactic- 

 

Prof. Lăcrămioara Miron 

Liceul Tehnologic Cogealac, jud. Constanţa 

 

 

LASA: a XI-a B 

DISCIPLINA: Matematică - Algebra 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Sisteme de ecuaţii liniare 

TITLUL LECŢIEI: Metode de rezolvare a sistemelor liniare. Metoda Cramer. 

TIPUL LECȚIEI: Lecţie de comunicare a noilor cunoştinţe. 

 

COMPETENTE SPECIFICE: 

 CS1. Aplicarea algoritmilor de calcul cu determinanţi în situaţii practice. 
 CS2. Rezolvarea unor sisteme utilizând algoritmi specifici. 
 CS3. Stabilirea unor condiţii de existenţă sau compatibilitate a unor sisteme şi identificarea 

unor metode adecvate de rezolvare a acestora. 

 CS4. Optimizarea rezolvării unor probleme sau situaţii-problemă prin alegerea unor strategii 
şi metode adecvate. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: Pe parcursul activității și la sfârșitul lecției fiecare elev va fi 
capabil: 

 O1: Să stabilească dacă un sistem de ecuații liniare este de tip Cramer. 
 O2: Să verifice soluțiile unui sistem de ecuații liniare cu cel mult trei necunoscute. 

 O3: Să aplice metoda lui Cramer în rezolvări de sisteme de ecuații liniare. 
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 O4: Să înţeleagă un text matematic, să analizeze datele unei probleme referitoare la un 
sistem de ecuații liniare şi să le transpună în alt context, de particularizare sau de 
generalizare, respectiv, să rezolve prin discuții după parametru sisteme de ecuații liniare.  

 

Strategia didactică: activ-participativă 

Metode şi procedee didactice: conversaţia euristică, exerciţiul, demonstraţia, expunerea, 
descoperirea, problematizarea, metoda activităţii pe bază de fişe, munca independentă.  
Material didactic utilizat: Burtea, M.; Burtea, G. – Matematică. Manual clasa a XI-a, culegere de 

exerciţii şi probleme, fişe de lucru. 

Forme de organizare: frontală şi individuală. 
Forme și metode de evaluare: Evaluare formativă prin: metoda chestionării orale, metoda 
exercițiului, observarea sistematică a activității individuale/din cadrul grupelor/frontală, observarea 
și verificarea rezultatelor obținute la rezolvările de exerciții și probleme la temele de lucru în clasă, 
verificarea și notarea răspunsurilor formulate la întrebările adresate, autoevaluarea și interevaluarea 
elevilor. 

TIMPUL: 50 min 

 

DESFĂŞURAREA LECŢIEI 
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STRATEGII DIDACTICE 
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TIMP 

METODE MIJLO

ACE 

FORME 

DE  

ORGANI

ZARE 

I. Moment 

organizatoric 

 

 Salutul; Verificarea prezenţei elevilor şi 
notarea absenţelor (dacă sunt) în 

catalog; 

Asigurarea unui climat favorabil 

desfăşurării lecţiei. Elevii se pregătesc 
pentru lecţie. 

Conversaţia    2 min. 

II. 

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

anterioare. 
 

 
CS2 

Profesorul propune spre rezolvare a 

unui sistem liniar folosind metoda 

matriciala de rezolvare a sistemelor. 

        Să se rezolve sistemul:  
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  AX=B; 
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 𝑋  𝑥𝑦  𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑧𝑢𝑙𝑡𝑎   S = {(0,1)}. 

 

Elevii participă la discuţie, iar un elev 

va ieşi la tablă şi va rezolva sistemul. 

Conversaţia  
 

 

 

 

Explicația  

     

 

 

 

Tabla 

Frontal  

  

Individual  

Evaluare 

frontală 
observare 

sistematică 

5 min. 

III. 

Comunicarea 

noilor 

cunoştinţe 

 

CS1 

 

 

 

În cadrul orei de azi vom învăţa să 
rezolvăm sisteme de ecuaţii liniare, prin 

metoda lui Cramer. Titlul lecţiei 

“Rezolvarea sistemelor de ecuaţii 
liniare. Metoda lui Cramer”. Elevii 

 

  Conversaţia 

 

 

 

    Tablă  
Cretă  

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 2 min. 
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CS2 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS3 

notează în caiete. În continuare vom da 

o metodă relativ simplă de rezolvare a 
sistemelor de n ecuaţii liniare cu n 
necunoscute, folosind determinanţi. 
Definiţie: Un sistem de n ecuaţii liniare 
cu n necunoscute se numeşte sistem de 

tip Cramer dacă determinantul 
matricei sistemului este nenul. 

Metoda lui Cramer pentru n = 2 

Fie sistemul (S) 
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matricea sistemului 
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Dacă 0d , atunci sistemul (S) este 

de tip Cramer şi este compatibil 
determinat iar soluţia sa se calculează 
cu formulele: 
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Exemplu: Să se rezolve sistemul:  
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 S = {(0, 1)}. 

 

Metoda lui Cramer pentru n = 3 

Fie sistemul de trei ecuaţii liniare cu 
trei necunoscute (S)  
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Dacă sistemul (S) este de tip Cramer 
atunci acesta este compatibil determinat 

şi se rezolvă cu ajutorul formulelor: 
  

 

 

 

Unde )det(Ad  , 

 

Observaţia  
 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Conversaţia 

 

 

Observaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

Culegere 

de 

probleme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablă  
Cretă  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişa de 

lucru 

 

 

 

Tablă  
 

 

Cretă  
Tablă   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13min. 
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333

222

111

cbd

cbd

cbd

d x  , 

333

222

111

cda

cda

cda

d y  , 

333

222

111

dba

dba

dba

d z 

 
 

Propun spre rezolvare următorul 
exerciţiu din fişa de lucru. Anexa 1 

 

Exemplu: Să se determine soluţia 

sistemului  













1

22

2

zx

zyx

zyx

 

 

Rezolvare:  Matricea sistemului este: 




















101

112

111

A . 

011

101

112

111

)det( 


 Ad

 

21012

101

112

112




xd

 

142222

111

122

121

yd

 

22021

101

212

211




zd

 

Aplicând regula lui Cramer obţinem: 

1,1,0 
d

d
z

d

d
y

d

d
x zyx

 

În concluzie sistemul este compatibil 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 
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determinat cu soluţia: S = {(0, -1, 1)} 

 

Profesorul propune spre rezolvare ex. 2 

şi anume sistemul cu parametrul real 

din fişa de lucru (anexa1). 

IV. Fixarea 

noilor 

cunoştinţe şi 
asigurarea 

feed-back-ului 

 Verificarea prin întrebări şi răspunsuri 
referitoare la lecţia prezentată.  Pe 

parcursul rezolvării exerciţiului propus, 

profesorul intervine cu întrebări, 
adresate elevilor, pentru a se clarifica 

demersul rezolvării.  

 Conversația  
Explicația 

Exercițiul 

Tablă  
Cretă  

 

Frontal  

Individual  

 5min. 

 VII. 

Anunţarea 

temei pt. 

acasă 

 Se dă ca activitate independentă acasă 

rezolvarea exerciţiilor din fişa de lucru 
propusă de profesor şi din manual. 

Elevii notează în caiete tema dată de 
profesor. 

Conversaţia  Manual 

Fişa de 

lucru 

 

Individual 

Evaluarea 

se va face 

ora 

următoare 

prin 

discutarea 

temei 

2min. 

 

 

Anexa 1  

                                           Fişă  de lucru 

1. Să se rezolve prin regula lui Cramer sistemele de ecuaţii: 

  






883

33

yx

yx
 

 













1

22

2

zx

zyx

zyx

 

2. Se consideră sistemul  𝑚𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 𝑚2 − 3

5𝑥 − 2𝑦 + 𝑧 = −2 𝑚 + 1 𝑥 + 2𝑦 + 3𝑧 = −2

 ,  unde m este un parametru real 

a. Să se determine m∈ 𝑅 stiind ca detA=-12, unde A este matricea sistemului 

b. Să se determine m∈ 𝑅 astfel încât sistemul să aibă soluţia (1, 2, -3) 

c. Pentru m=-1 să se rezolve sistemul de ecuaţii 
 

 

Fişă de lucru - Tema pentru acasă 
 

1. Să se rezolve prin regula lui Cramer sistemele de ecuaţii: 

  𝑥 − 𝑦 + 𝑧 = 1

2𝑥 + 𝑦 + 3𝑧 = 2𝑥 + 2𝑦 + 𝑧 = 1

                     𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 1

3𝑥 − 𝑧 = 7

3𝑦 + 5𝑧 = −5

  
 

2. Se consideră sistemul  𝑥 − 2𝑦 + 3𝑧 = −3

2𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 4𝑚𝑥 − 𝑦 + 4𝑧 = 1

 ,  unde m este un parametru real 

a. Să se arate că tripletul (0,3,1) este soluţie a sistemului pentru orice număr m real 
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b. Să se determine m∈ 𝑅 astfel încât sistemul să aibă soluţia unică 

c. Pentru m≠ 3 să se rezolve sistemul de ecuaţii 
 

3. Se consideră sistemul  2𝑥 − 5𝑦 + 4𝑧 = 0−3𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = −1

2𝑥 − 𝑧 = 𝑎  ,  unde m este un parametru real 

a. Să se calculeze det A 

b. Pentru a=1 să se rezolve sistemul de ecuaţii 
                                         

 

 

 

MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ 

-Programa pentru cursul opţional- 
 

Prof. Viorica Niţă 

Şcoala Gimnazială ”Aurel Solacolu” Ogrezeni, jud. Giurgiu 

 

 

ITLUL: MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ 

TIPUL DE OPȚIONAL: LA NIVELUL DISCIPLINEI 

DURATA: ANUL ȘCOLAR 2017-2018 

CLASA: A VII-A  

 

 

 

 

1. ARGUMENT: 

 

“Obiectul matematicii este atât  de serios, încât este util să nu pierdem ocazia pentru a-l face mai 

distractiv.” Blaise Pascal 

Matematica, ”regina ştiinţelor”, considerată de unii aridă, abstractă şi accesibilă unui număr 
restrâns de persoane poate fi înţeleasă de oricine se va apropia de ea cu interes. 
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Matematica prin joc deschide noi şi diverse posibilităţi de abordare ale unei lecţii atât în 
ceea ce priveşte învăţarea, cât şi evaluarea. Elevi şi părinţi, deopotrivă, s-au arătat fascinaţi de 
avantajele unui astfel de opţional. 

 

 

  

 Studierea disciplinei opţionale ”Matematică distractivă” la clasa a VII-a reprezintă o 
modalitate optimă de dezvoltare a raţionamentului  matematic, fiind un cadru propice pentru 
fundamentarea deprinderilor de muncă intelectuală şi pentru o învăţare activă care să stimuleze  
învăţătura, dar şi activitatea. Îmbogăţirea culturii matematice, dezvoltarea gândirii logice, a 

perspicacităţii şi a creativităţii, fixarea cunoştinţelor matematice şi atragerea elevilor spre studiul 

matematicii, consider că este posibilă prin introducerea opţionalului de „Matematica distractivă”. 
Jocurile matematice produc plăcerea funcţională şi sporesc atenţia elevilor. 

Astfel, se are în vedere ca elevii să se apropie de matematică cu dragoste şi fără teamă, să-şi 
descopere aptitudinile pentru acest obiect. 

Prezentarea problemelor distractive, a amuzamentelor matematice are un rol dublu. În 

primul rând solicită acuitatea spiritului, iar în al doilea rând oferă posibilitatea petrecerii plăcute a 
timpului. 

Opţionalul îi pregăteşte pe elevi pentru rezolvarea unor situaţii problematice din viaţa 

cotidiană prin cultivarea perseverenţei, încrederii în sine, voinţei de a duce la bun sfârşit un lucru 

început. 
 

2. COMPETENȚE GENERALE: 

 Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii. 
 Dezvoltarea capacităţii de exploatare / investigare şi rezolvare de probleme. 
 Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic. 
 Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii. 
 Transpunerea unei situații problemă în limbaj matematic și rezolvarea ei. 
 Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii-problemă. 
 Modelarea matematică a unor context problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din 

diferite domenii. 

 Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi 

a algoritmilor de prelucrare a acestora. 
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3. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPLORARE / INVESTIGARE ŞI REZOLVARE 
DE PROBLEME: 

 

Competențe specifice Activități de învățare 

3.1. Rezolvarea de probleme de logică și 
perspicacitate 

 

 

 

 

3.2. Rezolvarea problemelor prin mai multe 

variante/metode 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Transpunerea unui text problematic în 
problemă 

 

- probleme variate care solicită logica şi spiritul de 
observație, probleme-joc sau probleme care solicită 
selectarea informațiilor; 
-exerciţii de identificare a datelor necunoscute şi a 
modalităților de rezolvare.  

 

-exerciţii de cunoaştere a algoritmului de rezolvare 
a problemelor tipice; 

-exerciţii de justificare pentru soluţiile găsite la care 
s-a găsit rezolvarea; 

-reguli şi scheme operatorii care se aplică în 

rezolvarea problemelor;    

-probleme de logică şi perspicacitate; 
-probleme de probabilistică. 
 

-descoperirea şi rezolvarea problemelor existente în 

conţinutul unor poezii; 
-probleme ghicitori. 

 

4. DEZVOLTAREA INTERESULUI ŞI MOTIVAŢIEI PENTRU STUDIUL 

MATEMATICII ÎN CONTEXTE VARIATE: 

 

Competențe specifice Activități de învățare 

 

4.1 Identificarea cunoştinţelor de matematică 
aplicabile în practică 

 

4.2 Manifestarea disponibilităţii de a învăța de 
la alții sau pe alții, să trăiască în plan afectiv 
bucuria reușitei 

 

-identificarea de situaţii în care se pot aplica 
tehnicile matematice învățate. 

 

-asimilarea altor variante de rezolvare; 

-probleme recreative, jocuri;  

-comunicarea cu colegii. 
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5. FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII DE A COMUNICA UTILIZÂND 
LIMBAJUL MATEMATIC: 

 

Competențe specifice Activități de învățare 

5.1 Crearea, în scris sau oral, a unor scurte 
enunţuri∕mesaje pe baza unui suport verbal 
 

5.2 Dezvoltarea capacității de a selecta o 
informaţie şi de a lua decizii 

- exerciţii de compunere, prin analogie, a unor 

glume, a unor variante de joc matematic. 

 

 

- exerciţii de identificare, în literatura pentu copii a 
unor enunţuri∕mesaje ce pot constitui  suport în 
alcătuirea textelor matematice. 

 

6. VALORI ȘI ATITUDINI: 

 manifestarea interesului pentru cunoașterea matematicii și a matematicii distractive; 

 atitudinea deschisă față de ceilalți, respectul față de sine și față de ceilalți, disponibilitatea de 
a lucra în echipă și de a colabora cu colegii, atitudinea degajată în rezolvarea problemelor 
matematice din viața cotidiană; 

 dezvoltarea unei gândiri deschise şi creative, dezvoltarea iniţiativei, independenţei în gândire 

şi în acţiune pentru a avea disponibilitate de a aborda sarcini variate; 

 manifestarea tenacităţii, perseverenţei, capacităţii de concentrare şi a atenţiei distributive; 
 dezvoltarea spiritului de observaţie; 
 dezvoltarea simţului estetic şi critic, a capacităţii de a aprecia rigoarea, ordinea şi eleganța în 

arhitectura rezolvării unei probleme sau a construirii unei teorii; 

 formarea obişnuinţei de a recurge la concepte şi metode matematice în abordarea unor 

situaţii cotidiene sau pentru rezolvarea unor probleme practice; 

 formarea motivaţiei pentru studierea matematicii ca domeniu relevant pentru viaţa socială şi 
profesională. 
 

                       

 

7. CONȚINUTURI: 

 Pătrate magice;        

 Tehnici de calcul rapid; 

 Metode de rezolvare a exerciţiilor şi problemelor; 
 Probleme de logică şi perspicacitate; 
 Probleme de probabilistică; 
 Probleme „capcană”; 
 Jocuri logice; 
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 Amuzamente şi anecdote matematice; 

 Rebusuri matematice de final; 

 Matematicieni celebri; 

 Magia cifrelor. 

 

8. MODALITĂȚI DE EVALUARE: 

Se va evalua capacitatea elevului de sintetizare, comportamentul lui în învăţare, priceperile şi 
capacităţile intelectuale.  

 probe  scrise; 

 probe orale (frontal, individual);     

 autoevaluarea; 

 tema pentru acasă; 
 observarea sistematică a elevilor; 
 investigaţia. 

 

 
 

9. INSTRUMENTE DE EVALUARE: 

 teste scrise; 

 verificare orală; 
 portofoliul. 

 

10. SUGESTII METODOLOGICE: 

Abordarea majoră a referințelor actuale în predarea-învățarea-evaluarea matematicii constă în 
mutarea accentului de la predarea de informații la formarea unor competențe de aplicare a 
cunoștințelor dobândite în vederea dezvoltării creativității elevilor, prin: 

 Dezvoltarea unor strategii didactice pornind de la competențele specifice din programele 
școlare; 

 Asigurarea coerenței la nivelul disciplinei și a corelării la nivelul ariei curriculare; 
 Accentuarea caracterului practic-aplicativ al demersului didactic prin eliminarea unor 

aspecte care îl plasau la un nivel teoretic. 

Astfel, este util ca în procesul didactic să avem în vedere: 
 Construirea unei varietăți de contexte problematice, în măsură să genereze deschideri către 

diferite domenii ale matematicii; 

 Folosirea unor strategii diferite în rezolvarea aceleiași probleme, atunci când este cazul; 
 Organizarea unor activități variate de învățare pentru elevi, în echipă și/ sau individual, în 

funcție de nivelul și de ritmul propriu de dezvoltare al fiecăruia; 
 Construirea unor secvențe de învățare care să permită activități de explorare/investigare la 

nivelul noțiunilor de bază studiate. 
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7. *** - Metode interactive de grup – Ghid metodic, Editura Arves, București, 2002 

8. *** - 1000 de întrebări și răspunsuri, EDP, București, 1981 

 

 

TEST DE EVALUARE LA MATEMATICĂ 

-Model- 

 

Prof. Angela Pârvulescu  

Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu” Bucureşti 
 

isciplina: MATEMATICĂ M2 

Clasa: a XII-a  

Notă:  

 Timp de lucru 2 ore.  

 Se acordă 10 puncte din oficiu.  

 Toate subiectele sunt obligatorii. 

 

SUBIECTUL   I (50 p) 

1) Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea 3 3 2017x y x y     

a. Calculaţi  1 1
( ) 0

3 3
       (10p) 

b. Rezolvaţi ( 1) ( 1) 1x x         (10p) 

2)  Calculaţi primitivele:  a. 
2

1

4
dx

x  , x R     (5p);          b. 
2

1
, (2, )

4
dx x

x
 

  (5p); 
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c.  
2

1
;

3
dx x R

x



   (5p);           d. 

3 2 ; 0x dx x    (5p);           e. 
3

1
, 0dx x

x
   (5p); 

 f. 
3

, 0
2

x
dx x

x




  (5p) 

 

SUBIECTUL II. (40p) 

 

1) Pe intervalul (1, )M    definim legea  3 3 3 4x y xy x y     

a. Verificaţi ca 3( 1)( 1) 1; , (1, )x y x y x y        (5p) 

b. Verificaţi partea stabilă (5p) 

c. Rezolvati inecuaţia ( 2) ( 3) 1x x    (5p) 

2) Considerăm funcţia 
23 2 3, 2

: , ( )
2 1, 2x

x x x
f R R f x

x

   
  

 
 

a. Demonstraţi că funcţia dată admite primitive  (5p) 

b. Pentru valori 2x  , determinaţi o primitivă F care îndeplineşte condiţia 
4

(2) 5
ln 2

F      

(5p). 

c. Calculaţi  
1

0

( )f x dx    (5p). 

d. Calculaţi 
3

1

( )f x dx    (5p). 

e. Determinaţi numărul real 2a   pentru care avem 
2

2

2 4
( ) 8

ln 2

a a

f x dx a


    (5p). 

 

 

 

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 

I. 1. a.  
1

( ) 0 1 2017 2018
3

         (6p) 

1
2018 8070

3
    (4p) 

1.b. 3( 1) 3( 1) 1 6 2016 336x x x x         (10p) 

I. 2. a. 
1

2 2

x
arctg C  (5p) 

2. b. 
1 2

ln
4 2

x
C

x





 (5p) 

2. c. 
2ln( 3)x x C     (5p) 

2. d. 3 23

5
x x C    (5p) 
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2. e.  3 23

2
x C   (5p) 

2. f. 
1

(1 ) ln( 2)
2

dx x x C
x

    
   (5p) 

 

II.1 

a. 3( 1)( 1) 1 3 3 3 4 , ,x y xy x y x y x y M             (5p) 

b.  

1 1 0
3( 1)( 1) 0

1 1 0

3( 1)( 1) 1 1

x M x x
x y

y M y y

x y x y M

      
          

      

       (5p) 

c. 
( 2) (x 3) 1 3(x 1)(x 4) 0 x ( 1, 4) (1, )

(1, 4)

x

x

            
 


(5p) 

II.2 

a. f continuă  f admite primitive (5 p) 

 

b.     

2
( ) 3

ln 2

x

F x x     (5p) 

 

c.   

1

3 2 1

0

0

( ) ( 3 ) 3f x dx x x x      

d.   

323

3 2

1 1 2

2 4
( ) ( 3 ) ( ) 2

ln 2 ln 2

x

f x dx x x x x       (5p) 

e. 

2 22 4 2 4
2 8 6 0

ln 2 ln 2

2

3

a a

a a a a

a neconvenabil

a

 
         

 


 (5p) 
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COMPUNEREA FORŢELOR 

-Proiect de tehnologie didactică- 

 

Prof. Angela Pestrițu 

Școala Gimnazială Nr.1 Poienarii de Muscel, jud. Argeș 

 

ata:  25.X.2017 

Clasa: a VII-a A 

Disciplina: Fizică 

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii 
Unitatea de învăţare: Efectele interacțiunii. Forța 

Titlul lecţiei: Compunerea forțelor (prin joc didactic) 

Tipul lecţiei: Asimilare de noi cunoștințe 

Competenţe specifice:  
1.2 descrierea fenomenelor fizice studiate, întâlnite în activitatea practică, după criterii date 

1.4 reprezentarea grafică a unor mărimi fizice sau variaţii ale acestora determinate experimental 

2.4 elaborarea de experimente simple, în echipă sau individual şi verificarea validităţii lor prin 
experiment dirijat sau nedirijat 

3.2 utilizarea valorilor mărimilor determinate experimental în rezolvarea de probleme cu caracter 
teoretic sau aplicativ 

4.3 formularea în scris a rezultatelor lucrărilor experimentale sau a altor sarcini de investigare 
specifice fizicii 

Activități de învățare: 
 exerciţii de diferenţiere între mărimi scalare şi vectoriale; 
 recunoaşterea mărimilor fizice scalare şi a celor vectoriale; 
 reprezentarea grafică a unor mărimi fizice sau variaţiei unor mărimi tabelate sau obţinute 

experimental; 

 organizarea datelor în tabele şi construirea unor reprezentări grafice privind relaţiile între 
unele mărimi selectate; 

 aplicarea cunoştinţelor dobândite în rezolvarea de probleme referitoare la:  
 compunerea forţelor, principiul acţiunii şi al reacţiunii; 
 expunerea verbală şi scrisă a propriilor păreri şi atitudini asupra unor teme discutate. 

Resurse procedurale: conversația euristică, organizatorul grafic, jocul didactic, descoperirea 
dirijată  
Resurse materiale: manual, videoproiector, laptop, ecran, internet, creioane colorate, rigla, bile, 

fișă de lucru 

Forme de organizare: frontal, individual,  pe grupe  

Resurse umane: 21 elevi 

Resurse de timp: 50 minute 
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SCENARIUL DIDACTIC 

 

 
Nr. 

crt. 

E
v

en
im

e
n

te
le

 

le
cţ

ie
i 

C
om

pe
te

nț
e 

sp
ec

if
ic

e
 

Activităţi ale lecţiei 

F
o

rm
e 

d
e 

re
a

li
za

re
 a

 

ac
tiv

ită
ţii

 

R
es

u
rs

e
 

 

E
v

a
lu

a
re

 

Activitatea cadrului 

didactic 

Activitatea elevului 

1. 

M
o

m
en

t 

o
rg

a
n

iz
a

to
ri

c  Notează absenții. Se pregătesc de oră: caiete, manual, 
creioane. 

in
d

iv
id

u
al

 

Manual, 

caiete 

2 min. 

 

2. 

R
ea

ct
u

a
li

za
re

a
 

cu
no

șt
in

țe
lo

r 

 Discută cu elevii tema de casă. Prezintă răspunsurile date la temă. 

in
d

iv
id

u
al

 

3 min.  

3. 

C
ap

ta
re

a 
at

en
ție

i 

1.2 Prezintă elevilor titlul lecției și apoi 
următorul exemplu, printr-o 

vizualizare a unui film, preluat de pe 

internet,  eschimoșii se deplasează cu 

ajutorul săniilor trase de câini husky, 
care pot fi în număr de 4,6,8 la o 
sanie. Cum credeți că se poate stabili 

și calcula forța de tracțiune a tuturor 
câinilor? 

Consideră că se însumează forțele 
tuturor câinilor. 

fr
o

n
ta

l 

laptop, 

ecran, 

internet 

5 min. 

O
ra

lă
 

4. 

In
fo

rm
a

re
a

 e
le

v
il

o
r 

a
su

p
ra

 o
b

ie
ct

iv
el

o
r 

ur
m

ăr
ite

 

 Prezintă obiectivele urmărite în lecție 
și competențele pe care le vor 
dobândi pe parcursul orelor 
următoare. 

 
fr

o
n

ta
l 

5 min.  

5. Dirijarea 
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Adresează întrebarea: Unde se 
deplasează un corp dacă asupra lui 
acționează un alt corp, cu o forță de 
40 N, pe direcție orizontală?  
Cere la doi elevi să prezinte acest 
lucru, ca joc, în fața celorlalți elevi. 
Reprezentați acest vector forță în 
caiete. 

 

Dar dacă asupra corpului acționează 
alte două corpuri, pe aceeași direcție 
și în acelasi sens, cu modulele de F1= 

30 N și F2= 40N, unde se deplasează 
corpul? 

Cere altor trei copii să realizeze jocul 
început, după condițiile date. 
 

Unde se va deplasa corpul respectiv 

și cu ce forță se acționează asupra 
lui? 

Elevii răspund: corpul se va deplasa 
fie de la stânga la dreapta, sau 
invers. 

 

Cei doi elevi realizează jocul 
prezentat de profesor. 

Elevii reprezintă în caiete modulul 
vectorului forță de 40 N, alegând o 
unitate de măsură pentru acesta. 
Alți 3 elevi prezintă jocul didactic 
în fața colegilor: doi elevi îl vor 
prinde pe a 3-lea de mână si-l vor 

trage pe aceeași direcție și în același 
sens. 

 

Corpul se deplasează pe direcția 
celor două forțe și cu o forță egală 
cu modulul sumei celor două forțe. 
Reprezintă în caiete cei trei vectori, 
F1, F2 și R. 
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Putem înlocui acțiunea celor două 
forțe cu o singură forță, egală ca 
modul, cu suma celor două forțe F1 și 
F2. Acestă forță se numește 
rezultantă, notată cu R.  
Grafic acest vector rezultantă se 
obține prin compunerea celor doi 
vectori F1 și F2. 

Reprezintă pe tablă vectorul 
rezultantă R și cere și elevilor să facă 
același lucru în caietele lor. 

Notați formula pentru modulul 
rezultantei, calculați și spuneți 
rezultatul. 

Dar dacă asupra corpului acționează 
aceleași două corpuri, pe aceeași 
direcție și în sens opus? Folosind 
aceleași module pentru cele două 
forțe ca mai sus, unde se deplasează 
corpul?  

Cere altor trei copii să realizeze jocul 
început, după condițiile date. 
Cât de mare va fi modulul vectorului 
R? 

 

Reprezintă vectorul rezultantă R, prin 
compunerea celorlalți doi vectori 
inițiali. 
 

Notați și de această dată formula de 
calcul pentru R, calculați modului 
vectorului R și spuneți-mi răspunsul.  
Să vedem ce se va întâmpla cu corpul 
de referință dacă cele două forțe, F1 și 
F2 , acționează pe două direcții 
perpendiculare? 

Unde se deplasează corpul respectiv? 

Din nou profesorul cheamă alți trei 

elevi pentru a demonstra 

experimental, prin joc, efectul celor 

două forțe.  
 

Vectorul rezultantă R, se obține 
aplicând una din regulile date mai 
jos: 

a) regula poligonului (triunghiului): 

rezultanta R este vectorul obținut 
unind punctual de aplicație al 

primului vector F1 cu vârful celui de-

al doilea vector, F2, punctual de 

aplicație al lui R este punctual de 
aplicație a lui F1, iar vârful, în vârful 
lui F2. 

Profesorul construiește grafic 
rezultanta prin această metodă. 
b) regula paralelogramului: rezultanta 

R a doi vectori F1 și F2, cu același 
punct de aplicație, este diagonala 
trasată în paralelogramul construit din 
vectorii F1 și F2 ca laturi ai lui; 

 

Modulul lui R= F1+F2 ,iar rezultatul 

este de 70 N. 

Corpul de referință se deplasează pe 
direcția forțelor, dar în sensul celei 
mai mari. 

 

Cei trei elevi prezintă jocul: un elev 
îl prinde pe cel din mijloc de mâna 
stânga iar cel de-al doilea îl prinde 
pe cel din mijloc de mâna dreaptă si 
fiecare va trage pe cel din mijloc, în 
sensuri opuse, cu forțe diferite. 
Modulul rezultantei se obține prin 
scăderea modulului forței  mai mici 
din modulul forței mai mari. 
Elevii reprezintă grafic obținerea 
vectorului R. 

Modulul lui R= F1-F2, iar răspunsul 
este de 10 N. 

 

Alți trei elevi realizează jocul 
didactic: doi elevi îl prind pe un alt 
elev, fiecare de câte o mână și îl 
trag astfel încât între ei să fie un 
unghi de 90

0
.  

Elevii notează în caiet regula 
respectivă. 
 

 

 

Elevii construiesc și ei rezultanta 
prin metoda grafică. 
Elevii notează în caiete cea de-a 

doua regulă. 
 

 

Elevii construiesc și ei rezultanta 
prin metoda grafică. 
 

 

Ei formează un triunghi 
dreptunghic. 

Forțele F1 și F2 sunt catete, iar R 

ipotenuza. 

Modulul rezultantei este: 

R
2
= F1

2
 + F2

2
 

 

Unul dintre elevi notează pe tablă 
calculul modulului rezultantei: 

R
2
= (40N)

2
+ (30N)

2
 = (1600 + 900) 

N
2
 = 2500 N

2
 

R =  2500  N = 50N 
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rezultanta are punctul de aplicație în 
punctul de aplicație al celor doi 
vectori, iar vârful, în vârful 

diagonalei paralelogramului. 

Profesorul construiește grafic 
rezultanta și prin acestă metodă. 
Cazul special este dacă cei doi vectori 
au direcții perpendiculare, atunci 
paralelogramul va fi un dreptunghi, în 
care fiecare vector este câte o latură a 
dreptunghiului.  

Ce figură geometrică formează cei 
trei vectori, F1 , F2 și R ?  
Ce elemente reprezintă fiecare 
vector? 

 

Modulul rezultantei R se poate 

calcula cu ajutorul teoremei lui 

Pitagora: pătratul ipotenuzei este egal 
cu suma pătratelor catetelor. 
Exprimați matematic acest lucru. 
Aplicați teorema lui Pitagora pentru 
cazul nostru, cu cele două forțe de 
modulele F1=40N și F2=30N, în 
calculul modulului rezultantei. 
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3.2 Administrează o fișă de lucru care 
conține următoarea sarcină: 
Construiți vectorul rezultantă R, a doi 
vectori F1 = 6N și F2 = 8N, în cazul în 
care cei doi au aceeași direcție, dar 
sens opus. Stabiliți modulul 
vectorului R. 

. 

Construiesc vectorul R folosind 

metoda poligonului și calculează 
modulul ei. 
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1.4 Dați câteva exemple de compuneri de 
forțe din viață. 
Ca temă de casă, reprezentați vectorul 
R și stabiliți modulul lui R în cazul în 

care cei doi vectori au direcții 
perpendiculare 

Decolarea și aterizarea unui avion, 
forța cu care un copil trage de o 
sanie prin intermediul unei sfori, 

două echipe participă la  jocul 
Trage sfoara!. 

individ

ual 

5 min. 
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STIMULAREA CREATIVITĂŢII ELEVILOR 

LA ORELE DE MATEMATICĂ 

 

Prof. Dumitriţa Cătălina Pîntea  
Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida” Iaşi, jud. Iaşi 

 

Motto: „Dacă în urmă cu secole omenirea a progresat prin exploatarea resurselor solului şi apoi 
ale subsolului, astăzi oamenilor le rămâne ca decisivă soluţia să exploateze resursele propriei 
inteligenţe şi creativităţii, resurse care sunt infinite”. (R. S. Woodworth - psiholog american) 

 

reativitatea este una dintre problemele majore ale societăţii contemporane şi una din cele 
mai fascinante. Conceptul de creativitate îşi are originea în cuvântul latin „creare” care înseamnă 
zămislire, făurire, naştere. Într-o accepţiune largă, creativitatea reprezintă un ansamblu de însuşiri 
şi aptitudini psihice care, în condiţii favorabile, generează produse noi şi valoare pentru societate.  

Creativitatea şi inovarea se impun ca fiind competenţe cheie pentru dezvoltarea personală, 
socială şi economică în societatea postmodernistă. Cauzele sunt multiple: explozia informaţională, 
şi, în acelaşi timp, perimarea rapidă a informaţiei şi problemele majore cu care se confruntă 
omenirea (criza resurselor naturale, poluarea Terrei, criza financiară etc.); toate acestea sunt 

probleme a căror rezolvare necesită eforturi creative deosebite.  
Reconsiderând noua poziţie a cadrului didactic în faţa problemelor instruirii şi ale învăţării, 

profesorul Ioan Neacşu afirmă că „educatorii sunt solicitaţi astăzi, în mod continuu, să promoveze 
învăţarea eficientă. Şi nu orice învăţare eficientă, ci una participativă, activă şi creativă.” 
Activităţile propuse elevilor în scopul sporirii gradului de implicare activă şi creativă în actul 
didactic trebuie să asigure stimularea gândirii critice, libertatea de exprimare a cunoştinţelor, a 
gândurilor, a faptelor. În acest sens, apar ca necesare activităţi care cer spontaneitate şi contribuie la 
dezvoltarea independenţei în gândire şi acţiune. Utilizarea talentelor şi a capacităţilor specifice 
fiecărui elev în parte, incitarea interesului pentru nou şi necunoscut şi oferirea satisfacţiei găsirii 
soluţiei după depunerea unui efort personal de căutare, dezvoltarea capacităţii de organizare a 
materialelor şi a ideilor prin realizarea de portofolii şi de proiecte sunt coordonate majore ale 
învăţării prin cooperare.  

Activismul elevului, implicat de strategiile folosite de către cadrul didactic atât în 
desfăşurarea activităţilor de predare-învăţare, cât şi în cadrul celor extracurriculare se constituie ca 
un imperativ al orientării postmoderniste în educaţie. Şcoala postmodernistă trebuie să ştie cum să 
motiveze pe elev să înveţe şi cum să faciliteze procesul învăţării, organizând şi dezvoltând strategii 
de lucru interactive, punând accentul pe utilitatea cunoştinţelor şi pe necesitatea însuşirii lor pentru 
a se descurca în viaţă. Şcoala trebuie să fie interesată de ceea ce-şi doresc elevii să înveţe şi de ceea 
ce pot să facă cu aceste cunoştinţe. Rolul cadrului didactic este nu de a îndopa elevii cu diverse 
cunoştinţe, ci de a le arăta ce au de făcut cu acestea.  

Şcoala postmodernistă promovează învăţarea prin cooperare ca formă superioară de 
interacţiune psihosocială, bazată pe sprijin reciproc, pe toleranţă, pe efort susţinut din partea tuturor, 
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îndreptat către acelaşi scop. Trăind într-o societate aflată în continuă schimbare, elevul va trebui ca 
universului informaţional întâlnit să-i dea sens în mod critic, creativ şi productiv. Pentru a manevra 

bine informaţiile, elevul va trebui să aplice un set de deprinderi de gândire care să-i ofere 

posibilitatea de a sorta informaţia cu eficienţă, de a organiza ceea ce au auzit şi văzut într-un tot 

ordonat şi plin de semnificaţii. Învăţând creativ, elevii devin creativi. Cu cât se oferă mai mult 
posibilitatea elevului de a fi spontan şi independent, cu atât şansele ca acesta să devină o persoană 
creativă cresc.  

Având în vedere importanţa matematicii ca obiect de studiu, dar şi importanţa acesteia în 
viaţa de zi cu zi, voi prezenta, în cele ce urmează, câteva aspecte legate de metodele utilizate pentru 
a stimula creativitatea elevilor, dezvoltându-le gândirea critică, flexibilă şi originală. În acest scop, 
am utilizat, cu precădere, următoarele metode activ-participative: metoda cubului, turul galeriei.  

       

METODA CUBULUI. Metoda presupune explorarea unui subiect din mai multe perspective. 

Etape:  

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

 Anunţarea temei;  
 Împărţirea clasei în 6 grupe, fiecare având de 

analizat o temă de pe o faţă a cubului;  
 Lucrul pe grupe;  

 Redactarea formei finale şi afişarea ei pe 
tablă.  

 Cereţi elevilor să scrie timp de 2-4 minute pe 

un subiect dat (subiectul lecţiei), îndrumaţi-i să se 
gândească la subiect şi să îl descrie, adică să îl privească şi să descrie ceea ce văd, inclusiv 
culori, forme şi semne. 

 Ţinând cont de aceste indicaţii, elevii scriu o perioadă de timp limitată. Procesul continuă în 
mod similar pentru toate cele şase feţe ale cubului. Indicaţiile pentru cele şase feţe sunt următoarele: 

 Descrieţi. Priviţi obiectul cu atenţie (poate doar în imaginaţie) şi descrieţi cu atenţie ceea ce 
vedeţi, inclusiv culori, forme, mărimi. 

 Comparaţi. Cu ce este similar? De ce diferă?  
 Asociaţi. La ce vă face să vă gândiţi? Ce vă inspiră? Pot fi lucruri similare, sau lucruri 

diferite, locuri sau oameni. Eliberaţi-vă mintea şi căutaţi asociaţii pentru acest obiect. 
 Analizaţi. Spuneţi cum este făcut, din ce, ce părţi conţine.  
 Aplicaţi. Cm poate fi utilizat? 

 Argumentaţi: pro sau contra. Luaţi o poziţie. Folosiţi orice fel de argumente logice pentru a 
pleda în favoarea sau împotriva subiectului. 

 După perioada de scriere, rugaţi elevii să „rostogolească" cubul şi să îşi împărtăşească 
răspunsurile pentru fiecare faţă a cubului. De obicei, această activitate are loc, la început, în perechi. 
Fiecare persoană alege trei părţi ale cubului şi citeşte ceea ce a scris, apoi ascultă ce a scris 
partenerul său. Metoda cubului poate fi folosită cu orice tip de subiect sau orice grupă de vârstă.  
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Aplicaţie: prisma regulată dreaptă. Profesorul prezintă elevilor metoda cubului, metodă 
modernă de învăţare prin cooperare. Se arată elevilor un cub din carton având feţele colorate diferit, 
fiind inscripţionate cu următoarele verbe active: 

 Faţa 1: Albastru - verbul descrie 

 Faţa 2: Roşu  -  verbul compară 

 Faţa 3: Verde  - verbul asociază 

 Faţa 4: Galben - verbul analizează 

 Faţa 5: Mov - verbul argumentează 

 Fata 6:  Negru - verbul  aplică   
Elevii sunt împărţiţi în 6 grupe eterogene, nu neapărat egale numeric. Fiecare grupă primeşte 

o coală colorată în nuanţele precizate mai sus. Echipele aleg un lider de grup care va extrage un 

bilet pe care este scris verbul definitoriu pentru acea grupă (descrie, compară, asociază, analizează, 
aplică şi argumentează).  

Grupa 1: Elevii care primesc fişa cu verbul descrie vor avea:  

 de definit prisma regulată şi prisma dreaptă, cubul şi paralelipipedul dreptunghic  
 de enumerat prismele studiate 

 de realizat reprezentarea plană a corpurilor studiate şi desfăşurările lor  plane 

 de identificat elementele acestora 

Grupa 2: Elevii care primesc fişa cu verbul compară  vor stabili asemănări şi deosebiri 
între prisma oblică şi prisma dreaptă, paralelipiped şi paralelipiped drept, paralelipiped drept şi 
paralelipiped dreptunghic, paralelipiped dreptunghic şi cub, alcătuind o diagramă VENN. 

Grupa 3: Elevii care vor avea fişa cu verbul asociază vor asocia fiecărei prisme studiate 
formulele de calcul pentru volum şi arie (laterală, totală), aria bazei, perimetrul bazei, apoi vor 
identifica obiecte cunoscute care au forma obiectului respectiv. Elevii pot primi un obiect 

practic/desen pe care să-l „descompună” în corpuri geometrice cunoscute. 
Grupa 4: Pentru grupa care va avea de analizat, sarcina de lucru va cere ca elevii să 

analizeze diferite secţiuni în corpurile studiate (diagonale, secţiuni cu un plan paralel cu baza). Se 
vor realiza desene corespunzătoare în care se vor pune în evidenţă toate planele de secţiune şi forma 
secţiunii rezultate, cu markere sau carioci colorate.  

Grupa 5: Elevii care vor primi o fişă cu verbul argumentează vor avea de analizat şi 
justificat în scris valoarea de adevăr a unor propoziţii, care vor conţine şi  întrebări „capcană”. Li se 
poate cere să realizeze şi scurte demonstraţii sau să descopere greşeala din redactarea unei rezolvări.  

Grupa 6: Elevii din grupa verbului aplică vor avea un set de întrebări grilă în care vor 
aplica formulele pentru calculul ariei sau volumului prismei regulate drepte în contexte variate. 

TURUL GALERIEI. În grupuri de trei sau patru, elevii lucrează întâi la o problemă care se 
poate materializa într-un produs (o diagramă, de exemplu), pe cât posibil pretându-se la abordări 
variate. 

Produsele realizate sunt expuse pe pereţii clasei. La semnalul profesorului, grupurile se 
rotesc prin clasă, pentru a examina şi a discuta fiecare produs. Îşi iau notiţe şi pot face comentarii pe 
hârtiile expuse. După turul galeriei, grupurile îşi reexaminează propriile produse prin comparaţie cu 
celelalte şi citesc comentariile făcute pe produsul lor.  

Aplicaţie: prisma regulată dreaptă. După expirarea timpului de lucru la cele şase feţe ale 
cubului, se va aplica metoda „turul galeriei”.  Materialele realizate, posterele, vor fi expuse în clasă 
în 6 locuri vizibile. Elevii din fiecare grup îşi vor prezenta mai întâi sarcina de lucru şi modul de 
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realizare, apoi, la semnalul dat de profesor, vor trece, pe rând pe la fiecare poster al colegilor de la 
altă grupă şi vor acorda acestora o notă. După ce fiecare grup a vizitat „galeria” şi a notat 
corespunzător producţiile colegilor, se vor discuta notele primite şi obiectivitatea acestora, se vor 
face aprecieri şi se vor corecta eventualele erori. Se va completa ciorchinele (ciorchine revizuit). Se 

vor evidenţia noţiunile asimilate în această activitate. 
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BUCURIA DE A ÎNVĂȚA 

UTILIZAREA METODELOR ACTIV-PARTICIPATIVE 

 

Prof. Otilia Pîntea 

Școala Profesională Holboca, jud. Iași  
 

“ rganizarea activităţii şcolare fie în formă frontală ori colectivă (de muncă cu întregul 
colectiv al clasei, al anului de studiu etc.), fie în echipe (microgrupuri) sau individuală, ori 
combinatorie, ca cea sugerată de experimentul team-teaching (bazată, între altele, pe o grupare 
flexibilă şi mobilă a elevilor cu treceri de la activităţi cu grupuri mari, la acţiuni în grupuri mici, 
omogene şi apoi la activităţi individuale) reclamă în mod inevitabil o metodologie adecvată acestor 
forme organizatorice.” (Ioan Cerghit)  

Literatura de specialitate propune o listă vastă de metode şi tehnici active şi interactive care 
pot fi utilizate în procesul instructiv-educativ. Învăţarea activă angajează gândirea şi imaginaţia 
elevului; în acest tip de învăţare au prioritate metodele care stimulează prelucrarea şi sintetizarea 
informațiilor, producerea de idei, căutarea de soluţii, reflecţia personală, interpretarea, comunicarea, 
inventivitatea şi creativitatea. Numeroase cercetări pedagogice de la sfârşitul secolului al XX-lea au 

arătat că predarea tradiţională, în care cadrul didactic ţine o prelegere, eventual însoţită de o 
demonstraţie, pe care elevii, de obicei, nu o urmăresc, nu produce învăţare decât în foarte mică 
măsură. Având în vedere potenţialul formator al metodelor interactive, am folosit la orele de 
matematică o varietate de metode care au sporit atenţia şi interesul elevilor; lecţia de predare-

învăţare a devenit astfel o aventură a cunoaşterii, la care copiii au participat activ, după puterile 
proprii, s-au confruntat cu probleme şi situaţii dificile, la care au reușit, prin cooperare, să găsească 
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soluţii eficiente. Elevii au fost implicați atât în procesul de predare-învăţare, cât şi în evaluarea/ 

autoevaluarea propriei activități. 
Metodele active, de învățare prin cooperare, sunt alese în funcţie de obiectivele propuse, de 

conţinuturile programei școlare, de spontaneitatea cadrului didactic, dar şi de necesitatea implicării 
permanente a elevilor și crearea unui mediu de învăţare interactiv, incitant, dinamic. Având în 
vedere importanţa matematicii ca obiect de studiu, dar şi importanţa acesteia în viaţa de zi cu zi, voi 
prezenta, în cele ce urmează, câteva aspecte legate de metodele utilizate pentru a stimula 

creativitatea elevilor la ora de matematică, dezvoltându-le astfel gândirea critică, flexibilă şi 
originală. În acest scop, am utilizat, cu precădere, următoarele metode activ-participative: 

ciorchinele, brainstorming-ul, metoda cubului, turul galeriei. Exemplele oferite de această lucrare 
ilustrează modul în care se poate lucra cu elevii, astfel încât ora de matematică să fie atractivă și 
eficientă. 

Ciorchinele este o strategie de predare care încurajează pe elevi să gândească liber şi 
deschis; structurează ideile doar cât să stimuleze gândirea legată de conexiunile dintre idei; este o 

formă de gândire neliniară, care aproximează în mare măsură felul în care funcționează mintea 
omenească; poate fi utilizat pentru a stimula gândirea înaintea studierii temeinice a unui anumit 
subiect; poate fi folosit ca mijloc de a rezuma ceea ce s-a studiat, ca modalitate de a construi 

asociaţii noi, sau de a reprezenta noi sensuri; este o activitate de scriere (mai ales pentru elevii 

recalcitranţi la scris); serveşte la informarea elevului despre anumite cunoştinţe sau conexiuni pe 
care nu era conştient că le are în minte, sau că le poate realiza; individual sau în grup, serveşte drept 
cadru pentru comunicarea ideilor grupului (oferă ocazia de a afla asociaţiile şi relaţiile stabilite cu 
ceilalţi). 

Dacă se foloseşte numai ciorchinele individual, trebuie ca subiectul să fie familiar tuturor 
elevilor pentru a nu recurge la culegerea de informaţii de la membrii grupului. După expirarea 
timpului acordat, ciorchinii individuali vor fi comunicaţi grupului. 

Etapele realizării unui ciorchine: 
 Scrieţi un cuvânt sau o propoziţie – nucleu în mijlocul unei pagini 
 Începeţi să scrieţi cuvinte / sintagme care vă vin în minte legate de tema respectivă 

 Începeţi să trageţi linii între ideile care se leagă într-un fel 

 Scrieţi atâtea idei care vă vin în minte până expiră timpul sau nu mai aveţi altă idee. 
Reguli de bază în alcătuirea ciorchinelui: 

 Scrieţi tot ce vă trece prin minte  
 Nu faceţi judecăţi de valoare în legătură cu gândurile care vă vin, notaţi-le doar pe hârtie 

 Nu vă preocupaţi de ortografie, punctuaţie sau alte reguli ale textului scris 

 Nu vă opriţi din scris până nu a trecut destul timp 

 Dacă ideile refuză să vină, zăboviţi asupra hârtiei şi până la urmă vor apărea 

 Lăsaţi să apară mai multe conexiuni. Nu vă limitaţi numărul ideilor şi conexiunilor 
Metoda ciorchinelui este o variantă mai simplă a brainstorming-ului şi are ca scop exersarea 

gândirii libere şi structurarea informaţiilor într-o formă de organizare grafică accesibilă. Există mai 
multe variante, conform cărora elaborarea ciorchinelui se poate realiza în asociere cu brainstorming, 
pe grupe, folosind texte, imagini, sau individual. Ciorchinele poate fi utilizat ca mijloc de 

sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor.  
Exemple de bune practici. Elevii, în grupe de câte 4-5, au realizat pe un poster câte un 

ciorchine al noțiunilor studiate în capitolul ”Divizibilitatea numerelor naturale”. După expirarea 
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timpului de lucru, am aplicat metoda „turul galeriei”.  Materialele realizate de către elevi sub 
formă de postere au fost expuse în sala de clasă în locuri vizibile, elevii din fiecare grup și-au 

prezentat mai întâi sarcina de lucru şi modul de realizare, apoi au trecut, pe rând, pe la fiecare poster 

al colegilor de la celelalte grupe şi au acordat acestora o notă. După ce fiecare grup a vizitat 
„galeria” de postere şi a notat corespunzător producţiile colegilor, s-au discutat notele primite şi 
obiectivitatea acestora şi s-au corectat eventualele erori. 

Experiența profesională mi-a demonstrat că prin îmbinarea metodelor tradiţionale cu cele 
interactive la clasă, elevii reuşesc să obţină rezultate mai bune la matematică. 
  Au existat şi situaţii în care elevii nu găseau nicio soluţie sau aveau o atitudine pasivă și nu 
contribuiau la rezolvarea problemelor grupului, refuzau să coopereze sau elevi care se blocau, însă 
aceste dificultăți au fost depăşite. Varietatea metodelor de predare-învăţare stimulează munca 
cadrelor didactice şi o fac mai plăcută, înlătură rutina sau plictiseala. Prin aceste metode interactive, 
elevul este pus permanent în situaţia de a face, a judeca, a coopera, a da răspunsuri, a avea păreri, a 
analiza răspunsurile auzite, a ajunge la identificarea răspunsurilor corecte, din care apoi descoperă 
cunoştinţele noi.  

Nu este însă cazul să absolutizăm utilizarea acestor metode în detrimentul celor clasice. 
Există lecţii la care utilizarea acestor metode conduce la performanţe şcolare superioare, dar sunt şi 
lecţii în care folosirea acestora nu este posibilă.  
 

Bibliografie:  

1. Cerghit, I. - Metode de învăţământ (ediţia a III-a), Editura Didactică şi Pedagogică, 
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METODA CIORCHINELUI. EXEMPLE DE BUNE PRACTICI.  

CAPITOLUL „DIVIZIBILITATE”– CLASA A VI - a 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. compuse: 

Numere neprime 

c.m.m.d.c 

sau (a,b) 

c.m.m.m.c. 

sau [a,b] 

DIVIZIBILITATE 

Nr. prim: 

Nr. care are doar 2 

divizori:1 și el însuși 

Criterii de 

divizibilitate 

a=b*c 

𝒂 ⋮ 𝒃 

Criteriul de 

divizibilitate cu 2: 

Ultima cifră este 
0,2,4,6,8 

Criteriul de 

divizibilitate cu 3 

Suma cifrelor se divide 

cu 3 

Criteriul de 

divizibilitate cu 4 

Ultimele 2 cifre formează un 
număr care se divide cu 4 

Criteriul de 

divizibilitate cu 10 

Ultima cifră este 0 

Criteriul de 

divizibilitate cu 9 

Suma cifrelor se divide cu 9 

Criteriul de 

divizibilitate cu 5 

Ultima cifra este 0 sau 5 
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STUDIUL TRANSFORMĂRII IZOTERME FOLOSIND SENZORI ŞI 
LABVIEW 

 

Prof. Mirela Sabău 

Colegiul Naţional „Dr. I. Meşotă” Braşov, jud. Braşov 

 

 

eoria lucrării 
Legea Boyle-Mariotte se enunţă astfel: 
Presiunea unei cantităţi constante de gaz ideal, menţinut la temperatură constantă, variază invers 
proporţional cu volumul gazului. 
Cantitativ, legea se scrie: 

P*V =K,       p - presiunea gazului 

                    V -  volumul gazului 

                     K - constantă 

Valoarea constantei K depinde de temperatură, masa şi natura gazului. 
Pe parcursul experimentului s-a micşorat volumul aerului dintr-o seringă şi s-a măsurat presiunea 
aerului din seringă cu ajutorul unui senzor de presiune conectat la seringă. 
Materiale folosite: 

 microcontroller einstein LabMate 

 laptop cu Multilab instalat 

 senzor de presiune 

 seringă (20 ml) 

Procedura de setare a senzorului: 

 se conectează microcontroller-ul la laptop  

 se conectează senzorul de presiune în port-ul corespunzător de la microcontroller 

 în fereastra „Current Setup Summary” se alege opţiunea „Full setup” şi se alege o valoare 
pentru „Sample” care să permită înregistrarea valorilor pentru aproximativ 3 minute 

 se verifică să fie selectat doar senzorul de presiune în fereastra ”Measurements” 

 
 

Mod de lucru: 

 Se fixează senzorul de presiune la capătul seringii, iar volumul aerului din seringă 
corespunde volumului maxim (20 ml); 
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 Se selectează opţiunea „Run” pentru înregistrarea datelor; 
 Se micşorează volumul aerului din seringă şi se observă modul de variaţie a presiunii aerului 

din seringă; 
 Se selectează opţiunea „Stop” şi se discută fenomenul studiat; 
 Se reia experimentul în vederea înregistării valorilor mărimilor fizice implicate (p şi V), se 

selectează opţiunea „Run”; 
 Se micşorează volumul aerului din seringă cu câte 1 ml, fiecare valoare aleasă a volumului 

se menţine constantă câteva secunde, se recomadă minim 4 valori pentru volum; 

 Se selectează opţiunea „Stop”. 

 

Prelucrarea datelor experimentale: 

 Se realizează un tabel în aplicaţia Excel şi se notează în tabel valorile volumului; 
 Se identifică în reprezentarea grafică valorile corespunzătoare pentru presiune; 
 Se notează valorile presiunii în tabel; 
 Se calculează produsul p*V; 

 

 
 Se cere elevilor să îşi exprime opinia cu privire la rezultatele obţinute, ce pot afirma cu 

privire la produlul p*V; 

 Se realizează reprezentarea grafică a transformării izoterme în coordonate (p,V), folosind 
aplicaţia Excel. 
 

 
 

Pentru studiul transformării izoterme, propun și o variantă virtuală, realizată cu ajutortul 
programului LabView. 

În acest caz, elevul utilizează o interfață care îi permite: 
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 să aleagă cantitatea de substanță; 
 temperatura la care are loc transformarea;  

 observarea modului de variație a volumului gazului la modificarea virtuală a presiunii cu 

ajutorul unui manometru; 

 completează în tabel valorile observate pentru cei doi parametri de stare (p și V) și observă 
ce se întâmplă cu produsul p*V pentru valorile alese.  

 

 

Pentru realizarea acestei aplicații s-au folosit frecvent: indicatori, bucle ”for”, ”array”, 
controale, operatori, noduri de formule. 

 

 

 

 

Bibliografie: 

1. Mantea, Constantin; Garabet, Mihaela - Fizică – Manual pentru clasa a X-a, BIC ALL, 
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MIJLOACELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

UTILIZATE ÎN LECȚIILE DE GEOGRAFIE 

 

 

Prof. Petruța Antoneta Tompea  
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, jud. Suceava 

 

 

ijloacele de învăţământ reprezintă ansamblul de obiecte, dispozitive, aparate care 
contribuie la desfăşurarea eficientă a activităţii didactice. Ele sunt resurse materiale ale procesului 
de învăţământ, selecţionate din realitate, modificate sau confecţionate în vederea atingerii unor 
obiective pedagogice [1, p. 203]. În literatura de specialitate sunt semnalate cinci generaţii de 
mijloace de învăţământ care reprezintă tot atâtea etape în inovarea instrucţiei [4, p. 149 şi urm.). 

- Din prima generaţie fac parte tabla, obiectele de muzeu etc.; ele nu pot fi utilizate decât 
direct, prin acţiunea comună profesor-elev. 

- Celei de-a doua generaţii îi aparţin mijloacele purtătoare de informaţii gata elaborate: 
manuale, alte texte tipărite. În acest caz, acţiunea adultului asupra elevului este imediată prin 
intermediul unui cod – scrisul. 

- A treia generaţie de mijloace de învăţământ este generată de introducerea maşinilor în 
procesul de comunicare interumană şi este reprezentată de mijloacele audiovizuale (dispozitive, 
filmul, înregistrările sonore, emisiunile TV etc.). 

- A patra generaţie de mijloace de învăţământ se bazează pe dialogul direct între elev şi 
maşină, cum ar fi cel desfăşurat în învăţământul programat. 

- A cincea generaţie, complementară precedentei şi dezvoltând interacţiunea elev-maşină, 
aparţine calculatoarelor electronice. Calculatorul este cel mai complex mijloc de învăţământ. 

Clasificarea mijloacelor de învăţământ ce pot fi utilizate la geografie, are drept criteriu 

funcţia pedagogică îndeplinită cu priorităţi de acestea [1, p. 203 şi urm.]. Se desprind astfel 
următoarele categorii: 

A. Mijloace informativ-demonstrative, care facilitează dobândirea informaţiilor, formarea 
reprezentărilor şi noţiunilor: 

1. mijloace intuitive, care cuprind: 

 obiectele naturale sau originale (ierbare, insectare, aparate, instrumente); 

 obiecte confecţionate în scopuri didactice care reproduc sau reconstituie obiecte sau 

fenomene reale evidenţiind trăsăturile caracteristice ale acestora (machete, mulaje etc.); 
 substituenţi imagistici: planşe, hărţi, scheme, diapozitive, diafilme, folii pentru 

retroproiector, filme, înregistrări audio sau video etc.; 

2. mijloace logico-raţionale: simboluri şi complexe de simboluri (formule matematice, 

textul scris). În acest context, manualul este un mijloc de învăţământ. 
B. Mijloace de exersare şi formare, necesare formării priceperilor şi deprinderilor sau 

cultivării capacităţilor creatoare. Din această categorie fac parte: truse, aparate, simulatoare etc. 
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C. Mijloace de raţionalizare a timpului şcolar, din care fac parte şabloane, maşini de 
multiplicat. 

D. Mijloace de evaluare a performanţelor şcolare, care cuprind: seturi de teste etc. 

Mijloacele de învăţământ dispun de un însemnat potenţial pedagogic. Dimensiunile acestui 

potenţial pedagogic pot fi conturate prin evidenţierea funcţiilor pe care aceste mijloace le pot 
îndeplini în activitatea instructiv-educaţională. 

Literatura de specialitate sintetizează următoarele funcţii de bază [2. p. 204 şi urm.): 
 funcţia de comunicare: mijloacele de învăţământ pot transmite un volum mare de informaţii, 

într-un timp scurt şi într-o formă accesibilă şi atractivă; 
 funcţia demonstrativă: mijloacele de învăţământ asigură un suport concret-senzorial, necesar 

înţelegerii proceselor şi fenomenelor, cărora, prin tehnici specifice, le pot mări sau micşora 
dimensiunile, le pot accelera sau încetini ritmul real de desfăşurare sau le pot simplifica şi 
schematiza structura; 

 funcţia motivaţională: mesajele audio-vizuale pot sensibiliza elevii pentru problemele 

studiate, le pot stimula interesele de cunoaştere, cultivând astfel motivaţia pentru activitatea şcolară; 
 funcţia formativă: dirijaţi să recepteze corect mesajul audio-vizual, elevii îşi dezvoltă 

atenţia, spiritul de observaţie, capacitatea de analiză, sinteză ş.a.; 
 funcţia de evaluare a performanţelor şcolare, eliminându-se, în acest fel, o serie de factori ai 

subiectivităţii în notare; 
La o lecţie sau capitol (temă) se utilizează de regulă mai multe mijloace de învăţământ. Ele 

alcătuiesc un complex de mijloace de învăţământ (complex multimedia), îndeplinind următoarele 
condiţii: sunt subordonate realizării aceloraşi obiective; sunt în relaţii de complementaritate. 

Selectarea judicioasă a mijloacelor de învăţământ pentru o temă/lecţie, are în vedere 
următoarele criterii: obiectivele urmărite; specificul conţinuturilor; particularităţile elevilor; 
condiţiile locale de dotare; competenţele cadrului didactic. 

Integrarea mijloacelor de învăţământ în strategii didactice adecvate. În general, se parcurg 
trei etape: 

 pregătirea elevilor în vederea receptării mesajului didacto-vizual, ceea ce presupune: 

stimularea atenţiei, a curiozităţii; actualizarea unor cunoştinţe anterior învăţate; orientarea elevilor 

în vederea receptării optime a mesajului audio-vizual (elevii află ce au de urmărit, cum să 
consemneze informaţiile etc.); 

 utilizarea efectivă a mijlocului de învăţământ, urmărindu-se activarea elevilor pe parcursul 

utilizării; 
 valorificarea informaţiilor dobândite în urma utilizării mijlocului de învăţământ, prin 

activităţi ulterioare (conversaţie, efectuarea unei teme etc.). 
Pregătirea cadrului didactic. Se are în vedere în primul rând proiectarea strategiilor 

didactice în care sunt integrate mijloacele de învăţământ, dar şi activităţile de întreţinere a 
materialului didactic, a aparaturii tehnice şi mai ales de confecţionare de noi mijloace de învăţământ 
(folii, fişe, planşe etc.). 

 

INSTRUIREA ASISTATĂ DE CALCULATOR (IAC) 
În contextul informatizării societății, calculatorul devine o resursă valoroasă, care generează 

o serie de avantaje [3, p. 185 şi urm.], precum: posibilitatea furnizării unor informaţii de calitate, în 
baza unor programe elaborate de echipe multidisciplinare; posibilitatea de a dirija învăţarea unui 



Dialoguri Didactice – Nr. 8, decembrie 2017 

 

 

 

85 

 

număr mare de elevi/studenţi, acordându-le o asistenţă pedagogică de calitate; posibilitatea 
individualizării învăţării prin respectarea ritmului de lucru şi a nivelului de pregătire al fiecărui 
elev; posibilitatea realizării unui învăţământ „la distanţă” pentru diferite categorii de elevi/studenţi. 
Cu ajutorul calculatorului pot fi prezentate: informaţii; aplicaţii, exerciţii, probleme; jocuri 

didactice; simularea unor procese/fenomene; itemi de evaluare/autoevaluare; 

Eficienţa instruirii asistată de calculator depinde de: calitatea programelor; competenţele 
didacto-metodice şi tehnice ale cadrului didactic; competenţele tehnice ale elevilor. 

 

Bibliografie: 
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III. OM ŞI SOCIETATE 

 

JOCURI DE CREATIVITATE ȘI DE CONFECŢIONARE 

UTILIZATE ÎN ORELE DE DIRIGENŢIE 

– Studiu de specialitate – 

 

Prof. Doina Andrei 

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

 

NTRODUCERE 

Aria curriculară Consiliere și orientare este un domeniu extrem de important al 

curriculumului şcolar, deoarece vine în întâmpinarea nevoilor fundamentale ale oricărui copil și 
adult în devenire: cunoaşterea de sine, respectul de sine, de a comunica şi a relaţiona armonios cu 
ceilalţi, de a poseda tehnici de învăţare eficientă şi creativă, de luare de decizii şi rezolvare de 
probleme, de a rezista presiunilor negative ale grupului. Formarea unui stil sănătos, capacitatea de 
decizie responsabilă, controlul stresului, atitudini creative, opţiuni vocaţionale realiste etc. sunt 
condiţii esenţiale pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevului.  

Pentru elevi orele de consiliere și orientare trebuie să fie utile, interesante, plăcute, active, să 
lipsească momentele de monotonie, plictiseală, să-şi dezvolte conştiinţa de sine și a atitudinilor 
pozitive faţă de propria persoană, să-şi dezvolte şi să adopte abilităţi de relaţionare pozitivă cu 
ceilalţi colegi, să-şi cunoască aspiraţiile, dorinţele lor și ale colegilor, să-şi dezvolte atitudini şi 
comportamente adecvate promovării propriei sănătăţi fizice şi mentale. 

Aceste deziderate pot fi atinse prin realizarea unor jocuri de creativitate și de confecționare. 

Scopul principal al acestor activităţi este să permită tinerilor să-şi valorifice potenţialul creator. 
În general, aceste jocuri pot ajuta participanţii să atingă următoarele obiective: 

 să-şi dezvolte deprinderile de cooperare pentru găsirea împreună a soluţiilor la diverse situaţii-
problemă; 

 să producă idei aplicabile atât individual, cât și în grup; 
 să se implice în soluţionarea unor probleme; 
 să-și îmbunătăţească abilităţile manuale și ale altor părți ale sistemului locomotor; 
 să-şi folosească imaginaţia și memoria într-o manieră creativă; 
 să exploreze lumea interioară şi lumea din jur; 

 să perceapă greşelile și micile nereuşite ca un mijloc de dezvoltare personală; 
 să depăşească frica de a experimenta, explora şi descoperi noi lucruri și situaţii; 
 să manifeste respect faţă de sine și încredere în sine. 
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EXEMPLE DE JOCURI DE CREATIVITATE ȘI DE CONFECŢIONARE: 
 Asociaţii. Un participant este rugat să imite o altă persoană din grup prin gesturi, mimică, 

adică să arate obiceiurile lui, trăsăturile care îi sunt caracteristice, aşa cum le vede el/ea. Ceilalţi 
vor încerca să ghicească pe cine imită. 

 Care este adverbul? Un participant părăseşte sala. Ceilalţi aleg un adverb, de exemplu 
„repede” sau „somnoros”. Când persoana se întoarce, ea va încerca să afle ce adverb a fost ales, 
spunând grupului să facă diferite acţiuni „în acel mod”. De exemplu, dacă persoana spune 
„vorbeşte în acel mod”, grupul trebuie să vorbească „repede” sau „somnoros”. După fiecare 
comandă, participantul încearcă să ghicească cuvântul.  

 Ce simt? Participanţii stau în cerc. Fiecare, pe rând, reprezintă câte o emoţie. Ceilalţi 
încearcă să ghicească emoţia înfăţişată. Persoana care o face prima reprezintă următoarea emoţie.  

 Concurs de propoziţii. Pregătim două panouri sau împărţim tabla în două şi rugăm 
participanţii să formeze două echipe. Dacă numărul participanţilor din cele două echipe nu este 
egal, atunci unul dintre concurenţi va participa de două ori. Grupurile se aliniază la 2 metri de 
tablă. Oferim primelor persoane din fiecare echipă câte o bucată de cretă sau o cariocă şi explicăm 
regulile. Fiecare membru al echipei va scrie un cuvânt pentru a se forma o propoziţie. Scopul 
echipei este să termine prima de scris. După ce primul membru al echipei a scris un cuvânt pe 
tablă, se va grăbi să transmită carioca următorului participant și va merge la capătul linie i. 

Cuvintele nu trebuie să se repete. La final putem iniţia o discuţie despre valoarea gândirii 
anticipative, cooperarea grupului, creativitate etc. 

 Povestea. Participanţii vor alcătui o povestire, spunând fiecare pe rând câte o propoziţie. 
Povestirea trebuie să aibă o introducere, cuprins și încheiere. 

 Lanţul. Confecţionăm un lanţ prin unirea a 20 de clame pentru hârtie. Dând fiecărui membru 
al echipei doar câte un creion și interzicându-le să vorbească, le cerem să separe toate clamele în 
cel mai scurt timp posibil. 

 Cuvinte încrucişate. Ajutăm participanţii să formeze grupuri de 3 şi le distribuim câte o fişă 
de Cuvinte încrucişate. Explicăm că fişa conţine cuvintele care desemnează maşini, ţări, 
deserturi şi flori. Literele în cuvinte sunt amestecate. Sarcina lor este să ghicească cuvintele. 
Putem distribui câte o listă după fiecare pauză sau putem alcătui alte liste, amestecând literele unor 

cuvinte legate de tema lecţiei. 
 

Fişa „Cuvinte încrucişate” 

 

Cuvinte încrucişate 

Lista 1 - Maşini Lista 2 - Ţări Lista 3 - Deserturi Lista 4 - Flori 

gkveaolsnw glaoan trot oalearfloesraiu 

uhiitbmssi imoranâ ăruitpjăr nrairfdirta 

uimăiznl aaeginnrt eulej hegoici 

sluex surai benooabm aagerfo 

cciivosm austeliaiiecemanaetir 

el 

hcce rrmiloeaică 

rodf ntribaineaamre rutfce olepoicţ 
aadl dvooml netîațgăh heeriod 

smeederc taalii dluraă nciri 
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Răspunsuri corecte 

Lista 1 - Maşini Lista 2 - Ţări Lista 3 - Deserturi Lista 4 - Flori 

Volkswagen Angola tort floarea-soarelui 

Mitsubishi România prăjitură trandafiri 

Limuzină Argentina jeleu ghiocei 

Lexus Rusia bomboane garoafe 

Moscvici Statele Unite ale 

Americii 

chec lăcrămioare 

Ford Marea Britanie fructe clopoţei 
Lada Moldova îngheţată orhidee 

Mercedes Italia ruladă crini 

 

 Semnează dacă poţi. Lipim o coală de hârtie pe un perete. Un voluntar va încerca să-şi 
scrie prenumele pe hârtie, în acelaşi timp rotindu-şi piciorul stâng într-un cerc imaginar. 

 Viitoarea mea casă. Activitatea constă în construirea planului unei case în care 
participanţii ar vrea să trăiască, indicând  dimensiunile, mobilierul, camerele etc. Odată finisat 
planul, fiecare îl prezintă grupului răspunzând la întrebări. Ca alternativă, participanţii pot forma 
grupuri mici şi pot întocmi planul unei case comune, în care ar dori să locuiască cu toţii.  

 Cuvinte decupate. Oferim participanţilor câteva ziare şi reviste vechi. Le cerem să 
decupeze cuvinte la întâmplare din titluri şi anunţuri, apoi să le rearanjeze într-o poezie, oricât de 
serios sau aiurit doresc. 

 Visând cu ochii deschişi. Cerem participanţilor să realizeze un colaj de imagini și cuvinte 
care să reprezinte cel mai îndrăzneţ şi nebunesc vis al lor de viitor.  

 Cutia de comori. Mulţi adoră să „recicleze” diferite obiecte și podoabe, transformându-le 

în comorile lor personale. Ajutăm participanţii să confecţioneze o „cutie de comori”. O cutie simplă 
poate fi decorată într-o mulţime de modalităţi, important este să-i încurajăm în ceea ce fac: o 
aplicaţie pe exteriorul cutiei cu desene proprii sau din foiţe colorate, lipirea ilustratelor decupate din 

reviste, colorarea cutiei cu creioane, carioca, guaşe etc. cu obiectele realizate se poate organiza o 

expoziţie. 
CONCLUZII 

Aplicând aceste jocuri la clasă am observat că elevii sunt foarte receptivi, interesaţi de tot ce 
e nou şi intră cu uşurinţă în jocurile în care sunt antrenaţi. Mai mult, colectivul de elevi la care am 
aplicat jocurile a devenit mai unit şi mai apropiat, atât în ceea ce priveşte relaţiile elev-elev, cât şi în 
ceea ce priveşte relaţia profesor-elev. Elevii au dobândit astfel bună-dispoziţie, şi-au stimulat 

capacitatea de a realiza legături în diferite situaţii, şi-au exersat capacitatea de a se exprima, şi-au 

dezvoltat creativitatea, şi-au îmbunătăţit relaţiile cu cei din jur şi au reprodus și prelucrat realităţi. 
 

Bibliografie: 

1. Centrul Naţional de Resurse pentru Tineri - 855 de jocuri și activităţi. Ghidul animatorului, 
Editura Trigraf-Tipar, Chişinău, 2005 

2. Rus, Grigore Nicolae; Bogdănescu, Ion - 110 jocuri pentru copii, Editura Didactică și 
Pedagogică, Bucureşti, 2001 

3. Ulrich, Cătălina, Managementul clasei – Învăţare prin cooperare, Bucureşti, Editura Corint, 
2000 
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CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ – TRAFICUL DE PERSOANE 

-Proiect  didactic- 

 

Prof. Irina Luminiţa Erimia 

Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Alexandria, jud. Teleorman 

 

 

isciplina: Consiliere şi orientare şcolară   

Clasa: a VII-a 

Modulul: Calitatea stilului de viaţă 

Tema: Ce este traficul de persoane? 

Scop: Familiarizarea cu fenomenul negativ pe care îl reprezintă traficul de persoane şi diminuarea 
acestuia în rândul elevilor. 
Obiective operaţionale:      
O1: să definească în mod corect noţiunile de „trafic de persoane”, „traficant” şi „victimă”; 
O2: să conștientizeze pericolul pe care îl reprezintă traficul de persoane; 
O3: să descopere, din mărturiile victimelor, indiciile care pot anticipa expunerea la pericolul de a  

deveni victimă a traficului; 
O4: să deosebească o persoană sinceră și binevoitoare de una motivată de câștig rapid și facil; 
O5: să enumere cât mai multe modalităţi de implicare a tinerilor în prevenirea şi combaterea 

traficului de fiinţe umane, în urma dezbaterilor din clasă. 
Strategia didactică: 
Metode şi procedee: jocul de rol, conversaţia, observaţia, brainstormingul, problematizarea, studiul 

de caz, exerciţiul. 
Mijloace didactice: material ilustrativ: - filmulețe reprezentative pentru tema aleasă; prezentare 

Power Point; dicţionar, pliante, fotografii, desene, postere, compuneri ale elevilor.  
Resurse: - video-proiector, CD, DVD; markere, flip-chart; 

               - timp: 50 de minute. 

Forme de organizare:- activitate frontală; activitate independentă individuală; activitate pe grupe. 

 

Scenariu didactic 

 

EVOCAREA ( 7')  

1. MOTIVARE/ ICEBREAKER: PREȚUL CORECT  

Profesoara explică regulile jocului: 

 Se arată obiectele din prezentarea Power Point. 
Elevii ridică mâna şi ghicesc cât ar costa fiecare obiect. Trebuie să spună valori cât mai 
apropiate de preţul actual, fără să-l depăşească. 

 Profesoara are pregătite ca  premii  pentru câștigători - abțibilduri eLiberare. 

Se adresează elevilor întrebarea: 
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   - Ce este acest obiect?  

Se explică ce este fiecare lucru, înainte să încerce să ghicească. 
 

 

 

Elevii răspund: 
Primul obiect: 

Lamborghini - 450,000 Euro 

Al cincilea obiect: 

O persoană.  

 

Cât credeți că valorează o persoană? 

Dacă unul dintre elevi spune că o persoană nu 

are preţ, i se acordă un premiu. 
Profesoara continuă: 
-  Se spune că prețul mediu de vânzare al 

unei victime traficată de persoane, este de 

70 Euro.
 

 

 

Al doilea obiect:  

Noul iPhone 900 Euro 

 

 

Al treilea obiect:  

Colecție de romane clasice - 300 Euro 

 

Al patrulea obiect: 

Un set de machiaj profesional - 250 Euro 

 

 

Se prezintă slide-ul cu toate imaginile. Elevii compară prețul de 70 de Euro al unei 

persoane, cu prețurile celorlalte obiecte care au fost prezentate. 

Se menționează faptul că oamenii nu au un preț, pentru că ei nu sunt bunuri! 

 

REALIZAREA SENSULUI ( 33') 

2. CE ESTE TRAFICUL DE PERSOANE? DEFINIȚIE (2 MINUTE) 

• Se definesc termenii de trafic, traficant şi victimă.  

• Profesoara întreabă elevii: 
 Ce credeţi că este traficul de persoane?  

 Unde aţi auzit vorbindu-se despre traficul de persoane: în comunitatea voastră sau la știri? 

• Se arată apoi slide-ul cu definiția: Traficul de persoane este sclavia erei moderne, în care unii 

oameni profită de pe urma controlului și a exploatării altora. 

 

3. FORME ALE TRAFICULUI DE PERSOANE (10 MINUTE) 

•Elevii numesc câteva tipuri de trafic de persoane de care au auzit înainte să le fie arătate slide-urile: 

 Exploatarea sexuală include orice act sexual abuziv sau fără consimţământul victimei. Aici 
sunt incluse: prostituţia, serviciile de escortă şi video chat-ul/ pornografia. 

 Munca forțată în domenii precum agricultură, construcții,  baby sitting etc. 

 Servitute domestică este o altă formă întâlnită a exploatării prin muncă. 
• Alte forme de trafic: 

 Cerşetoria forţată 

 Traficul pentru organe 

 Obligarea la săvârşirea de infracţiuni 
4. PERSPECTIVA GLOBALĂ (1 MINUT) 

• Profesoara informează elevii că în momentul de față sunt 35,4 milioane de oameni care trăiesc ca 

sclavi. Acest număr reprezintă echivalentul populaţiei Macedoniei, României, Bulgariei şi a Serbiei, 
la un loc! 
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5. TRAFICUL DE PERSOANE ÎN ROMÂNIA (5 MINUTE) 

• România este principala țară sursă de victime ale traficului de persoane în Europa. 

• Este țara care a pierdut milioane de oameni în dauna nivelului mai bun de trai din vestul 

Europei. Plecați în căutarea unei vieți mai bune, multora dintre ei li s-au „vândut” promisiuni și 

speranțe false. 
 

6. CUM SĂ IDENTIFICI UN TRAFICANT? (5 MINUTE) 

• Profesoara întreabă elevii:  
 Cum credeți că ar putea arăta un  traficant? 

 Ce caracteristici are acesta? 

• Apoi se arată slide-ul: Cum să identifici un traficant? 

 

7. FILMULEŢUL CAMELIA (10 MINUTE) 

• Profesoara explică elevilor că este vorba de un scurt metraj despre o victimă din România.  
• Se vizionează filmul timp de 7 minute, după care se adresează elevilor următoarele întrebări: 

 Ce s-a întâmplat cu Camelia? 

 Cine a vândut-o pe Camelia? 

 Cine mai vorbește în video în afară de Camelia? 

 Cum ți se pare familia ei? 

 Ce forme de control au fost folosite cu Camelia? 

 Cum a reușit Camelia să scape? 

 

REFLECŢIA (10') 

8. CINE SUNT TRAFICANŢII? (2 MINUTE) 

• Se prezintă elevilor un grafic – sursa fiind Raportul ANTIP din 2015. Ei vor citi datele văzute în 
acest grafic.  

 

9. CUM SE POARTĂ TRAFICANŢII? (2 MINUTE) 

• Profesoara întrebă elevii: 
 Care sunt promisiunile pe care traficanţii le-au făcut? 

 

10. CINE SUNT VICTIMELE? (2 MINUTE) 

• Elevii sunt întrebaţi:  
 Cine credeți că poate deveni victimă? 

 De ce credeți că are loc traficul de persoane? 

• Victimelor li se promit bani și bunuri materiale. Aveţi grijă în ce situații riscante vă puneţi 
pentru bani. Până la urmă, multe victime devin sclave și sunt exploatate fără să fie plătite. 
 

11. CE TREBUIE SĂ ŞTIU DACĂ PLEC LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE? (3 MINUTE) 

 Numărul misiunii diplomatice din țara de destinație;  

 Helpline Antitrafic; 

 Copii act de identitate;   

 Contract de muncă legal în limba română;  
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 Parola de siguranță; 

 Contact de urgență; 

 Adresa & telefon loc de muncă; 

 Îndemn: Să fiţi cu ochii larg deschiși! 
• Profesoara împarte apoi pliante cu informații utile despre traficul de persoane. 
 

Tema pentru acasă (1 MINUT) 

 Se dă ca temă rezolvarea uneia dintre variantele: 
 Realizați un colaj de specii de presă care reflectă fenomenul traficului de persoane. 

 Argumentaţi (explicaţi) sintagma: Traficul de fiinţe umane – Omul împotriva omului! 
 

Bibliografie: 

1. http://www.eliberare.com/contact/ 

2. info@eliberare.com 
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

CULTURĂ CIVICĂ CLASA a VIII-a 

 

 

Prof. Ildiko Ipo  

Şcoala Gimnazială Nr. 24 „Ion Jalea” Constanţa, jud. Constanţa 

 

 

umele şi prenumele elevului…………                                                   Clasa a VIII-a .....        

Data ………… 

 

 

*Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I  şi Partea a II-a se acordă 90 
puncte. 

*Din oficiu se acordă 10 puncte. Timpul efectiv de lucru este de 45 minute. 
 

PARTEA I   (40 puncte) 

A. Încercuiţi răspunsul corect: 
1. Principalele forme de guvernământ, existente în statele contemporane, sunt: 

a) monarhia şi republica   b) republica   c) monarhia şi totalitarismul      5 puncte 

2. Legea fundamentală în statele moderne este:   
a) Constituţia                 b) Codul Penal           c) Codul Civil                   5 puncte 

3. Pentru funcţia de deputat trebuie să ai minim:  
a) 18 ani                        b) 35 ani                       c) 23 ani                           5 puncte 

4. Mandatul preşedintelui României durează:  
a) 4 ani                         b) 5 ani                           c) 7 ani                            5 puncte 

5. Principala atribuţie a Parlamentului României constă în:  
a) organizarea referendum-ului   b) adoptarea legilor   c) executarea legilor       5 puncte 

6. Părerea unei comunităţi poartă denumirea de:    

a) eşantion              b) opinie publică                c) sondaj                            5 puncte 

 

 

B. Realizaţi corespondenţa corectă între coloanele A şi B                         10 puncte 

Caracteristicile votului în România: 
    A                                                                    B 

1. secret                                   a) exprimă posibilitatea de a vota sau nu  
2. universal                              b) se exprimă personal  
3. liber exprimat                       c) se aplică tuturor cetăţenilor cu drept de vot 
4. direct                                   d) se exprimă liber, manifestarea nu poate fi cunoscută 

5. egal                                     e) votul are aceeaşi valoare 
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PARTEA II   (50 puncte) 

A. Care sunt simbolurile naţionale ale României?   Enumeră trei simboluri.   6 puncte 

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

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

B. Notaţi cu adevărat sau fals următoarele afirmaţii:                        10 puncte 

1. Democraţia este o formă de guvernământ.   .…….............. 
2. Toţi cetăţenii români care deţin acte de identitate au dreptul de a vota.    …….............. 
3. Mass-media reprezintă totalitatea mijloacelor de comunicare în masă.    …….............. 
4. Prim-ministrul este ales prin vot de către cetăţeni.    …….............. 
5. Colegii de clasă reprezintă un grup social mare.    …….............. 
 

 C. Aşezaţi fiecare membru din lista de mai jos în coloana deasupra căreia este trecută autoritatea 

din care face parte.                                                                             16 puncte 

- judecător, ministru, deputat, avocat, procuror, prim-ministru, senator, secretar de stat  

 

Puterea legislativă Puterea executivă Puterea judecătorească 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 D. Exprimaţi un punct de vedere personal referitor la următoarea afirmaţie:     18 puncte 

„Presa este a patra putere în stat”. 

 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE 

 

 

PARTEA I (40 puncte) 

A. 5 puncte pentru fiecare răspuns corect              6x5 = 30 puncte 

1.a, 2.a, 3.c, 4.b, 5.b, 6.b. 

 

    2 puncte pentru marcarea fiecărei  corespondenţe corecte     5x2 =10 puncte 

1-d,  2-c, 3-a,  4-b, 5-e. 

 

PARTEA II (50 puncte) 

A. 3 puncte pentru fiecare răspuns corect.             3x2 =6 puncte 

- Drapelul României este tricolor: albastru, galben şi roşu; 
- Ziua Naţională 1 Decembrie; 
- Imnul Naţional – Deşteaptă-te române; 
- Stema României; 
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- Sigiliul statului. 

 

B. 3 puncte pentru fiecare afirmaţie corectă        5x2 =10 puncte 

1. Fals; 2. Fals; 3. Adevărat; 4. Fals; 5. Fals. 

 

C. 2 puncte pentru fiecare cuvânt aşezat în coloana corespunzătoare.          8x2 =16 puncte 

- în coloana Puterea legislativă: deputat, senator; 
- în coloana Puterea executivă: ministru, prim-ministru, secretar de stat; 

- în coloana Puterea judecătorească: judecător, avocat, procuror. 
 

D.                                                                                                                 18 puncte           

Prezentarea unui punct de vedere personal referitor la tema precizată……..…10 puncte 

Utilizarea adecvată a limbajului de specialitate………………….……….….…3 puncte 

Organizarea prezentării, coerenţa exprimării……………….….…………….…5 puncte 

 

 

ABANDONUL ŞCOLAR ŞI FAMILIA 

 

Prof. Irina Juglan  

Şcoala Postliceală  „Prof. Dr. Doc. Enescu Longinus” Botoşani, jud. Botoşani 

 

 

Motto: “Fiecare copil este, în mic, oglinda universului său familial.” (Andre Berge)  

 

amilia este instituţia care pe tot parcursul evoluţiei copilului se ocupă în mod constant de 

creşterea şi formarea lui, aportul său fiind extrem de important. Părinţii sunt primii educatori ai 

copilului şi cei care au autoritatea cea mai mare asupra lui. Orice disfuncţie apărută la acest nivel îşi 
pune amprenta asupra personalităţii copilului, efectele fiind variate şi dintre cele mai grave.  

Există climate familiale predominant calme sau agitate, de armonie sau neînţelegere, climate 

de solidaritate sau ostilitate, după cum există şi stări tensionate ce pot fi datorate şi copiilor, dar care 

depind esenţial de „tonalitatea de fond imprimată de părinţi, de capacitatea lor de a înţelege şi 
îndruma copiii, de existenţa sau absenţa acelor elemente de bază care condiţionează formula 

înţelegerii în familie”. 
Familia despărţită legal, în care lipseşte unul dintre părinţi în urma divorţului, este resimţită 

ca o sursă continuă de tensiune, dezechilibru, copilul fiind, în astfel de situaţii, martorul unor 
conflicte pe care le trăieşte intens şi care îi provoacă suferinţă. Aceşti copii ajung să prezinte unele 
tulburări emoţionale, sociale şi morale care se vor reflecta şi în pregătirea lor, iar pe fondul 
acestor  probleme renunţarea la şcoală nu mai pare un fapt inedit. Efecte la fel de grave întâlnim şi 
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la nivelul familiilor dezorganizate sau numai aparent organizate, în special familiile schimbătoare 
care nu-şi oficializează relaţia, precum şi relaţiile intrafamiliale negative. 

De cele mai multe ori, în cadrul acestor familii se întâlneşte o atmosferă încărcată de 

tot felul de excese ale părinţilor (alcoolism, încăierări,certuri) care influenţează apariţia eşecului 
şcolar şi, implicit, abandonul. La pubertate, în condiţiile unor conflicte familiale serioase, la copil 

„se poate vădi o teamă plină de nelinişte faţă de dramele care se pot petrece acasă în lipsa lui” (A. 

Berge, 1972), renunţând la şcoală, din dorinţa de a „controla” şi de a pune capăt conflictelor 

familiale. Dezechilibrul şi instabilitatea universului familial determină dezechilibrul şi instabilitatea 

în universul interior al copilului, bulversându-l pe acesta. Apar eşecuri pe mai multe planuri, 

tulburări de caracter sau morale, tendinţa de a încălca regulile familiale, şcoala, fuga de acasă, 
abandonarea şcolii, orientarea spre delincvenţă.  

Lipsa unuia dintre părinţi atrage după sine o serie de dificultăţi. Astfel, în virtutea 

unei anumite tradiţii în care tatăl întruchipează autoritatea, disciplina şi ordinea, în 

familiile în care aceştia lipsesc, chiar dacă mama preia în cea mai mare parte atribuţiile tatălui, ea 

nu le poate satisface în mod corespunzător pe toate şi, ca urmare, un copil fără tată ajunge să se 

conducă după norme, principii ce sunt „înglobate într-un sistem neunitar, incomplet, defectuos” 

(Stefanovic, J., 1979). Lipsa mamei determină apariţia unui vid afectiv care se soldează cu formarea 

unei personalităţi incomplete, debusolate, superefugiile (anturajul, diverse activităţi) funcţionând cu 

caracter compensator, „motivându-l” pe elev să părăsească de timpuriu şcoala.       

Sunt familii la nivelul cărora se întâlnesc condiţii necorespunzătoare materializate sub forma 

unui nivel cultural sau igienico-sanitar deficitar (dezordine, murdărie, somn insuficient). Există un 

raport invers proporţional între nivelul cultural şi abandonul şcolar. Cu cât nivelul este mai scăzut 
cu atât „şansele” de a renunţa la şcoală sunt mai mari şi invers, aceasta pe fondul interesului scăzut 
pentru educaţie.  
  Apar deficite la nivelul regimului educativ din familie, situaţiile întâlnite fiind cele în care 

părinţii se dovedesc fie excesiv de grijulii, fie intoleranţi, fie indiferenţi. În primul caz, părinţii îşi 
suprasolicită şi supraîncarcă copiii, în dorinţa de a-i ajuta şi proteja, reuşind însă, fie să-i obosească, 
ajungându-se până la surmenaj, fie să le îngreuneze procesul de adaptare, copiii dezertând în faţa 

obstacolelor cu care se confruntă. Părinţii intoleranţi sunt cei care îşi tratează copiii cu o severitate 

excesivă, uneori recurgând la sancţiuni fizice. Lipsa de înţelegere, de calm a acestora, precum şi 
modul brutal de comportare generează permanent nelinişte, înfricoşare, primejdie şi ameninţare, 
unii copii ajungând să părăsească atât familia care nu reuşeşte să-i asigure confortul psihic necesar, 

cât şi şcoala care nu poate sau nu vrea să-i ajute.   

 Şi în cazul părinţilor indiferenţi efectele sunt la fel de grave. Părinţii sunt centraţi pe 

propriile lor nevoi şi probleme, şi fug de responsabilităţile parentale, implicându-

se foarte puţin în relaţia cu propriul copil. Se observă o slabă socializare a acestuia, el având o prea 

vagă idee despre reguli, norme, valori, care nefiindu-i sădite în cadrul familiei, nu-i vor oferi 

posibilitatea de a se conforma nici unui alt tip de regulă sau normă. 
Şcoala apare, astfel, ca o instituţie ce încearcă să-i îngrădească personalitatea, libertatea, ceea ce-i 

uşurează luarea deciziei de a renunţa la ea. 
 Lipsa atitudinii unitare între mamă şi tată îl poate deruta pe copil. A c e s t e  neînţelegeri pot 

apărea datorită faptului că tatăl şi mama sunt două personalităţi distincte, formate în medii familiale 

diferite, în stiluri diferite, având deci păreri proprii despre educaţie. Există şi diferenţa de fire, tatăl 
fiind, în general, mai aspru, mai autoritar, iar mama mai blândă şi astfel, fiecare încercând să 
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impună anumite metode educative conform firii lor. Neînţelegerile pot lua două forme: pasivă, ele 

fiind bine ascunse, iar efectele lor fiind vizibile mult mai târziu şi activă, materializate prin 
înfruntări deschise şi chiar violente între soţi.  
 Preocuparea principală a copilului va fi “să vadă în care dintre tabere se înrolează, pentru a-

şi câştiga protecţia unui aliat, în loc să-şi câştige îndrumarea educativă necesară”. 

Concluzionând, putem afirma că principalii factori de natură familială  care 

declanşează problemele de adaptare ale copilului la mediul şcolar şi abandon şcolar sunt: 

 divergenţa metodelor educative; 

 lipsa de autoritate a părinţilor; 
 atitudinea rece-indiferentă a părinţilor; 
 atitudinea autocrată, „tiranică” a părinţilor; 
 atmosfera conflictuală; 
 deficienţele culturale din familie; 

 perturbările climatului moral al familiei; 

 dezorganizarea familiei. 

 Familia reprezintă “un soi de personalitate colectivă” care prin tonalitatea şi atmosfera sa 

colectivă, prin impactul asupra formării copilului, prin “dimensiunea sa culturală şi gradul ei de 

integrare socială, constituie un mediu educativ determinant”. 

Orice dezacord şi stare tensională care apare la nivelul mediului familial generează tulburări 
emoţionale, sociale şi morale asociate cu diverse reacţii neadaptive între care se numără şi 
abandonul şcolar. 

 

Bibliografie: 

1. Ancuţa, L. - Psihologie şcolară, Editura Excelsior, Timişoara, 1999 

2. Berge, A. - Copilul dificil, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972 

3. Cosmovici, A.; Iacob, L. - Psihologie şcolară, Editura Polirom, Iaşi, 1998 

4. Moisin, A. - Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi şcoală, Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 2001 

5. Stefanovic, J. - Psihologia tactului pedagogic al profesorului, Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti,1979 

 

 

 



Dialoguri Didactice – Nr. 8, decembrie 2017 

 

 

 

98 

 

ADOLESCENTUL DEPENDENT DE ALCOOL, TUTUN ŞI DROGURI 

 

Prof. Monica Lucia Marian 

Colegiul Național ”George Coșbuc” Năsăud, jud. Bistriţa Năsăud 

 

 

utem fi dependenţi de mai multe substanţe (alcool, tutun, droguri, cafea) sau activităţi 
(jocuri de noroc, cumpărături, internet). Principala trăsătură a comportamentului dependent este 
dorinţa impulsivă a subiectului de a se angaja în activitate sau de a folosi substanţa în care a apărut 
dependenţa. 
 

Adolescentul consumator de alcool 

           Deşi poate dura ani de zile până când adulţii pot dezvolta dependenţa la alcool, adolescenţii 
de azi pot deveni dependenţi în câteva luni. Consumul de alcool în rândul adolescenţilor a crescut 
dramatic în ultimii zeci de ani. Mii de tineri din lumea întreagă cu vârste între 15-20 de ani mor în 
accidente de automobil în care consumul de alcool a avut un rol important, şi mulţi alţii rămân cu 
handicapuri fizice sau psihice pe viaţă. De asemenea, alcoolul este de multe ori implicat în alte 
cauze de deces în rândul adolescenţilor, incluzând înecul, sinucideri şi incendii, dar şi în infracţiuni 
de jaf, viol sau maltratări fizice. 

Pentru tânăr, probabilitatea de a deveni dependent este în funcţie de influenţa parentală, de 
exemple sau modele de comportament pe care şi le alege din jur, de puterea de influenţare prin 
publicitate, de cât de devreme începe consumul de alcool în viaţă şi de factorii genetici (alcoolism 

familial sau parental) care îl pot predispune la dependenţă. 
Ca şi părinţi, prieteni sau educatori ai tinerilor, căutaţi aceste semne: 

 pierde interesul pentru activităţi şi preocupări anterioare; 
 pare anxios, nervos; 

 are dificultăţi sau este schimbat în relaţiile cu prietenii; 
 se alătură altor grupuri, nocive de data asta din şcoală sau cartier; 
 notele de la şcoală scad. 

Pentru a preveni consumul de alcool în rândul adolescenţilor: 
 fiţi un exemplu în ceea ce priveşte consumul de alcool; 

 comunicaţi cu adolescenţii din familia dvs.; 
 discutaţi despre consecinţele legale şi medicale ale consumului de alcool. 

 

 Adolescentul fumător 

Ce este rău în faptul că tinerii “experimentează“ ţigările? Fumatul ţigărilor determină 
dependenţa. Majoritatea adolescenţilor subestimează riscurile fumatului asupra sănătăţii şi îşi pierd 
dorinţa de a se opri o dată ce au început să fumeze. 
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Mulţi adolescenţi sunt convinşi că se pot lăsa de fumat oricând vor. Realitatea este că dintre 
liceenii anilor mari care fumează 1-5 ţigări zilnic, 70 % vor continua să fumeze 5 ani mai târziu. 
Mai mult de jumătate dintre cei care au fumat în liceu au încercat fără succes să se lase. 

Adolescenţii încep să fumeze mai devreme decât îşi pot da seama părinţii. 10% dintre adulţii 
fumători au început la vârste de 9-10 ani şi jumătate dintre adolescenţii care încep să fumeze, o fac 
de la 14 ani. Aproximativ 20 % dintre cei care au terminat opt clase au fumat în ultimele 30 de zile. 
Printre liceenii din anii superiori statisticile arată că 30% fumează. Cu cât încep mai devreme să 
fumeze, cu atât mai ridicate sunt şansele să devină fumător mare ca adult. De asemenea, 
adolescenţii care fumează au mai multe şanse să încerce marijuana sau alte droguri ilegale. 

Ce se poate face? 

Iată câteva strategii pe care părinţii şi educatorii le pot încerca: 
 discutaţi cu adolescentul dvs. Întrebaţi-l dacă prietenii lui fumează. Riscul ca adolescentul să 

fumeze este de 13 ori mai  mare dacă cei mai buni prieteni ai săi fumează. Majoritatea 
adolescenţilor fumează prima ţigară cu un prieten care fumează deja; 

 aflaţi ce cred copiii/elevii dvs. despre fumat. Rugaţi-l să citească şi ei aceste informaţii 
pentru a le comenta împreună; 

 ajutaţi-vă copilul să-şi analizeze propriile păreri despre presiunile ce se pot ivi oricând şi 
fumat. Puneţi întrebări fără să aveţi un aer critic şi explicaţi-le cum ar putea face faţă situaţiilor 
dificile; 

 încurajaţi-vă adolescentul să se bucure de energia şi sănătatea pe care o are. Stilurile de viaţă 
active portretizate în multe dintre reclamele pentru ţigări sunt de fapt mai reprezentative pentru 
nefumători. Cei care fumează răcesc mai uşor şi au alte infecţii respiratorii mai frecvente; 

 subliniaţi repercusiunile sociale. Fumatul va da o respiraţie urât-mirositoare şi dă miros 
părului şi hainelor; 

 stabiliţi un exemplu personal ca nefumător. Dacă fumaţi, unul dintre cele mai bune motive 
pentru a vă opri este pentru binele copiilor dvs.; 

 conlucraţi cu personalul din învăţământ sau din unităţile medicale. 
 

Consumul de droguri la adolescenţi 
Da, şi adolescenţii se droghează!  
Cum să-l recunoaşteţi? Iată doar câteva semne că adolescentul consumă droguri: 

 La şcoală: copilul prezintă o repulsie intensă şi bruscă pentru şcoală şi caută pretexte pentru 
a rămâne acasă. Contactaţi personalul pedagogic şi controlaţi dacă absenţele de la ore coincid cu 
absenţele pe care le cunoaşteţi. Un elev cu note mari care începe brusc să absenteze de la cursuri 
sau primeşte note minime, de trecere, ar putea consuma droguri. 

 Sănătatea fizică. Indiferenţa şi apatia sunt posibili indicatori ai consumului de droguri. 
 Aparenţa fizică este extrem de importantă pentru adolescenţi. Un semn de alarmă important 

poate fi pierderea bruscă a interesului pentru îmbrăcăminte sau aspectul fizic. 
 Comportament. Adolescenţii îşi apără viaţa intimă. Totuşi, fiţi îngrijorat în faţa unor 

eforturi exagerate de a vă opri accesul în dormitorul lor sau de a afla locurile pe care le frecventează 
cu prietenii lor. 

 Bani: creşterea bruscă a cererilor de bani fără o explicaţie rezonabilă pentru utilizarea lor 
poate fi indicator al consumului de droguri. 

Ce se poate face?  
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Adolescenţii au nevoie de sentimentul că se păstrează o linie deschisă de comunicare cu 
părinţii lor. Chiar în faţa rezistenţei făţişe a copilului de a-şi împărtăşi problemele, continuaţi să 
manifestaţi interes când vă vorbeşte despre experienţele sale. 
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NĂDEJDEA-VIRTUTEA CREȘTINĂ 
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ădăcina acestor virtuţi stă în legea firească, sădită în firea omului chiar de la creare. După 
învăţătura Bisericii noastre, însă, această fire slăbind prin păcatul strămoşesc, a adus cu sine şi 
slăbirea puterii morale fireşti a omului, de aceea virtuţile răsărite din ea sunt firave şi slabe şi au 
nevoie de întărire prin harul dumnezeiesc, pentru a rodi fapte bune, necesare mântuirii. „După 
năzuinţa lăuntrică spre bine, virtutea este una singură. Întrucât trebuinţele vieţii omeneşti şi 
legăturile dintre oameni sunt multe şi felurite, de asemenea, oamenii se relaţionează diferit şi 
nuanţat cu Dumnezeu, este firesc ca virtutea cea una care călăuzeşte nevoile şi legăturile vieţii 
omeneşti să ia multe înfăţişări şi astfel să vorbim de mai multe forme ale virtuţii ca manifestare şi 
stare harică”.  

Biserica noastrã Ortodoxă împarte manifestările stării de bunătate în două categorii din 

motive metodice, în: virtuţi teologice şi virtuţi cardinale. „Virtuţile teologice sunt acelea care prind 

tărie în sufletul credinciosului cu ajutorul harului dumnezeiesc şi sunt îndreptate nemijlocit către 

Dumnezeu, ele sunt cele care fac cel mai simţit unirea noastră dinamică cu Dumnezeu şi ne apropie 

cel mai mult de izvorul vieţii”. „Virtuţile teologice sunt sădite de Dumnezeu în suflet împreună cu 
harul sfinţitor şi îndreaptă pe om cu mai multă tărie către Dumnezeu şi-i întăresc pornirea spre 

fapte bune”.  

Cultul intern al Bisericii noastre este concentrat în cele trei virtuţi teologice: credinţa, 
nădejdea şi dragostea. „Într-adevăr, acestea se numesc teologice pentru cã ele se referă nemijlocit 

la Dumnezeu. Persoana spre care se îndreaptă este Dumnezeu. Motivul lor este tot Dumnezeu: 

credem, nădăjduim, iubim pentru că Dumnezeu este adevăr, credincios făgăduinţelor Sale şi 
desăvârşit. Această unire, pe calea virtuţilor, era imposibilă totuşi dacă nu Dumnezeu este Cel care 

Şi-a revărsat harul Său peste noi. El este Cel ce ne cheamă şi noi răspundem în credinţă. El este 

izvorul credinţei. El este Cel ce promite, iar noi răspundem în încredere. El ne-a iubit întâi şi noi Îi 
răspundem în iubire. El dă iubirea ca dar”. 

 Cele trei virtuţi teologice: credinţa, nădejdea, dragostea – o spune Sfântul Apostol Pavel 
clar: „Acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea, dragostea, iar mai mare dintre acestea este 



Dialoguri Didactice – Nr. 8, decembrie 2017 

 

 

 

101 

 

dragostea” (I Cor.13,13; I Tes.1,3; 5,8; Rom. 5,1-5; Gal. 5,5; Col.1,4). Prin ele se realizează 

comuniunea cu Dumnezeu, prin ele ne umplem de viaţa divină, ele sunt hrana sufletului. „Ele 
constituie, cel mai înalt, cel mai pur cult intern ce i se poate aduce lui Dumnezeu pe pământ, să-L 

slăvim prin dragoste, pentru că ele sunt dăruire deplină lui Dumnezeu şi unire cu El”.     

Prin nădejdea creştină, una dintre cele trei virtuţi teologice, Dumnezeu ne face să înţelegem 
că El este alături de noi şi ne ajută să trecem peste necazuri cu condiţia să fim răbdători în 
aşteptarea ajutorului şi a celor făgăduite nouã. „Putem afirma  de la început că, separat de 
speranţă, în înţelesul ei cotidian, nădejdea sau speranţa creştină are izvorul în Dumnezeu Care este 

statornicie perfectă şi nu poate înşela”. Dumnezeu ne-a creat din iubire, şi prin nădejde, El vrea sã 
ne arătăm iubirea faţã de El şi prin aşteptare, sperând cu răbdare ajutorul sau cele făgăduite din 
partea Sa. „Noi trebuie sã fim convinşi  puternic că Domnul Îşi va îndeplini promisiunile făcute faţă 
de noi, dar trebuie să mai ştim că acestea se vor adeveri şi împlini doar când vom înţelege 
adevăratul sens al acestor făgăduinţe”. „Deci, nădejdea creştină este dorul arzător şi aşteptarea cu 
încredere a împlinirii tuturor celor făgăduite de Dumnezeu tuturor acelora care cred în voia Sa. 
Omul ştie că Dumnezeu este de cuvânt şi se vor împlini toate cele făgăduite lui pentru că de-a 

lungul veacurilor Domnul Şi-a respectat toate promisiunile făcute oamenilor”.
 

 Nădejdea ca virtute teologică, este puterea care susţine pe om în întreaga lui activitate: 

„Toate lucrurile cele văzute, săvârşite în această lume, se fac cu speranţa împărtăşirii de rezultatul 

ostenelilor. Dacă cineva nu se bucură din plin de rezultatul ostenelilor sale, munca nu-i este de 

niciun folos. Agricultorul seamănă cu speranţa obţinerii roadelor” (I Cor. 9,19). „La fel se 

întâmplă şi cu cel ce caută Împărăţia cerurilor, o face cu speranţa de a i se lumina ochii inimii: se 

leapadă de lucrurile lumeşti şi stăruind în rugăciuni şi cereri, aşteaptă ca Domnul să vină, să i se 
arate şi să-l cureţe de păcatul care locuieşte în el”.  

 Nădejdea creştină izvorăşte din credinţa în tot ceea ce ne-a făgăduit Dumnezeu (Gal. 5,5). 

Credinţa ne asigură că Dumnezeu este neţărmurit de credincios, este puternic, este bun; şi avem 
nădejde că, prin harul Său şi prin jertfa Mântuitorului, vom primi de la El bunătăţile făgăduite. A 

doua dintre cele trei virtuţi, nădejdea, îşi trage obârşia din credinţă. Credinţa adevereşte bunătăţile 
făgăduite şi putinţa de a le avea ; nădejdea însă ne face să le dorim şi să le aşteptăm. Credem deci că 

„Cel care a poruncit să nu minţim, cu mult mai mult El nu va minţi”, de aceea şi zice Sfântul 
Apostol Pavel: ,,Să ţinem mărturisirea nădejdii nesmintită  pentru că credincios este Cel ce a 
făgăduit” (Evr. 10,23). „Nădejdea şi grija se presupune că ar avea o singură rădăcină în fiinţa 
omului, deoarece au acelaşi obiectiv: preocuparea de viitor. Când această rădăcină produce 
fructul nădejdii, fructul grijii nu mai creşte, dar când fructul grijii este mai crescut decât cel al 
nădejdii se creează şi se formează un fruct diform şi neplăcut numit deznădejde sau acele stări 
neplăcute de tristeţe, acedie”. 

Necazul apărut în vieţile noastre la o primă privire este de nedepăşit, imposibil de rezolvat şi 
greu de îndurat, dar se ştie că oricine care s-a lovit de un necaz la un moment dat l-a făcut mult mai 
puternic, nu neapărat că l-a călit în a depăşi şi alte obstacole viitoare, ci îl face mai puternic pentru 
că leagă mai strâns pe om de Dumnezeu. O suferinţă, un necaz, o nenorocire n-ar trebui să ne ducă 
la deznădejde, ci, dimpotrivã, ar trebui să dezvolte o nădejde cât mai puternică şi de nestrămutat. 

Pesimismul, neîncrederea, lipsa de credinţă, nerăbdarea, dacă nu sunt înfrânte şi stăpânite, nu vor 

face altceva decât să te ducã la deznădejde, însă dacă priveşti necazul cu nădejde tare la Dumnezeu 

va fi mult mai uşor de trecut, iar această stare te va apropia şi mai mult de Dumnezeu.    



Dialoguri Didactice – Nr. 8, decembrie 2017 

 

 

 

102 

 

Un exemplu biblic foarte bun în acest caz este dreptul Iov, care la început avea de toate 

pentru a duce un trai de care alţii nu aveau parte, dar s-a întâmplat că Dumnezeu a vrut să-i pună la 

încercare credinţa şi i-a luat toate darurile pe care cândva i le-a oferit. În această relatare se observă 
cum Iov nu renunţă să creadã în Dumnezeu, dar mai ales, acesta nu deznădăjduieşte că va rămâne în 
această stare pe tot parcursul vieţii sale. Iov avea încredere în Dumnezeu. „De urmat este faptul că 
Iov nu a deznădăjduit, a privit acele suferinţe pe care le-a îndurat ca pe nişte daruri, care au sporit 
dragostea lui pentru Dumnezeu. Văzând că Iov este nestrămutat în credinţă, nădăjduind continuu şi 
iubindu-L fără încetare I-a dat răsplată dublă. La fel vor primi toţi cei care vor acţiona ca dreptul 
Iov, vor avea tot ce le trebuie atât în viaţa de pe pământ, cât şi din cea pe care ne-a promis-o 

Mântuitorul nostru”. 
 Se ştie că cel ce are nădejde în Dumnezeu rămâne neclintit în faţa oamenilor, 

răbdător şi liniştit în strâmtorări şi în necazuri, şi mai cu seamă în faţa morţii. Nădejdea creştină 
îndeamnă cu putere spre fapte bune şi spre virtuţi. Nădejdea noastră este tot atât de neîndoielnică 
asemănătoare unei întâmplări petrecute în trecut (Fer. Augustin). Ea a întărit pe Sfinţii Mucenici în 

luptele cu prigonitorii lor păgâni, pentru că nădejdea uşurează „necazurile din această lume”. 
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IV. TEHNOLOGII 

 

 

INGINERIA TEHNOLOGICĂ 

 

Prof. Doina Andrei 

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

 

n accepţiunea lui James A. Richardson, ingineria se ocupă de proiectarea, îmbunătăţirea 
şi implementarea unor sisteme integrate, alcătuite din oameni, materiale şi utilaje. Ea se bazează pe 
cunoştinţe specializate şi aptitudini în ştiinţele matematice, pozitive şi sociale, cât şi pe principiile şi 
metodele analizei şi proiectării inginereşti. Scopul ei este de a specifica, prevede şi evalua 
rezultatele ce se vor obține de la astfel de sisteme [3]. Insistând asupra conţinutului ingineriei 
industriale, privită din unghiul agentului social (omul), Al. Deniforescu este de părere că ingineria 
industrială desemnează activitatea lucrătorilor industriali specializaţi prin studii superioare în 
domeniile a diferitelor ştiinţe tehnice, activitate prin intermediul căreia această categorie de 
personal muncitor asigură proiectarea, implementarea, funcţionarea şi perfecţionarea sistemelor 
social-economice şi tehnologice de producţie industrială (întreprinderi, uzine, fabrici, secţii, ateliere 
etc.) [2]. 

Distincţia dintre tehnologie şi inginerie este o problemă de mare importanţă, iar clarificarea 
acesteia se impune, deoarece în învăţământ, în practica socio-economică şi în literatură cele două 
domenii se confundă, se mai consideră sinonime, ceea ce nu este nici pe departe real. Tehnologia 
are drept obiect organizarea unei operaţii sau a unui grup de operaţii, pentru ca ingineria să aibă ca 
finalitate un produs, un sistem realizator de produse sau dezvoltarea acestora. Pentru produsul la a 

cărui obţinere participă tehnologia, dă soluţii atomizate (pentru o structură şi/sau o operaţie), care 
nu se pot utiliza ca atare decât prin asamblarea mai multora, corespunzător structurilor participante 
ta acţiune (materiale, oameni, informaţii, echipamente etc.). Spre deosebire de tehnologie, ingineria 
asigură soluţii cu o mai largă şi mai concretă finalitate, programele acesteia sunt cele ce au 
aplicabilitate efectivă în producţie. Ingineria implică şi asigurarea tehnologiilor prin a căror 
conlucrare se realizează produsele de orice fel. Pregătirea tehnologică a fabricaţiei constă în 
proiectarea şi elaborarea fluxurilor şi proceselor tehnologice stabilind necesarul şi tipul utilajelor, 
instalaţiilor, maşinilor şi al întregului echipament tehnologic cu care se realizează produsele finite. 

Analiza şi proiectarea raţională a procesului tehnologic de fabricaţie este o problemă de 
mare răspundere pentru tehnologii şi inginerii tehnologi proiectanţi. Aceasta se poate etapiza astfel: 

 alegerea procedeelor tehnologice; 

 proiectarea gamelor de operaţii (inclusiv a punctelor de control); 
 proiectarea fluxurilor tehnologice; 

 proiectarea metodelor de muncă şi a organizării locurilor de muncă; 
 proiectarea sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor; 
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 prescrierea regimurilor de lucru; 

 determinarea normelor de muncă. 
În faţa proiectantului tehnolog se pune problema cunoaşterii unui număr mare de variante 

tehnologice posibile de realizat şi alegerea aceleia care corespunde celui mai mic cost al producţiei. 
Inginerul tehnolog începe o intensă acţiune de documentare pentru cunoaşterea procedeelor 
tehnologice şi a utilajelor perfecţionate existente în sistemul tehnologic. Este o etapă hotărâtoare 
care necesită eforturi de căutare, cercetare şi cunoaştere care vor asigura succesul în alegerea 
variantei tehnologice celei mai bune pe baza criteriului economic. 

Asistăm în prezent, mai mult ca oricând, la nevoia societăţii omeneşti de a găsi noi procese 
tehnologice, de a elimina procedeele vechi sau depăşite. Criza energetică mondială, economisirea 
de materii prime şi materiale pune în faţa cercetătorilor şi proiectanţilor problema găsirii urgente de 
noi tehnologii, noi procedee de fabricaţie cu consumuri, deci costuri reduse. În condiţiile actuale ale 

dezvoltării tehnologiei, prin realizarea de noi materiale şi tehnologii, de maşini, aparate, instalaţii și 
sisteme tehnice complexe, ingineria tehnologică este cea care pe drumul de la cercetare la producţie, 
face ca munca oamenilor de ştiinţă să capete valenţe economice. Se poate spune că ingineria 
tehnologică reprezintă problema cheie a procesului de aplicare în producţie a rezultatelor cercetării, 
etapa hotărâtoare pentru atingerea eficienţei economice. 

Electronizarea, robotizarea şi automatizarea complexă a producţiei, implică, în acelaşi timp 
şi perfecta cunoaștere a procesului de automatizare de către inginerii tehnologi, cei care, prin natura 
pregătirii lor, sunt desemnaţi să introducă tehnologiile în general, şi mai ales cele automatizate şi 
robotizate. 

Tehnologii puşi în postura de a conduce proiectele automatizării complexe trebuie să 
cunoască nu numai desfăşurarea procesului tehnologic, dar şi posibilităţile ce li se pot oferi din 
partea calculatoarelor, roboţilor şi instalaţiilor de automatizare. Automatizarea complexă constituie 
o contribuţie a ingineriei tehnologice de înaltă calificare şi de cea mai mare răspundere pentru 
eficientizarea producţiei. În industria de confecţii, ingineria tehnologică vizează extinderea 
mecanizării şi automatizării proceselor de fabricaţie, tipizarea reperelor, subansamblurilor şi 
produselor, tipizarea echipamentelor tehnologice, implementarea tehnologiilor de grup şi a roboţilor 
industriali – premise ale automatizării flexibile în procesul de fabricaţie a produselor de 

îmbrăcăminte. Unirea automatizării flexibile cu proiectarea, pregătirea tehnologică şi producţia 
asistată de calculator creează sistemele flexibile integrate de producţie deschizând calea spre 
realizarea liniilor automatizate, iar mai târziu în secolul XXI la întreprinderi de confecţii „fără 
operatori”. 

Inginerii tehnologi şi proiectanţi provin din rândul absolvenţilor institutelor de învăţământ 
tehnic superior, cadre cu o oarecare vechime în profesie, majoritatea foşti muncitori sau tehnologi în 

întreprinderile de confecţii. Unele facultăţi au specializări în tehnologie sau utilaje tehnologice şi 
toţi studenţii, pe lângă proiecte, execută cel puţin teoretic – un număr suficient de ore de practică în 
producţie pentru ca atât teoretic, cât şi practic, să putem trage concluzia că învăţământul superior 
tehnic oferă posibilităţi de însuşire a unor elemente de inginerie tehnologică. Cât priveşte practica în 
producţie a studenţilor, aceasta vine să sporească interesul tinerilor ingineri pentru tehnologia 

sistemelor flexibile şi subsistemelor logistice de fabricaţie. Cei pasionaţi şi cu simţ practic, dovedit 
încă din vârstă fragedă, se apropie din proprie iniţiativă de problemele de tehnologie şi de 
organizare complicate, se instruiesc muncind, dovedind că cel mai valoros proces de instruire este 
procesul de autoinstruire. Astfel, se recrutează preţiosul contingent de viitori tehnologi, proiectanţi 
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şi competenţi conducători de producţie; ei ar putea deveni mai numeroşi dacă, printr-o mai abilă 
muncă de modelare a personalității, li s-ar insufla tinerilor ingineri mai multe motivaţii profesionale 
şi de ordin financiar. De aici mai departe, modalităţile de însuşire a cunoştinţelor şi de perfecționare 
profesională rămân în continuare specifice personalităţii fiecăruia [1]. 
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WI-FI, UN SISTEM CARE AJUNGE PESTE TOT 

 

Prof. Elena Rodica Avramescu 

Colegiul Tehnic “Alexe Marin” Slatina, jud.Olt 

 

n anii recenți, producătorii au tot adăugat funcții routerelor wi-fi și au promovat vitezele 

de transfer mari, dar două probleme persistă - doar o fracțiune din viteză poate fi folosită în 
practică, iar doi pereți și o distanță de doar câțiva metri în plus pot face recepția imposibilă. 
Alternativele constituie un amalgam de opțiuni, spre exemplu, aceste opțiuni pot implica lucruri 
precum repetoare care reduc viteza sau extindere Powerline, ale căror conexiuni pot deveni 
ocazional instabile. Dar astfel de soluții deseori sfârșesc prin a stabili noi rețele Wi-fi - va trebui să 
te conectezi manual la aceste rețele când ajungi în aria lor de acoperire.  

Pe acest fundal un outsider total trebuia să introducă un nou concept care să zguduie piața. 
În acest caz, outsiderul a fost Google cu Wi-fi, compania a introdus un sistem mesh pentru 

utilizatorii de acasă care era disponibil sub forma unui pachet convenabil ca preț şi ușor de 

configurat. 

Un sistem mesh este format din mai multe stații radio distribuite. Toate comunică printr-o 

aceeași bandă de frecvențe și ele servesc drept puncte de acces locale pentru un wi-fi uniform. 

Procedura de administrare, adică modul în care stațiile stabilesc conexiunile una cu cealaltă și cum 
anume poate fi alimentat ideal un anumit dispozitiv final are loc automat. Utilizatorul nu trebuie să 
configureze nimic în dispozitive. De fapt, el de regulă nu va putea să facă niciun fel de operațiuni de 

configurare. Un app de IOS sau Android este singurul lucru care poate fi folosit pentru a seta 

manual rețeaua.  

Testarea a șapte sisteme diferite  
Alături de produsul lui Google am testat și Asus Lyra, Linksys Velop și Tp-link Deco. În 

plus față de abordarea tehnică adoptată de Google Wifi, aceste sisteme îi copiază și conceptul de 
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operare, în mare măsură. Pe de altă parte, sistemul Netgear Orbi vine în zona routerelor clasice, 

acesta poate fi setat cu ajutorul unui app de Android sau IOS sau chiar pe computer. 

Specialiștii germani în rețele de la AVM reacționează la noile sisteme extinzând routerele 

lor FritzBox, repetoarele şi extenderele Powerline pentru a include un mesh software. Am folosit cel 

mai nou firmware de laborator al FritzOS 6.88 si FritzBox 7499 pentru a testa acest mesh software.                  

  Din punctul de vedere al dispozitivelor finale, soluția AVM este identică cu cea a altor 
sisteme, întreaga casă are doar un singur Wi-fi, care furnizează automat clienților cel mai bun 

semnal posibil. În cazul acestei soluții, viteza de transfer este parțial mai mică decât cea a unui 

mesh hardware care folosește o bandă wireless dedicată și două benzi de frecvențe pentru 
conexiunea internă și, respectiv, procesul de conectare a clienților. Dar abordarea AVM îți permite 
să folosești în continuare hardware-ul existent, mai mult, soluția este armonizată și cu sub-sistemele 

FritzBox precum serviciile telefonice, printare și stocare de fișiere. Acesta a fost doar unul dintre 
motivele pentru care s-a testat şi Devolo GigaGate. Cu toate că acest sistem implică un bridge Wi-

fi, se potrivește bine în anumite scenarii, în care este la fel de bun sau chiar superior sistemelor 
mesh.  

Mesh setare și utilizare 

Sarcina de setare și optimizare a unui sistem wi-fi cu multiple puncte de acces este o știință 

în sine. Chestiunea dacă sau nu sistemele ar trebui să-l asiste în cel mai bun mod posibil pe 
utilizatorul de acasă devine cu atât mai importantă. Sistemele mesh autentice, precum și Google 
Wifi sau Tp-link Deco sunt acompaniate de instrucțiuni de utilizare printare, care conțin o singură 
propoziție – Instalează app-ul nostru pe smartphone-ul tău și urmează instrucțiunile. Ideal, 

funcționarea sistemului implică un pas în care conectezi primul dispozitiv fie la router, fie la 

modelul cablu/DSL. Apoi trebuie să aștepți un anumit semnal colorat al LED-urilor care indică 
disponibilitatea pentru configurare. În următorul pas, îți folosești smartphone-ul pentru a asigura un 

nume pentru rețeaua wi-fi și o parolă. Codurile de culoare sunt cea mai importantă parte a 

instrucțiunilor printate, așa că ai grijă să le păstrezi în siguranță.  

După setarea primei stații, app-urile te întreabă dacă vrei să mai adaugi și altele și să 
precizezi dacă următorul satelit ar trebui să fie și mai aproape sau mai departe de stația de bază. 
Dacă totul merge bine, poți avea o rețea mesh cu până la trei stații setată optim în 20 de minute. În 
timpul testelor, s-a remarcat că sistemul Tp-Link s-a comportat cel mai fluid în această procedură. 
Pe de altă parte, sistemele Asus și Linsys ne-au forțat să ne uităm mult timp la LED-uri colorate sau 

care pâlpâie, în vreme ce stațiile se tot reporneau și aplicau update-uri de firmware sau setări. Dar 

utilizatorul poate avea probleme mari dacă ceva nu merge bine – sistemul lyra, ocazional, nu a putut 

detecta a doua stație. Întrucât app-ul nu a oferit nicio opțiune de setare manuală, singurul lucru pe 

care puteam să-l facem era să tot resetăm dispozitivele, să re-inițiem procesul de detecție și să 
sperăm că de data asta totul va merge cum trebuie. 

Cooperarea problematică cu combinațiile modem-router 

Pe piața americană, un singur cablu sau un model DSl oferit de provider este, de regulă, 

dispozitivul care stabilește conexiunea la internet. Acest dspozitiv este atașat unui router care 
furnizează rețeaua wi-fi şi administrează adresele de IP din rețeaua de acasă. Asus Lyra, Google 

Wifi, Linksys Velop și TP-Link Deco nu oferă decât această funcție a routerului. Acesta este un 

dezavantaj în situații în care vrei să conectezi dispozitivele la o rețea de domiciliu, în care o 
combinație modem-router gen FritzBox sau Speedport preia simultan accesul la internet și funcțiile 
de administrare a rețelei. Într-un astfel de caz, cu toate că dispozitivele finale care sunt conectate la 
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sistemul mesh vor putea comunica cu internetul, dar și între ele, nu vor putea comunica însă cu 

clienții care sunt conectați la modem-router. Ar trebui să degradezi acest dispozitiv la nivelul de 
modem, pur și simplu să integrezi toți clienții în rețeaua mesh. Dar numărul de porturi LAN 
disponibile nu este suficient pentru toate dispozitivele conectate. În consecință, dacă rețeaua ta de 
acasă folosește opțiunile oferite de un FritzBox, ar trebui să aștepți până când funcția Wi-Fi mesh 

apare în versiunea stabilă a FritzOS. După aceea, vei putea adăuga un repetor AVM sau un extender 
Powerline mesh-ul Wi-Fi al FritzBox cu o simplă apăsare de buton. 

Modul acces point ca o alternativă  
Netgear Orbi şi Devolo GigaGate pot fi folosite ca alternative la o rețea mesh. Ambele 

sisteme funcționează ca puncte de acces. GigaGate este compatibilă doar cu acest mod, dar Orbi te 

lasă să alegi dacă vrei să folosești sistemul ca router sau ca acces point. Cu toate că dispozitivele 

setează o nouă rețea wi-fi, clienții conectați sunt integrați în rețeaua modem-routerului central. 

Scopul lui Netgear Orbi este să preia acoperirea wi-fi a întregii case, ceea ce înseamnă, 
esențialmente, că rețeaua wireless a routerului ar trebui dezactivată. Pe de altă parte, GigaGate este 

proiectat să acopere o locație care să nu poată fi acoperită prea bine de wi-fi sau de cablurile 

Ethernet cu porturi LAN şi cu hotspot wi-fi. 

Un astfel de scenariu ar putea, spre exemplu, să vizeze un colț din sufragerie care conține un 

televizor, o consolă de jocuri, un radio web și o facilitate NAS. De aceea, satelitul GigaGate are 

doar un singur port Gigabit LAN și patru porturi 100Mbit. Acest aranjament este destul de potrivit 
pentru uz într-o sufragerie, dar cele patru porturi Gigabit ale satelitului sunt mai bune pentru situații 
ce implică multiple PC-uri/NAS-uri. Toate celelalte sisteme mesh oferă unul sau două porturi 
Gigabit LAN per stație pentru a integra dispozitivele în rețeaua rapidă wireless. 
 

Bibliografie:  
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PRECIZIA DE PRELUCRARE ŞI ASAMBLARE 

-Fișă de documentare – Asamblări mecanice-  

 

Prof. Virginica Barabaş 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

  

recizia elementelor geometrice este determinată de precizia de prelucrare a piesei, prin 
aceasta înţelegându-se gradul de corespondenţă a parametrilor geometrici ai piesei finite, în raport 
cu parametrii fixaţi constructiv, care sunt indicaţi în desen. 

Diferenţele dintre aceşti parametri sunt abaterile de prelucrare. Abaterile se pot referi la:  
 dimensiuni;  

 forma geometrică (macrogeometria);  
 poziţia reciprocă a suprafeţelor (condiționează cel puțin două suprafețe ale piesei); 
 calitatea suprafeţei (microgeometria). 

1. Abaterile dimensionale sunt limitele între care variază dimensiunea nominală N a unei 

suprafețe.  
2. Abaterea de formă este distanţa maximă dintre profilul real şi dreapta (suprafaţa, planul, cercul) 

adiacentă. 
Abaterile de la forma geometrică pot fi:  

 abateri referitoare la forma cilindrică a piesei;  
 abateri care provin din diferenţa dintre razele de curbură din acelaşi plan.  
Aceste diferenţe determină o formă ovală (fig. 1) sau poligonală (fig. 2.), în locul formei 

cilindrice dorite. 

 

    

Fig. 1. Abateri de la forma ovală                    Fig. 2. Abateri de la forma poligonală 

 

De remarcat este faptul că aceste abateri nu sunt sesizate de multe ori la măsurători, din cauza 
simetriei lor. Dacă se folosesc aparate cu două puncte de contact (şublerul), măsurarea se face 
numai după un diametru, dar aceste abateri nu pot fi detectate.  

Ovalitatea se poate constata  prin intermediul micrometrului. 
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Forma poligonală se poate verifica cu ajutorul unui ceas comparator, fixând piesa între vârfuri 
sau pe o placă de trasat.  

Erorile privind rectilinitatea generatoarei cilindrului fac ca piesa cilindrică să apară sub forma:  
 convexă (butoi) (fig. 3.);  
 concavă (mosor) (fig. 4.);  
 cu axa curbă (fig. 5.);  

 cu forma conică (fig. 6.). 
 

 
 

Fig. 3. Abateri de la forma cilindrului. Convexitate  Fig. 4. Abateri de la forma cilindrului. 

Concavitate  

 

 

Fig. 5. Deformaţia curbă a axei piesei     Fig. 6. Conicitate  

 

Pentru piesele care au suprafeţele de asamblare plane, apar abateri în ceea ce priveşte 
rectilinitatea şi planitatea.  

Abaterile privind rectilinitatea se referă la profilul suprafeţei. 
Profilul suprafeţei rezultă din intersecţia suprafeţei prelucrate cu un plan ideal, perpendicular 

pe ea. Eroarea de rectilinitate se referă la toată lungimea liniei de intersecţie sau pe o anumită 
lungime a ei. Abaterea de la planitate se defineşte ca o abatere de la rectilinitate, în toate direcţiile 
suprafeţei prelucrate. 
3. Abateri de la poziţia reciprocă a suprafeţelor  

Precizia poziţiei reciproce a suprafeţelor ce limitează o piesă este determinată de mărimea 
abaterilor care apar. Abaterile de la poziţia reciprocă a suprafeţelor se referă la: concentricitate şi 
coaxialitate; simetrie; abatere de la poziţia axelor; bătaie circulară (radială şi frontală); bătaie totală 
(radială şi frontală); paralelism; perpendicularitate; înclinare. 

Abaterea de coaxialitate se referă la abaterea care există între axele a două găuri (fig. 7., a) 
sau a două suprafeţe cilindrice (fig. 7., b). 
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Fig. 7. Abateri de la coaxialitate 

 

Bătaia radială se referă la diferenţele dintre distanţele de la suprafaţa prelucrată a piesei, la 
axă. Se consideră de acelaşi fel şi coaxialitatea abaterilor de formă (fig. 8.). 

 

   
Fig. 8. Bătaia radială     Fig. 9. Bătaia frontală 

 

Bătaia frontală se referă la diferenţele dintre distanţele suprafeţei frontale a piesei până la un 

plan perpendicular pe axă, măsurate paralel cu axa (fig. 9.). 
Abaterile privind paralelismul sunt caracterizate prin diferenţa dintre dimensiunile distanţelor 

de la o axă la alta, de la o axă la o suprafaţă sau distanţa dintre două suprafeţe (fig. 10.). 
Erorile privind perpendicularitatea se referă la abaterile de la unghiul drept, format de două 

suprafeţe plane (fig. 11., a) sau de două axe (fig. 11., b.). 
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Fig. 10. Abateri de la parallelism                       Fig. 11. Abateri de la perpendicularitate 

 

 

 

ASAMBLĂRI MECANICE   

UC1: STRUCTURA PROCESULUI TEHNOLOGIC DE ASAMBLARE  

-Test de evaluare M7- 

 

Prof. Virginica Barabaş 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

I. Alegeți varianta corectă de răspuns: (15 p) 
1. Timpul necesar obţinerii unui produs, reiese din: 

a) schema de asamblare 

b) fişa tehnologică 

c) ciclograma asamblării 
2. Piesa se execută: 

a) dintr-o singură bucată 

b) din două sau mai multe piese 

c) dintr-o piesă şi un subansamblu 

3. Faza se execută: 

a) cu schimbarea sculelor de asamblare de către muncitori 
b) fără schimbarea sculelor de asamblare de către muncitori 
c) cu maşini şi utilaje de transport 

4. Documentele tehnologice necesare realizării operaţiei de asamblare sunt: 
a) piesa de bază, completul, subansamblul, ansamblul 
b) operaţia, faza, mânuirea, mişcarea 

c) schema de asamblare, fişa tehnologică, planurile de operaţii, ciclograma asamblării. 
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 5. Dimensiunea convenţională a unei suprafeţe interioare a unei piese, chiar dacă ea nu este 
cilindrică, este: 
a) arbore 

b) piesă internă 

c) alezaj 

 6. Valoarea dimensională obţinută prin prelucrare reprezintă: 
a) dimensiune limită 

b) dimensiune nominală 

c) dimensiune efectivă 

 

II. Completaţi spaţiile goale cu noţiunile corespunzătoare definiţiilor: (15 p) 
1. Precizia de prelucrare reprezintă gradul în care ...................................... şi 

.................................. dimensionale, de formă, şi de poziţie ale suprafeţelor, după prelucrare, se 
încadrează în cele înscrise pe ...................................................................... 

2. Abaterile de formă permit o abatere de la ............................................... a piesei, prescrisă 
în desenul de execuţie.  
 

III. Aşezaţi într-o ordine ierarhizată corectă structura produsului final: (10 p) 
1. Ansamblul general 

2. Piesa de bază 

3. Mecanismul 

4. Subansamblul  

5. Piesa 

 

IV. În ce situaţie piesa este considerată un rebut irecuperabil? (10 p) 

 

V. Daţi 2 exemple de abateri de poziţie, reprezentaţi şi simbolurile acestor abateri. (5 p) 
 

VI. Pentru executarea unui alezaj, se cunosc diametrul nominal = 76 mm, abaterea superioară 
= 0,15 mm şi abaterea inferioară = -0,09 mm. Calculaţi: diametrul maxim; diametrul minim; 
toleranţa şi scrieţi cota care se înscrie pe desen. (20 p) 

 

VII. Să se realizeze ciclograma procesului de asamblare, format din 5 operaţii, cunoscând 
următoarele: (15 p) 

a. Timpul alocat pentru fiecare operaţie este: T1= 5 min, T2= 6 min, T3= 14 min, T4= 15 min, 

T5= 5 min. 

b. Asamblarea este de tip succesivă. 
c. Să se calculeze timpul total pentru asamblare. 
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SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 

-Studiu de specialitate- 

 

Prof. Paraschiva Căpriţă 

Colegiul Economic Buzău, jud. Buzău 

 

 

ituaţia fluxurilor de trezorerie reflectă creşterea sau descreşterea netă a mijloacelor 
băneşti în cursul unui exerciţiu financiar. Principalul obiectiv al situaţiilor fluxurilor de trezorerie 
este de a reflecta influenţa activităţilor de exploatare, de investiţii şi de finanţare asupra mijloacelor 
băneşti ale unei entităţi, pe parcursul unui exerciţiu financiar. 

 Situaţia fluxurilor de trezorerie clasifică încasările şi plăţile de mijloace băneşti pe trei 
activităţi: exploatare, investiţie şi finanţare. 
 Fluxurile provenite din activităţile de exploatare sunt generate de principala activitate 

producătoare de venituri ale entităţii şi ca urmare, ele rezultă din tranzacţiile şi elementele care 
concură la formarea rezultatului net. Formula de principiu de calcul a indicatorului fluxul net de 

trezorerie privind exploatarea este: 

VENITURI  ÎNCASATE - CHELTUIELI  PLĂTITE 

 Mărimea fluxurilor  de trezorerie implicate de activităţile de exploatare este un indicator 
cheie al măsurii în care entitatea a degajat, prin exploatarea sa, suficiente fluxuri de trezorerie, 

pentru a rambursa împrumuturile sale, a menţine capacitatea sa operaţională, a vărsa dividende şi a 
face investiţii, fără să recurgă la alte surse externe de finanţare. 
 Fluxurile de numerar din activităţile de exploatare pot proveni din: 

 încasări de numerar din vânzarea de bunuri materiale şi prestarea de servicii; 
 încasările în numerar din asigurarea împotriva cutremurelor; 
 plăţile în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii;  

 plăţile în numerar efectuate către şi în numele angajaţilor; 
 plăţile şi rambursările de impozite asupra profitului, cu condiţia ca ele să nu poată fi în mod 

specific asociate activităţilor de finanţare şi de investiţii; 
 dobânzi plătite; 

 O entitate poate să deţină titluri în scopuri comerciale, caz în care acestea sunt asemănătoare 
stocurilor achiziţionate pentru a fi revândute. Ca atare, fluxurile de trezorerie care provin din 
achiziţia de titluri deţinute în scopuri comerciale sunt incluse în categoria activităţilor de exploatare. 
În mod asemănător, avansurile de trezorerie şi împrumuturile acordate de instituţiile financiare sunt 
clasificate, în general, în categoria activităţilor de exploatare. 
 Fluxurile care rezultă din activităţi de investiţii indică în ce măsură plăţile au fost efectuate 
pentru  achiziţia de active destinate să genereze venituri şi fluxuri de trezorerie viitoare. Fluxurile de 
trezorerie generate de activităţile de investiţii oferă infomaţii privind maniera în care entitatea îşi 
asigură  perenitatea şi creşterea. Ele se referă la: 

 plăţi pentru achiziţionarea de acţiuni; 
 plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări corporale; 



Dialoguri Didactice – Nr. 8, decembrie 2017 

 

 

 

114 

 

 încasări din vânzarea de imobilizări corporale; 
 dobânzi încasate; 
 dividende încasate. 

 Activităţile de finanţare sunt acele activităţi care antrenează schimburi în mărimea şi 
structura capitalurilor proprii şi împrumutate ale entităţii. Prezentarea separată a acestor fluxuri în 
tabloul de trezorerie este dată de posibilitatea utilizării lor în previziunea sumelor pe care aportorii 

de capitaluri le vor retrage din fondurile (capitalurile) viitoare. 

 Mişcările de trezorerie generate de activităţile de finanţare se referă la: 
 încasări din emisiunea de acţiuni şi alte instrumente de capitaluri proprii; 
 încasări din împrumuturi pe termen lung; 

 plata datoriilor aferente leasing-ului financiar; 

 dividende plătite. 
 În principiu, fluxurile de trezorerie trebuie să fie prezentate la nivelul mărimii lor brute. 
Altfel spus, nu este posibil să se compenseze încasările şi plăţile din aceeaşi categorie, chiar şi din 
categorii diferite. 

 Totuşi IAS7 admite două excepţii de la această regulă. Astfel, unele fuxuri de trezorerie care 

provin din activităţi de exploatare, de investiţii sau de finanţare pot să fie prezentate (nu este o 
obligaţie) în mărime netă. Este vorba despre: 

 încasările şi plăţile în contul clienţilor, atunci când fluxurile de trezorerie decurg din 

activităţile clientului, dar nu decurg din cele ale întreprinderii; 
 încasările şi plăţile referitoare la elemente ce au un ritm de rotaţie rapid, o valoare mare şi 

scadenţe scurte. 
 Fluxurile de trezorerie care provin din dobânzi şi dividende încasate sunt prezentate separat 
de cele care sunt generate de dobânzile şi dividendele plătite. 
 Pentru întocmirea şi prezentarea situaţiei financiare a fluxurilor de trezorerie se pot folosi 

două metode: directă şi indirectă. 
 Metoda directă utilizează numai informaţii de tip fluxuri de trezorerie (încasări şi plăţi), 
informaţii ce pot să fie utile pentru estimarea fluxurilor de trezorerie viitoare. Ea este preferată de 
investitori, chiar dacă preparatorii de conturi consideră că metoda indirectă le este mai la îndemână 
pentru întocmirea tabloului. 
 Se ajunge la următoarea prezentare tip: 
                                            

SITUATIA  FLUXURILOR  DE  TREZORERIE 

           la data_________________________           

                                               -lei- 

Denumirea elementului Exerciţiul financiar 
Precedent Curent 

A 1 2 

Fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare: X X 

Încasări de la clienţi X X 

Plăţi către furnizori şi angajaţi X X 

Dobânzi plătite X X 

Impozit pe profit plătit X X 
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Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor X X 

Trezoreria netă din activităţi de exploatare X X 

Fluxuri de trezorerie din activităţi de investiţie X X 

Plăţi pentru achiziţionarea de acţiuni X X 

Plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări corporale X X 

Încasări din vânzarea de imobilizări corporale X X 

Dobânzi încasate X X 

Dividende încasate X X 

Trezorerie netă din activităţi de investiţie X X 

Fluxuri de trezorerie din activităţi de finanţare X X 

Încasări din emisiunea de acţiuni X X 

Încasări din împrumuturi X X 

Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar X X 

Dividende plătite X X 

Trezorerie netă din activităţi de finanţare X X 

Creşterea netă a trezoreriei şi echivalentelor de trezorerie X X 

Trezorerie şi echivalente de trezorerie la începutul exerciţiului 
financiar 

X X 

Trezorerie şi echivalente de trezorerie la sfârşitul exerciţiului 
financiar 

X X 

 

 ADMINISTRATOR,      ÎNTOCMIT, 
Numele şi prenumele_______________                Numele şi prenumele________________ 

Semnătura_______________________        Semnătura_______________________________ 

         Nr. de înregistrare la organismul profesional 
Ştampila entităţii 
 

Bibliografie: 

1. Ristea, Mihai - Contabilitatea financiară a întreprinderii, Editura Universitară, 2005  

2. Pântea, Iacob Petru; Bodea, Gheorghe - Contabilitatea financiară romănească, conformă cu 
directivele europene, Editura Intelcredo, 2006            
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FINANŢAREA  UNEI  AFACERI 

 

Prof. Paraschiva Căpriţă 

Colegiul Economic Buzău, jud. Buzău 

 

 

n vederea dezvoltării F.E. Phoenix Travel SRL sunt necesare fonduri băneşti în valoare 
de 200.000 lei pentru achiziţionarea unui autocar şi a unui teren pe litoralul Mării Negre pentru 
construirea unui hotel – restaurant.     

În cazul în care nu putem accesa fonduri europene vom contracta un credit bancar pe o 
perioadă de trei ani, cu dobânda de 10% pe an. Suma va fi restituită lunar, anuitatea fiind 6111,11 
lei. 

Durata împrumutului este de trei ani cu posibilitatea de a fi restituit creditul într-o perioadă 
mai mică. În acest caz se percepe o dobândă de 0,2% din valoarea rămasă. 
 

PLANUL FINANCIAR – F.E. PHOENIX  TRAVEL SRL 

 

DIMENSIONAREA CHELTUIELILOR 

Stocuri (bunuri materiale) 

Nr. crt. Bunuri materiale U.M. Cant./an P.U. Valoare 

1 Materiale consumabile 100 

2 Cheltuieli cu mărfurile 35.000 

 Total 35.100 

Cheltuieli cu personalul 

Nr. crt. Funcția Număr de ocupanți ai postului Salariu brut 

1 Manager 1 300 

2 Asistent manager 1 150 

3 Manageri departamente 5 150 

4 Personal departamente 8 100 

 Total salarii brute 2,000 lei 

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială 

1 CAS 20,80% 416 

2 CASS 5,20% 104 

3 Fond de șomaj 0,50% 10 

  Total 530 

Total cheltuieli salariale  2,000 lei + 556 lei = 2.530 

      

Cheltuieli cu reclama și publicitatea              150        lei    



Dialoguri Didactice – Nr. 8, decembrie 2017 

 

 

 

117 

 

Cheltuieli  cu comisioanele                            20  lei    

Cheltuieli cu chiria                                            50  lei    

Cheltuieli  cu telecomunicaţiile                   100  lei    

      

   Total cheltuieli   37.950 

 

VENITURI  TOTALE: 47.000 lei 

- din prestări servicii: 45.500 lei   
- din donaţii: 1000 lei 
- din dobânzi: 500 lei 
Rezultatul exerciţiului = Venituri totale – Cheltuieli totale 

Rezultatul exerciţiului = 47.000 – 37.950 = 9.050 (profit brut) 

Rata profitului = profit brut / venituri totale = 9.050/ 47.000 = 19,25% 

Profit net = Profit brut – Impozit/ profit = 9.050 – 1.448 (9.050 X 16%) = 7.602 

Profit net = 7.602 

Aceste cifre au fost preluate din următoarele documente: balanţa de verificare, bilanţul contabil  şi 
contul de profit şi pierdere. 
 

 Premise ale dezvoltării pe piaţa reală                    
 

Analiza gradului de dezvoltare a unui sistem economic, a capacităţii lui de supravieţuire, a 

direcţiei de dezvoltare finală, presupune definirea şi măsurarea exactă a eficienţei economice. 

Profitul constituie punctul de interes maxim în majoritatea analizelor financiare. Toate celelalte rate 

servesc la luarea unor decizii care să ducă în final la maximizarea profitului. O rată înaltă permite 

luxul unor greşeli ocazionale, erori care, în condiţiile unor afaceri mai puţin profitabile, ar fi dus 

firma în pierdere. 

Asupra nivelului şi dinamicii productivităţii muncii influenţează factorii economici, naturali,  

sociali, psihologici, tehnici şi educaţionali.  
                 În privinţa sectorului de activitate, turismul este un sector în plină ascensiune, în special 
în zona Pietroasele, unde se previzionează o creştere a turiştilor şi încasări foarte mari. Prin prisma 
ofertei noastre de anul trecut Ivăneţu am reuşit să convingem un segment mare de turişti de a vizita 
astfel de locaţii, tinerii considerând o zonă bună de petrecut timpul liber, cât şi pentru organizarea 

unor evenimente (banchete, concursuri). La fel dorim să vă convingem şi cu oferta promoţională de 
anul acesta - Pietroasele care, de asemenea, reprezintă un mare interes încă de acum pentru toate 
categoriile de vârstă. 
 

 

Bibliografie: 

1. Bisa, C.; Ancuţa, T. - Elaborarea Studiilor de Fezabilitate şi a Planurilor de Afaceri - BMT, 

2005 

2. Caraiani, C. - Bazele Contabilităţii - ASE, Bucureşti, 2003 

3. Cistelecan, L.; Azar, M. - Economia, Eficienţa şi Finanţarea Investiţiilor, Editura Economică, 
Bucureşti, 2002  
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CONCURSURILE ȘCOLARE ȘI ROLUL LOR ÎN ATINGEREA 
PERFORMANȚELOR ELEVILOR 

DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC 

 

Prof. Valeria Diaconu  

Colegiul Tehnic ”Alexe Marin” Slatina, jud. Olt 

 

oncursurile şcolare sunt activităţi extracurriculare la care elevii din învățământul 
profesional și tehnic pot participa sub îndrumarea unui cadru didactic. Concursurile şcolare 

organizate în unitățile de învățământ profesional și tehnic pot fi: 

 Olimpiadele şcolare organizate pe şcoală/locală/municipală/judeţeană/naţională, organizate 

de  Ministerul Educaţiei Naţionale; 
 Concursurile organizate de unităţi şcolare, agenţi economici etc.; 

 Concursurile profesionale organizate pe şcoală/locală/judeţeană/naţională, organizate de  

Ministerul Educaţiei Naţionale. 

Concursurile şcolare organizate în unitățile de învățământ profesional și tehnic sunt variate, 

putând fi organizate la discipline tehnice, la tehnologia informației și a comunicațiilor, la 
matematică, chimie, biologie etc., și permit participarea tuturor elevilor. 

În cazul concursurilor cu miză mare (olimpiade, concursuri profesionale organizate la nivel 
local/municipal/judeţean/național) se impune modalitatea de evaluare externă. 

Pentru că evaluarea randamentului şcolar este de cele mai multe ori o evaluare internă, se  
impune implicarea altor persoane evaluatoare, din afara spaţiului şcolar, respectiv, compararea 

rezultatelor şi luarea măsurilor ameliorative. Scopul evaluării este de a perfecţiona procesul 
educativ și de a adapta permanent strategiile  educative la particularităţile elevilor din învățământul 
profesional și tehnic. 

Evaluările externe urmăresc mai multe scopuri: 
 Obţinerea de informaţii privind pregătirea elevilor din învățământul profesional și tehnic la 

anumite discipline şi calitatea învățământului în raport cu anumite standarde; 
 Compararea rezultatelor unei promoţii în raport cu altele precedente, evidenţiindu-se  

progresul sau regresul; 

 Punerea în evidenţă a domeniilor în care este necesar să se intervină pentru îmbunătăţirea 
procesului de învăţământ; 

 Verificarea indirectă şi aprecierea activităţii cadrelor didactice; 
 Reglarea conduitei didactice a profesorilor privind folosirea unor metode noi, mijloace de 

învăţământ recent intrate în practica didactică; 
 Compararea şi ierarhizarea diferitelor unităţi şcolare de învățământ profesional și tehnic. 

Societatea modernă cere oameni creativi, inventivi, inovatori, aceasta fiind o condiţie 
hotărâtoare  a progresului la care aspiră toate fiinţele umane. 

Școala devine un spaţiu de promovare a creativităţii şi libertăţii individuale ce contribuie la 

formarea viitorului omului societăţii moderne. Cercetările arată că dezvoltarea emoţională a elevilor 
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este decisivă pentru succesul şcolar şi pentru reuşita în viaţă. Profesorul se implică pentru un 
învăţământ profesional și tehnic performant, competitiv, compatibil cu repere educaţionale ale 
prezentului şi viitorului. 

Trebuie să facem delimitarea dintre competenţa şcolară şi performanţa şcolară, deoarece prin 

intermediul concursurilor şcolare se remarcă puţini elevi care ajung la performanţa şcolară. 
 Competenţa şcolară se referă la totalitatea abilităţilor şi capacităţilor de care este capabil 

elevul şi care au fost determinate de procesul evaluativ anterior; 
 Performanţa şcolară este ceea ce elevul realizează efectiv ca urmare a mobilizării 

capacităţilor sale cognitive şi afectiv-voliţionale în situaţia confruntării cu o sarcină de lucru. 
Concursurile şcolare îndeplinesc următoarele funcții: 

 Stimulează imaginaţia, gândirea; 
 Oferă motivaţia atât de necesară în procesul de învăţare, oferă copiilor dorinţa de 

aprofundare şi perfecţionare într-un domeniu; 

 Ajută la dezvoltarea talentelor, abilităţilor şi cunoştinţelor. 
Cei care propun concursurile ţin cont de părerile participanţilor şi ale profesorilor 

coordonatori, realizându-se un feed-back continuu. 

Obiectivele concursurilor școlare: 
 Dezvoltarea spiritului competitiv; 

 Etalarea cunoştinţelor acumulate la clasă; 
 Verificarea cunoştinţelor pe etape de parcurgere a materiei; 
 Structurarea informaţiilor, cunoştinţelor, competenţelor şi a abilităţilor dezvoltate; 
 Promovarea ideilor de competiţie şi performanţă a studiului. 

Impactul concursurilor școlare asupra elevilor:  

 Elevul îşi poate afla gradul de asimilare a cunoştinţelor şi a deprinderilor care nu se 
substituie evaluării de la clasă; 

 Elevii au posibilitatea de a se autoevalua, iar părinţii lor ştiu precis unde să intervină; 
 Aglomerarea acestora în programul şcolar poate produce suprasolicitare intelectulă şi fizică 

a elevilor cu efect direct manifestat asupra diminuării performanţelor şcolare; 
 Realizarea diferenţierii demersului didactic pentru a sprijini şi facilita progresul în ritm 

propriu al elevilor, atât cei capabili de performanţe deosebite, cât şi cei ce întâmpină dificultăţi în 
învăţare; 

 Selectarea elevilor şi constituirea grupelor de pregătire; 
 Trierea concursurilor; 

 Concursurile care depăşesc programele destabilizează încrederea în sine, demotivează, nu 
contribuie la construirea şi întărirea stimei de sine; 

 Elevul devine mai responsabil, învaţă să se concentreze; 

 Elevul învaţă să accepte înfrângerea, să o gestioneze; 
 Presiunea psihologică la care este supus elevul, timpul afectat jocului, activităţilor recreative 

redus. 

Concursurile şcolare îndeplinesc un rol prognostic şi de decizie, contribuie la dezvoltarea 

unei gândiri critice, autonome, a spiritului argumentativ, a gândirii asupra propriei gândiri. 
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CONTABILITATE GENERALĂ 

-Test de evaluare sumativă- 

 

Prof. Mihaela Simona Ona 

Liceul Tehnologic "Marmația” Sighetu-Marmației, jud.Maramureș 

 

 

alificarea: Tehnician în activităţi economice 

Modulul II: Contabilitate generală 

Clasa: a X-a 

Competenţe vizate: 
C1. Utilizează procedeele contabile pentru gestionarea patrimoniului 

Obiectivele evaluării: 
 utilizează analiza contabilă pentru înregistrarea în contabilitate a evenimentelor şi 

tranzacţiilor 
 stabilește tipul de formulă contabilă aferentă operaţiei economice înregistrate 

 utilizează Planul General de Conturi 

 

Matricea de specificaţii 
 

Niveluri cognitive 

Conţinuturi 
A-şi 

aminti 

A 

înţelege 

A 

aplica 

A 

analiza 

Nr. 

itemi 

Pondere 

 

Total 

1. Analiza contabilă I6 I12,I13 I19,I20 I11 6 30% 57p 

2. Formula contabilă I1,I3,I15 I2,I4 I10 I9,I16 8 40% 18p 

3. Articolul contabil  I7,I14 I17  3 15% 8p 

4. Registrele contabile  I5,I8  I18 3 15% 7p 

Nr. itemi 4 8 4 4 20 - - 

Pondere 20% 40% 20% 20% - 100 - 

Total 9p 26p 45p 10p - - 90 

 

 

https://www.didactic.ro/
https://www.edu.ro/olimpiade-si-concursuri
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TEST DE EVALUARE 

 Toate subiectele sunt obligatorii.  

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 Timpul efectiv de lucru este de 50 min. 

 Este permisă utilizarea calculatorului în timpul desfăşurării probei. 
 Este permisă consultarea “Planului de conturi”. 

 

SUBIECTUL I (30 puncte) 

 

I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1-5), scrieţi pe foaia de lucru, litera 

corespunzătoare răspunsului corect:  
      

1. Formula contabilă cuprinde: 

a. cont corespondent debitor, cont corespondent creditor, marimea valorică; 
b. cont corespondent debitor, semnul egal, cont corespondent creditor; 

c. cont corespondent debitor, semnul egal, cont corespondent creditor, suma; 

d. cont corespondent debitor, cont corespondent creditor, suma; 

 

2. Evaluarea este un procedeu:  

a. comun tuturor științelor; 
b. comun științelor economice; 
c. specific metodei contabilității; 
 

3. Formula contabilă rezultă din: 

a. parcurgerea modificărilor bilanţiere; 
b. parcurgerea etapelor  analizei contabile; 

c. parcurgerea planului de conturi; 

d. parcurgerea etapelor balanţei de verificare; 
 

4. Formula contabilă simplă are în componenţa sa cel puţin: 
a. două conturi; 
b. trei  conturi; 

c. patru conturi; 

d. cinci conturi; 

 

5. Înregistrările efectuate în Registrul Cartea Mare au la bază datele înregistrate în: 
a. Registrul inventar 

b. Registrul jurnal 

c. Registrul pentru cumpărări 
d. Registrul pentru vânzări 
 

I.2. Notaţi în dreptul enunțului litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, 
dacă apreciaţi că enunţul este fals: 
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a. Un cont bifuncţional prezintă sold final debitor și creditor; 
b. Soldul final al contului este dat de diferenţa între totalul sumelor debitoare şi totalul sumelor 
creditoare; 

c. Formula contabilă complexă are în componenţa sa cel puţin patru conturi; 
d. Formulele contabile de stornare se folosesc pentru corectarea formulelor contabile greşite; 
e. Analiza contabilă nu este un procedeu specific contabilităţii. 
f. Alegeţi unul din enunţurile pe care le-aţi considerat false şi transformaţi-l într-un enunţ adevărat. 
 

I.3. În coloana A sunt prezentate operaţii economice, iar în coloana B formule contabile. 

Realizați legătura corectă între cifrele din coloana A şi literele corespunzătoare din coloana B. 
 

A. B. 

1. Se încasează în numerar creanţa de la un debitor  
2. Se majorează capitalul social prin încorporarea rezervelor  
3. Se rambursează un credit bancar din contul de disponibil 

4. Se cumpără mărfuri de la furnizori  

a.    371 = 401 

b.  5191 = 5121  

c.    461 = 5311  

d.  5311 =   461 

e.    106 = 1012 

 

 

SUBIECTUL II (30 puncte) 

 

II.1. Precizaţi finalitatea analizei contabile. 
II. 2. Completaţi spaţiile libere folosind termenii corespunzători, contextului dat: 
a. Articolul contabil servește pentru corectarea sau _____(1)_____ unor înregistrări anterioare 
greșite. 
b. Formula contabilă compusă cuprinde un singur cont debitor și _____(2)_____ conturi creditoare 
sau invers. 

c. Stornarea în_____(3)_______presupune că pentru corectarea unei înregistrări, se va inversa 
înregistrarea contabilă greșită.  
d. După____(4)_____contabilă, conturile sunt de activ sau de pasiv. 
e. Registrul Cartea mare este un document contabil de______(5)______ şi sistematizare şi conţine 
simbolul contului debitor şi al conturilor creditoare corespondente, rulajul debitor şi creditor, 
precum şi soldul contului. 
II. 3. Pentru formula contabilă 401 = 5311 răspundeţi la următoarele întrebări: 
a. Enunţaţi operaţia economico-financiară înregistrată.   
b. Precizaţi documentul justificativ. 
 

SUBIECTUL III (30 puncte) 

 

În cursul lunii decembrie au loc următoarele operaţii: 
a. Se majorează capitalul social prin încorporarea rezervelor legale în sumă de 500 lei şi a primelor 

de emisiune în sumă de 300 lei. 
b. Se cumpară conform facturii fiscale un teren în sumă de 6.500 lei, TVA 19%. 
c. Se achită în numerar datoriile faţă de un furnizor în sumă de 2.000 lei. 
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d. Se încasează în contul de la bancă creanţele provenite de la clienţi în sumă de 1.800 lei şi din 
efecte de primit în sumă de 5.000 lei. 
e. Se plăteşte din contul de la bancă impozitul pe profit în suma de 500 lei şi impozitul pe veniturile 
din salarii în sumă de 600 lei. 

Parcurgând etapele analizei contabile, întocmiţi formulele contabile aferente operaţiilor de 
mai sus. 

 

BAREM DE CORECTARE ŞI  NOTARE 

 

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. 
 Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu 

ideile precizate în barem. 
 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

SUBIECTUL I                                                                                                      TOTAL: 30p 

I.1. (10p) 1.c; 2.c; 3.b; 4.a; 5.b. 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2p, iar pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa 
acestuia, 0p. 

I.2. (12p) 

     (10p) a – F; b – A; c – F; d – A; e –F . 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2p, iar pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa 
acestuia, 0p. 

 (2p) f 

Formula contabilă complexă are în componenţa sa n conturi Debitoare și 1 cont Creditor sau invers. 
Pentru oricare unul din răspunsurile corecte, din lista de mai sus, se acordă 2p, iar pentru oricare 

răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p. 

I.3. (8p) 1 – d; 2 – e; 3 – b; 4 – a. 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2p, iar pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa 
acestuia, 0p. 

 

SUBIECTUL II                                                                                                     TOTAL: 30p 

II.1. (5p) 

 Finalitatea analizei contabile este de a întocmi formula contabilă. 
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 5p. Pentru răspuns parţial corect sau incomplet se 
acordă 2p, iar pentru răspuns incorect sau lipsă, 0p. 

II.2. (15p)  (1) – anularea; (2) – mai multe; (3) – negru; (4) – funcția; (5) – sinteză. 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 3p, iar pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa 
acestuia, 0p. 

II.3. (10p) 

a. (5p) Se achită în numerar datoria față de furnizori. 
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 5p. Pentru răspuns parţial corect sau incomplet se 
acordă 2p, iarpentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p. 

b. (5p) – chitanţa fiscală 

Pentru răspuns corect se acordă 5p, iar pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p. 
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SUBIECTUL III                                                                                                    TOTAL: 30p 

a. Majorare capital social 

  

1012 „Capital subscris vărsat”  (P) + (C) 800 lei 

1061 „Rezerve legale”   (P) - (D) 500 lei 

1041 „Prime de emisiune”   (P) - (D) 300 lei  (3p) 

 

                     %  = 1012 800 

                                   1061  500 

                                   1041  300 (3p) 

b. Cumpărare teren  

2111 „Terenuri”  (A) + (D) 6500 lei 

4426 „TVA deductibilă” (A) + (D) 1235 lei 

404 „Furnizori de imobilizări”(P) + (C) 7735 lei (3p) 

 

                     %  = 404 7735 

2111             6500 

                                   4426  1235 (3p) 

c. Plata datoriei în numerar 
  401 „Furnizori”    (P) - (D) 2000 lei 

5311 „Casa în lei”     (A) - (C) 2000 lei (3p) 

 

   401  = 5311 2000 (3p)  

 

d. Încasare creanţe                      
5121 „Conturi la bănci în lei” (A) + (D) 6800 lei 

4111 „Clienţi”   (A)  - (C)  1800 lei  

  413 “Efecte de primit de la clienţi”  (A) - (C)  5000 lei  (3p) 

 

5121 =   % 6800 

            4111 1800  

             413  5000 (3p) 

 

e. Plata datoriilor 

4411 „Impozit pe profit”        (P)   - (D)   500 lei 

  444 ”Impozitul pe venituri de natura salariilor” (P)   - (D)   600 lei 

5121 „Conturi la bănci în lei”     (A)   - (C) 1100 lei (3p) 

 

   %  = 5121 1100  

4411    500 

 444    600 (3p)  

 

Pentru  fiecare răspuns corect şi complet se acordă punctajul specificat, iar pentru fiecare răspuns  
incorect sau lipsa acestui, 0p. 
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Reţinere şi amintire 
îmbunătăţite 

 

Incluziune  

mai mare 

 

O pregătire mai 
bună pentru 
exercitarea unei 

profesii 

Sprijină abilităţile pentru 
învăţarea pe parcursul 
întregii vieţi 

Sprijină 
integrarea 

abilităţilor cheie 

Învăţare 
mai 

eficace 

Motivaţie 
mai puternică 

 

UTILIZAREA METODELOR INTERACTIVE  

LA ORELE DE TEHNOLOGIE 
 

Prof. Violeta Pîntea 

Colegiul Tehnic ”I. C. Ștefănescu” Iași, jud. Iaşi 
 

nvăţarea centrată pe elev. Învăţarea centrată pe elev este învăţarea care “oferă 
elevilor o mai mare autonomie şi un control sporit cu privire la disciplinele de studiu, la metodele 

de învăţare şi la ritmul de studiu”. (Gibbs) Elevilor trebuie să li se ofere un control sporit asupra 
învăţării prin asumarea responsabilităţii cu privire la: ceea ce se învaţă, modul cum se învaţă şi de 
ce, momentul când se învaţă. 

 Ce avantaje prezintă învăţarea centrată 
pe elev? Învățarea centrată pe elev oferă 
elevilor o mai mare autonomie. Elevii 

nu se mai pot baza pe faptul că 
profesorul le va spune ce, cum, unde şi 
când să gândească. Metodele de 
predare-învăţare prin cooperare 

(ciorchinele, diagrama Venn, metoda 

mozaicului, turul galeriei, metoda 

cubului, jocurile de spargere a gheţii, 
etc.) pot fi folosite în educarea şi 
dezvoltarea gândirii critice şi a 
creativităţii elevilor, precum şi a unor 
abilităţi sociale; prin utilizarea acestor 

metode se realizează în sala de clasă un 
climat de lucru relaxant şi reconfortant.  
 

 

 

 

 

Metoda mozaicului. Această metodă presupune învăţarea prin cooperare la nivelul unui 
grup şi predarea achiziţiilor dobândite de către fiecare membru al grupului unui alt grup. Ca toate 

celelalte metode de învăţare prin cooperare şi aceasta presupune următoarele avantaje: stimularea 
încrederii în sine a elevilor; dezvoltarea abilităţilor de comunicare argumentativă şi de relaţionare în 
cadrul grupului; dezvoltarea gândirii logice, critice şi independente; dezvoltarea răspunderii 
individuale şi de grup; optimizarea învăţării prin predarea achiziţiilor altcuiva.  

Metoda mozaicului presupune următoarele etape:  
 împărţirea clasei în grupuri eterogene de câte 4 elevi, fiecare dintre aceştia primind câte o 

fişă de documentare. Fişele cuprind părţi ale unei lecţii şi sunt numerotate de la 1 la 4; 
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 prezentarea succintă a subiectului tratat;  
 explicarea sarcinii, care constă în înţelegerea întregii lecţii; regruparea elevilor, în funcţie de 

numărul fişei primite, în grupuri de experţi: toţi elevii care au numărul 1, vor forma un grup, cei cu 
numărul 2 vor forma alt grup, s.a.m.d. In cazul în care se lucrează cu toată clasa, se vor forma două 
grupuri pentru fiecare număr;  

 învăţarea prin cooperare a secţiunii care a revenit grupului: elevii citesc, discută, încearcă să  
înţeleagă cât mai bine, hotărăsc modul în care pot preda cea ce au înţeles colegilor din grupul lor 
originar. Strategiile de predare şi materialele folosite rămân la latitudinea grupului de experţi. Este 
foarte important ca fiecare membru al grupului de experţi să înţeleagă că el este responsabil de 
predarea secţiunii respective celorlalţi membri ai grupului iniţial; 

 revenirea în grupul iniţial şi predarea secţiunii pregătite celorlalţi membri. Dacă sunt 
neclarităţi, elevii adresează întrebări expertului. Dacă neclarităţile persistă se pot adresa întrebări şi 
celorlalţi membri din grupul expert pentru secţiunea respectivă;  

 trecerea în revistă a întregii lecţii prin prezentare orală cu toată clasa. 
 

Exemple de bune practici 

Tema: Materiale auxiliare textile – clasa a X-a 

Obiectivele activităţii: După rezolvarea acestei activităţi, elevii vor fi capabili să caracterizeze 
materialele auxiliare textile şi să precizeze rolul acestora în cadrul unui produs. 

În cadrul acestei activităţi, elevii vor avea sarcina de a caracteriza materialele auxiliare şi 
de a preciza rolul acestora, aplicând metoda mozaicului. 
1. Mod de lucru (5 minute) 

 se formează grupe de câte 4 elevi (după criterii stabilite de către  profesor); membrii 
grupului vor avea fiecare un număr de la 1 la 4; fiecare membru al grupului va primi o parte a unei 

fişe de documentare, “Materiale auxiliare utilizate în  industria confecţiilor textile”, după cum 

urmează: elev 1 - căptuşeli; elev 2 - întărituri; elev 3 - aţa de cusut; elev  4 -  furnituri; toţi elevii 
care au nr. 1 se adună într-un  grup, cei cu nr. 2  în  alt grup, cei cu nr. 3  vor forma un alt grup, iar 
cei cu nr. 4 vor forma la rândul lor un grup; aceste grupuri se numesc grupuri de „experţi”;  

2. Sarcini de lucru pentru  grupul de experţi (15 minute) 

 fiecare elev va citi informaţiile din fişa de documentare referitoare la materialul auxiliar 
corespunzător grupei din care face parte; fiecare elev va discuta în cadrul grupului de experţi despre 
rolul şi caracteristicile acestui material.  

 Este important să înţelegeţi cât mai bine noţiunile, deoarece va trebui să le predaţi colegilor 

din grupul iniţial.  
 Strategiile de predare şi materialele pe care le veţi folosi vor fi hotărâte în cadrul grupului de 

experţi. 
3. Sarcini de lucru pentru grupul iniţial (20 minute) - fiecare elev se va 

întoarce la grupul său iniţial şi va preda celorlalţi conţinutul pregătit; dacă 
elevii au neclarităţi, se adresează întrebări expertului.   

4. Discutarea la nivelul clasei a concluziilor şi lămurirea eventualelor 
neclarităţi (10 minute)  

Materialele auxiliare textile sunt acele materiale care, în funcţie de produs şi model, 
pot lipsi din componenţa produsului.  

Aceste materiale pot fi grupate în:  
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 Căptuşeli 
 Întărituri 
 Aţa de cusut 
 Furnituri. 
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PRACTICA EVALUATIVĂ A DISCIPLINELOR ECONOMICE 

 

Prof. Corina Daniela Rotariu 

Liceul „Regina Maria” Dorohoi, jud. Botoşani 
 

n practica pedagogică cele mai frecvente metode aplicate sunt: observarea curentă, 
chestionarea orală (frontală, individuală, combinată), lucrările scrise, lucrările practice şi metodele 
moderne de verificare (testul docimologic, ghidurile de notare, scările de notare). 

 Orice încercare de abordare a problemelor evaluării învățământului, în general și ale 
evaluării elevilor, în particular, este confruntată, de la început, cu complexitatea dimensiunilor care 
circumscriu domeniul evaluării, atât ca teorie și ca obiect al cercetării științifice, cât și ca practică și 
ca fenomen real, ca realitate prezentă în toate articulațiile procesului și sistemului de învățământ, 
începând cu cel mai simplu act de evaluare a elevilor în lecție, până la nivelul evaluărilor naționale. 

Nu numai că domeniul evaluării este deosebit de complex, dar variatele sale componente sunt și 
puternic relaționate, alcătuiesc un sistem integrativ din care este dificil să fie izolat un anumit aspect 
fără a simplifica și fără a pierde o parte însemnată a implicațiilor pe care aspectul respective le 
genereaza sau le suportă prin interacțiune cu complexul factorial al evaluării. 
          O evaluare pur obiectivă, impersonală, indiferentă și absolut neutră, adică o evaluare fără 
subiect nu este numai imposibilă, dar și mai slab semnificativă, mai puțin relevantă și, în cele din 
urmă, mai puțin obiectivă, decât o evaluare care angajează explicit subiectivitatea, valorile, 
atitudinile și viziunea personală, ale celui care evaluează sau/și ale celui care este evaluat. Educația 
este prin excelență interacțiune între subiectivități, este transfer și asimilare de experiență care 
angajează integral personalitățile implicate, profesori sau elevi. 
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         Problema este de a nu elimina intervenția factorului subiectiv, ci de a controla această 

intervenție. Pentru clarificare ar fi necesare câteva întrebări: 
 În ce limite intervenția factorului subiectiv, fie că este vorba despre profesor, de elev sau de 

altă persoană poate influența, poate să se abată, în plus sau în minus, de la ceea ce ar fi o evaluare 
corectă? 

 În ce proporții influența factorului subiectiv poate fi distribuită pe cei doi agenți principali: 
profesorul și elevul? 

 În ce măsură influența factorului subiectiv se exercită în sensul non-obiectivității? Sau 

invers pusă problema: În ce măsură obiectivitatea este diminuată prin aportul subiectiv al 
persoanelor implicate în factorul evaluării? 

1. Intervenția factorului subiectiv nu poate depăși anumite limite ale abaterii de la nivelul 
corect al evaluării, chiar și atunci când acest nivel este cel al "bunului simț". O performanță al 
cărei nivel este de nota șapte, nu poate fi cotată nici cu zece, dar nici cu patru, chiar și atunci când 
evaluatorul ar urmări în mod intenționat să supraevalueze sau să subevalueze un anumit elev. 

Excepțiile, dacă apar, nu fac decât să confirme regula, căci subiectivismul devine în acest caz 
evident, iar discuțiile trebuie orientate în altă parte. Dacă însă renunțăm la prezumția de 
intenționalitate, atunci este cert că abaterile de origine subiectivă nu pot depăși - și nici nu depășesc 
în plan real – anumite limite. Tocmai aceste limite sunt cele care trebuie luate în considerație în 
delimitarea spațiului de intervenție, prin metode speciale de evaluare, în sensul diminuării aportului 

subiectiv la denaturarea evaluării. Orice exces de substituire a personalității evaluatorului și 
evaluatului prin tehnici impersonale și riguros obiective - în măsura în care acestea sunt posibile - 
poate avea cel puțin două efecte negative:  

 diminuează gradul de semnificație a evaluării, reducând-o la măsurarea de caracteristici 
"fizice";  

 scoaterea din sfera evaluării a aspectelor calitative complexe care nu pot fi sesizate decât 
prin observație, prin relație directă între evaluator și evaluat, între profesor și elev. 

2. Temeiul celei de-a doua întrebări se află într-o împrejurare sesizată de mulți profesori, dar 
și de către elevi: aceea că, în mod frecvent, se accentuează mai ales subiectivismul profesorului, 

ignorându-se faptul că, în evaluarea școlară, și elevul contribuie, într-un fel sau altul, la 

condiționarea subiectivă a evaluării. Concepția elevului despre evaluare, criteriile proprii, 
motivațiile, atitudinile elevului sunt cel puțin la fel de influente ca ale profesorului. De altfel, 
experiențele de folosire a tehnicilor de autoevaluare sau de evaluare a elevilor de către elevi, au pus 
în evidență apariția acelorași efecte de evaluare subiectivă. Factorul subiectiv cel mai important 
este, fără îndoială, atitudinea elevului față de sistemul evaluării școlare și, în principal, față de 
notare. De aceea, cunoașterea atitudinii elevilor și luarea în considerație a acesteia la ameliorarea 
actului de evaluare este o condiție importantă pentru perfecționarea generală a sistemului evaluării 
școlare. 

3. Cea de-a treia întrebare se referă la măsura în care intervenția facorului subiectiv se 
exercită în sensul non-obiectivității, în sensul că distorsionează caracterul obiectiv, impersonal al 
evaluării. Această întrebare pune, de fapt, în discuție statutul existențial al subiectului, al 
subiectivității în procesul cunoașterii și acțiunii, cu implicații ce depășesc cadrul strict al evaluării, 
angajând problemele epistemologice ale raportului obiect-subiect în domeniul socio-umanului. 

 Menţinând totuși discursul în sfera evaluării, consider că problema abordată aici are două 

aspecte semnificative:  
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 Unul se referă la relația dintre influența subiectivă și caracterul obiectiv al evaluării și poate 
fi reformulat astfel: „Este influența subiectivă o influență care „subminează” neapărat caracterul 
obiectiv al evaluării?” urmând ca răspunsul să fie dat în termenii de cât, cum și în ce condiții se 
exercită această influență. 

 Celălalt aspect se referă la relația dintre caracterul obiectiv/subiectiv al evaluării pe de o 

parte, și corectitudinea evaluării, pe de altă parte. Acest aspect al problemei poate fi exprimat în 
două moduri: „O evaluare strict obiectivă este neapărat și corectă?”; "Intervenția subiectivă 
acționează neapărat în sensul necorectitudinii evaluării?” Desigur, un răspuns pertinent presupune, 
ca pe o condiție prealabilă, un concept bine definit al corectitudinii în evaluare. La acest nivel al 
analizei, cred că ipoteza cea mai plauzibilă este că nu se poate stabili o asociere strictă între 
perechile de atribute obiectiv-corect, subiectiv-necorect și că, probabil, corectitudinea evaluării 
se asigură printr-o combinație optimă a obiectivului în subiectivul în evaluare. 
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SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 

-Test de evaluare- 

 

Prof. Viorela Simedru  

Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad, jud. Arad 

 

e aplică elevilor din clasa a IX-a “Resurse naturale și protecția mediului”, domeniul 
“Industrie alimentară”,  modul 1: Sănătatea și securitatea la locul de muncă.  

Pentru pregătirea elevilor în vederea evaluării progresului acestora se folosește o “fișă 
recapitulativă de documentare”, care are drept scop fixarea cunoștințelor. 

Personal, aplic aceste teste pe rânduri, din dorința ca elevii să nu fie tentați să se inspire din 
testul colegului de bancă.   

Elevii sunt încurajați să se autoevalueze, prin trecerea notei pe foaia testului. 

 

Modul 1: SSM 

Elev: ...........................                                                                    

Clasa: a IX-a____ 

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

Autoevaluarea elevului (Notă): __ 

TEST DE EVALUARE 1a 
1. Totalitatea condiţiilor fizice, chimice, 

biologice şi psihologice în care omul lucrează, 

formează: 
a. mijloacele de muncă 

b. mediul de muncă 

c. sarcina de muncă 

d. sistemul de muncă 

2. Persoana implicată în muncă este denumită:  

a. mediul de muncă 

b. sarcina de muncă 

c. sistemul de muncă 

d. executant 

3. Definește mediul de muncă 

 

4. Clasifică mediul de muncă   
 

5. Precizează 3 efecte la care duce oboseala: 

-  

-  

- 

6. SSM are drept scop 

.............................................. şi 

Modul 1: SSM 

Elev: ...........................                                                                    

Clasa: a IX-a____ 

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

Autoevaluarea elevului (Notă): __ 

TEST DE EVALUARE 1b 
1. Solicitările fizice se pot compensa prin:  

a. efort fizic intens 

b. efort psihic intens 

c. odihnă zilnică 

d. efort fizic și psihic intens 

2. Definește mijloacele de producție 

 

 

 

3. Suprasolicitarea organismului duce la:  

a. evitarea accidentelor de muncă 

b. evitarea bolilor profesionale 

c. evitarea oboselii 

d. scăderea capacității de muncă și creșterea 
riscului de accidentare 

4. Sarcina de muncă şi mediul de muncă, au 
asupra executantului o acţiune 

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

5. În anumite condiții, factorii de risc pot 

provoca .............................. şi/sau 
............................................. 

6. Relaţiile sociale care se formează între 
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............................. tuturor factorilor de risc ce 

apar în procesul de muncă. 
7. Acțiunile unei persoane pentru a realiza 
scopul propus, reprezintă: 

a. executant 

b. mediul de muncă 

c. sarcina de muncă 

d. sistemul de muncă 

8. Mijloacele de muncă şi obiectul muncii 
formează ................................ 
Notă: Fiecare răspuns corect =1 punct. Se acordă 
2puncte din oficiu. Elevul se va autoevalua 

oameni în timpul procesului de muncă, 
reprezintă ..................................... 
7. Oboseala duce la:  

a. diminuarea capacității de muncă 

b. evitarea accidentelor și bolilor 
profesionale 

c. mărirea capacității de muncă 

d. refacerea capacității de muncă 

8. Maşinile, utilajele, aparatele, sculele, uneltele, 
reprezintă .................. 
Notă: Fiecare răspuns corect =1 punct. Se acordă 
2puncte din oficiu. Elevul se va autoevalua 

Modul 1: SSM 

Elev: ...........................                                                                    

Clasa: a IX-a____ 

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

Autoevaluarea elevului (Notă): __ 

TEST DE EVALUARE 1c 
1. Relațiile stabilite între oameni în intreprinderi 
reprezintă:  

a. mediul de muncă social 
b. mediul de muncă ambiant 
c. sarcina de muncă 

d. obiectul muncii 

2. Definește sarcina de muncă 

 

 

3. Acțiunile unei persoane pentru a realiza 

scopul propus, reprezintă: 

a. mediul de muncă 

b. sarcina de muncă 

c. sistemul de muncă 

d. executant 

4. Precizează ce scop are SSM 

-  

-  

-  

5. Precizează cum se realizează prevenirea 
accidentelor şi/sau a bolilor profesionale  
- 

- 

6. Clasifică mediul de muncă 

 

7. Totalitatea condiţiilor fizice, chimice, 

biologice şi psihologice în care omul lucrează, 

formează: 
a. mijloacele de muncă 

b. sistemul de muncă 

Modul 1: SSM 

Elev: ...........................                                                                    

Clasa: a IX-a____ 

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

Autoevaluarea elevului (Notă): __ 

TEST DE EVALUARE 1d 
1. Oboseala duce la:  

a. mărirea capacității de muncă 

b. diminuarea capacității de muncă 

c. refacerea capacității de muncă 

d. evitarea accidentelor şi bolilor 

profesionale 

2. Definește executantul 
 

 

3. Ansamblul format din 1 sau mai mulţi 
executanți și mijloacele de producție reprezintă  

a. executantul 

b. obiectul muncii 

c. sistemul de muncă 

d. mediul de muncă 

4. Ce scop are SSM ? 

 

 

5. Ce elemente ale activității productive 
acționează direct asupra excutantului ?  

 

 

6.  Ce este mediul social ? 

 

 

7. Solicitările fizice se pot compensa prin:  

a. efort fizic intens 

b. efort fizic și psihic intens 

c. efort psihic intens 
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c. mediul de muncă 

d. sarcina de muncă 

8. Mijloacele de producţie au o acţiune 
.................. asupra executantului 
Notă: Fiecare răspuns corect = 1 punct. Se acordă 
2puncte din oficiu. Elevul se va autoevalua 

d. odihnă zilnică 

8. Acţiunile executantului pentru realizarea 

scopului reprezintă ............ 
 
Notă: Fiecare răspuns corect = 1 punct. Se acordă 
2puncte din oficiu. Elevul se va autoevalua 

Modul 1: SSM 

Elev: ...........................                                                                    

Clasa: a IX-a____ 

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

Autoevaluarea elevului (Notă): __ 

TEST DE EVALUARE 1e 
1. Oboseala este produsă: 

a. numai de solicitări fizice 

b. numai de solicitări psihice 

c. de solicitări fizice și/sau psihice 

d. odihnă zilnică 

2. Enumeră elementele procesului de muncă: ..... 

3. Precizează modul în care acționează 

mijloacele de producție (ca factor de risc) asupra 

executantului: ................................ 

4. Oboseala duce la:  

a. diminuarea capacității de muncă 

b. evitarea accidentelor şi bolilor 

profesionale 

c. mărirea capacității de muncă 

d. refacerea capacității de muncă 

5. Definește executantul 
 

6. Suprasolicitarea organismului duce la:  

a. evitarea oboselii 

b. scăderea capacității de muncă și 
creșterea riscului de accidentare 

c. evitarea bolilor profesionale 

d. evitarea accidentelor de muncă 

7. În timpul unei activități productive, 

acționează indirect asupra executantului:  

     a. sarcina de muncă şi mijloacele de 

producție 

     b. sarcina de muncă şi mediul de muncă 

     c. mediul de muncă şi mijloacele de producție 

     d. mijloacele de producție  

8. Care este scopul SSM ? 
Notă: Fiecare răspuns corect = 1 punct. Se acordă 
2puncte din oficiu. Elevul se va autoevalua 

Modul 1: SSM 

Elev: ...........................                                                                    

Clasa: a IX-a____ 

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

Autoevaluarea elevului (Notă): __ 

TEST DE EVALUARE 1f 
1. Mijloacele de producție sunt reprezentate de:                 
     a. obiectul muncii 

     b. mijloacele de muncă 

     c. obiectul muncii+mijloacele de muncă 

     d. executant și mijloacele de muncă 

2. Definește obiectul muncii și dă minim 2 
exemple 

 

3. Oboseala apare în timpul procesului de muncă 
datorită.................................................................. 
4. Malaxorul pentru butrar reprezintă:  
     a. obiectul muncii 

     b. mijloacele de muncă 

     c. obiectul muncii+mijloacele de muncă 

     d. executant și mijloacele de muncă 

5. Ce este sarcina de muncă? (Definiția) 
 

6.Mediul de muncă ambiant este reprezentat de:  

    a. Presiune, temperatură, relații interumane 

    b. Relații interumane, curenți de aer, 
cromatică 

    c. Umiditatea aerului și relațiile interumane 

    d. Presiune, temperatură, ventilație, umiditate, 
cromatică, iluminat 
7. În timpul procesului de muncă, asupra 
executantului acționează în mod direct:  
    a. sarcina de muncă și mijloacele de muncă 

    b. mediul de muncă și obiectul muncii 
    c. obiectul muncii și mijloacele de muncă 

    d. mediul de muncă și sarcina de muncă 

8. Definește sarcina de muncă 

 
Notă: Fiecare răspuns corect = 1 punct. Se acordă 
2puncte din oficiu. Elevul se va autoevalua 

 

Bibliografie: 
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V. VOCAȚIONAL  

 

DINU LIPATTI 

-Studiu de specialitate- 

 

 

Prof. Iulica Dihoru  

Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Craiova, jud. Dolj 

 

 

inu (Constantin) Lipatti s-a născut la București, la 19 martie 1917 şi a decedat pe 2 

decembrie 1950, la Geneva, a fost un pianist, compozitor și pedagog român. 
A crescut într-o familie cu tradiție muzicală, tatăl său, Theodor, diplomat de carieră, era un 

talentat violonist amator care studiase cu Pablo de Sarasate, mama, Anna Lipatti, o excelentă 
pianistă, iar naș la botez i-a fost George Enescu, i s-au recunoscut și cultivat din fragedă copilărie 
înclinațiile muzicale. 

Deşi tatăl său ar fi preferat ca Dinu să-i urmeze pasiunea studiind vioara, a fost nevoit să 
capituleze în faţa legăturii absolut speciale pe care fiul său o avea cu pianul. Dinu Lipatti a studiat 

pe rând cu Mihail Jora, fermecat de talentul său nativ, apoi cu exigenta Florica Musicescu la 
Conservatorul de Muzică din Bucureşti. 

A început lecțiile cu mama sa la vârsta de patru ani și, curând, a început să câștige și câteva 
premii, nu numai pentru interpretările la pian, dar și pentru compoziții. La 8 ani, după primele 
noțiuni căpătate în familie, micul Dinu este încredințat profesorului Mihail Jora, eminentă 
personalitate, pentru a începe o serioasă și metodică educație muzicală. 

După absolvirea instituţiei bucureştene, la vârsta de 15 ani concertează alături de Orchestra 

Filarmonicii condusă de Alfred Alessandrescu. Dinu studiază pianul, solfegiul și armonia. După trei 
ani, având deja nivelul cerut la Conservatorul din București - "Academia de Muzică și Artă 
Dramatică" - este admis în clasa renumitei profesoare Florica Musicescu. Continuă lecțiile cu 
Maestrul Jora, abordând de data aceasta și compoziția. Dinu Lipatti şi-a continuat studiile la Paris 

cu Alfred Cortot, pentru care a fost întotdeauna studentul său preferat, Nadia Boulanger, Paul Dukas 

şi Charles Munch. Ajunsese deja la o maturitate artistică recunoscută în unanimitate de celebrii săi 
profesori.  

La vârsta de 16 ani s-a prezentat la Concursul Internațional pentru Pian de la Viena, 

cucerind premiul al II-lea, spre indignarea lui Alfred Cortot, care a și părăsit juriul, convins fiind că 

tânărul muzician merită marele trofeu.   
Din 1936 începe drumul spre celebritate. 
În 1939, după cinci ani petrecuți la Paris, Lipatti se întoarce în România. Obținuse Licența 

de concert și, la sfârșitul studiilor de perfecționare, profesorii săi îi deveniseră colegi și distinși 
prieteni. În țară, artistul român începe să se afirme cu pregnanță în viața muzicală. Participă la 
câteva turnee cu Filarmonica din București și o prestigioasă colaborare artistică îl apropie mai mult 

https://ro.wikipedia.org/wiki/2_decembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/2_decembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/2_decembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1950
https://ro.wikipedia.org/wiki/Geneva
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de nașul său George Enescu. Tânărul discipol ascultă cu fervoare sfaturile maestrului, îi studiază 
operele și îl acompaniază în recitalurile de muzică de cameră. Compozițiile de maturitate ale lui 
Lipatti se remarcă tot mai mult: printre altele, originalul Concert pentru pian și orgă, Fantezia 
pentru pian, Sonatina pentru mâna stângă sau Dansurile românești pentru două piane sunt mult 

apreciate. Ocolind influențele enesciene, Lipatti caută să-și contureze un stil propriu, o sinteză între 
inspirația autohtonă și procedeele contemporane. Dar pianistul depășește repede în anvergură 
compozitorul. Discul ne restituie unele prețioase imagini sonore din această perioadă, care precede 
ultima sa plecare în străinătate: câteva pagini de J.S. Bach, Scarlatti, Chopin, Liszt, Brahms etc., 

sonatele a doua și a treia pentru pian și vioară de Enescu, interpretate alături de autor și propriul său 
Concertino. 

Viaţa părea frumoasă la acel moment, o cunoaşte pe Madeleine Cantacuzino, care apoi îi 
devine soţie, şi hotărăsc să se stabilească în Elveţia, unde tânărul Lipatti s-a angajat profesor de pian 

la Conservatorul din Geneva. Odată stabilit în Elveţia, prin 1943, au început să apară primele semne 
ale bolii, o boală misterioasă la acel moment. S-au încercat tratamente de toate felurile, unele 
ezoterice, altele cu raze, injecţii care i-au umflat atât de tare braţul, încât nu mai putea îmbrăca 
niciun costum. Nimic din toate astea nu i-a stat în cale, Lipatti, cu zâmbetul pe buze, a continuat să 
cânte. Efectele secundare ale diverselor tratamente însă îl afectau teribil. După mai multe încercări, 
medicii i-au pus diagnosticul: o formă de leucemie, maladia Hodgkin. Madeleine, soţia lui, a fost 
informată atunci că Dinu mai avea de trăit doar câteva luni. Şi totuşi, Dinu Lipatti avea să mai 
trăiască de la acel moment aproape 7 ani. Se puneau mari speranțe în efectele curative ale 

cortizonului, de curând descoperit, și cum preparatul era foarte scump, muzicieni ca Yehudi 
Menuhin, Igor Strawinski, Charles Munch au contribuit cu mari sume de bani pentru procurarea 

medicamentului. După o ameliorare aparentă, starea de sănătate a lui Dinu Lipatti continuă să se 
înrăutățească. Lipatti a murit în urma unui abces survenit la singurul lui plămân care mai era 
funcţional. După ani întregi de tratamente grele şi chinuitoare, Lipatti se stinge din viaţă ascultând – 

întâmplător sau nu – muzica lui Bach... Şi ţinând în mână o partitură de Beethoven. 
La 16 septembrie 1950 are loc ultimul lui concert public la Besançon (Franța). În partea a 

doua a recitalului intenționa să execute cele 14 Valsuri în Do diez minor de Frédéric Chopin. 

Puterile însă îl părăsesc, după o lungă pauză în care publicul nu s-a clintit din sală, Dinu Lipatti 
reapare pe scenă, se așază la pian și interpretează motivul "Jesus bleibt meine Freude" din cantata 
"Herz und Mund und Tat und Leben" de Johann Sebastian Bach. Cu această rugăciune s-a încheiat 
una din cele mai bogate și scurte cariere cunoscute în arta interpretativă modernă. „Ultimul lui 

concert, cu Schumann-ul dirijat de Ansermet, a bulversat o lume întreagă”, îşi aminteşte Gabrielle 
Dubois Ferriere. „L-am ascultat la Besançon, unde am trăit un miracol. Boala îl făcuse angelic şi îi 
dădea o dimensiune parcă ireală muzicii pe care o interpreta.” 

Arta interpretativă a lui Dinu Lipatti a rămas nemuritoare, un exemplu de puritate a tuşeului, 
expresivitate, rafinament stilistic şi o nobleţe spirituală care-l situează printre cei mai importanţi 
interpreţi ai secolului XX. Dinu Lipatti nu a fost însă doar un remarcabil pianist, ci şi un înzestrat 
compozitor. În lucrările sale, de factură neoclasică se regăsesc deopotrivă influenţe ale muzicii 
franceze, dar şi româneşti.  

Personalitatea lui Dinu Lipatti se plasează în cultura românească și în afara frontierelor țării, 
pe aceeași orbită cu Enescu, Brâncuși, Eliade. Peste tot în lume, chiar pe continentele unde nu a 

putut să ajungă în scurta sa existență, artistul român a fost considerat ca unul dintre cei mai mari 
interpreți ai primei jumătăți a secolului XX. 
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Ultimele lui cuvinte se pare că au au fost: „Nu-i de ajuns să fii mare compozitor ca să scrii 

muzica asta, trebuie să fi fost ales ca instrument al lui Dumnezeu”. Renumele lui Dinu Lipatti se 

datorează calităților sale artistice și umane, cu totul excepționale, puse în valoare de o muncă 
asiduă, metodică și profundă. Pianistul avea o genială viziune profetică a evoluției tehnicii 
pianistice și a artei interpretative. Compozitorul apare, ca un continuator al stilului enescian, 
valorificând ingenios folclorul românesc, cu puternice și înnoitoare aspecte de modernitate. În anul 
1997 a devenit postum membru al Academiei Române. 

„Casa memorială Dinu Lipatti” se află în satul Ciolcești din comuna Leordeni, județul 
Argeș. Acolo sunt expuse obiecte legate de viața și activitatea marelui pianist și compozitor român. 
Printre exponate se află un pian Bechstein și un bust al artistului, realizat de sculptorul Ion Irimescu. 
Compozițiile sale, printre care Fantezie pentru pian, vioară și violoncel Op. 1 (1933), Șătrarii, suită 
pentru orchestră Op. 2 (1934), Concertino în stil clasic pentru pian și orchestră de cameră Op. 3 

(1936), Simfonie concertantă pentru două piane și orchestră de coarde Op. 5 (1938), Sonatină 
pentru mâna stângă (1941) au rămas în cea mai mare parte inedite. 

Majoritatea înregistrărilor lui Lipatti au fost realizate sub bagheta de producător a lui Walter 
Legge, toate pe discuri de gramofon. Ulterior, casa de discuri EMI le-a transpus pe CD. 

 1937 - Johannes Brahms, Valsuri, op. 39 nr. 1, 2, 5, 6, 10, 14 și 15 (cu Nadia Boulanger); 
 1943 - George Enescu, Sonate pentru pian nr. 3, op. 25; 

 1947 - Johann Sebastian Bach, Concertul pentru pian nr.1, BWV 1052, cu Orchestra 

Concertgebouw, Amsterdam, dir. Eduard van Beinum; 

 Frederic Chopin, Nocturne en re bemol majeur, op. 27 nr.2; 

 Frederic Chopin, Sonate pour piano nr.3, op.58; 

 Franz Liszt, Annees de pelerinage - Sonetto del Petrarca nr. 104; 

 Franz Liszt, Concertul pentru pian nr.1, Orcheste de la Suisse Romande, dir.Ernest 

Ansement; 

 Edvard Grieg, Concertul pentru pian și orchestră în la minor, op.16 Philharmonia Orchestra, 

dir. Alceo Galliera); 

 Domenico Scarlatti, Sonata în mi minor, Kk 380; 
 Domenico Scarlatti, Sonata în re minor, Kk 9, Pastorala; 

 1948 - Béla Bartñk, Concertul pentru pian nr. 3, Sz 119, Orchester des Südwestdeutschen 

Rundfunks, dir. Paul Sacher; 

 Frédéric Chopin, Barcarola în fa diez major, op. 60; 

 Maurice Ravel, Alborada del gracioso; 

 Robert Schumann, Concertul pentru pian și orchestră în la minor, op. 54 Philharmonia 

Orchestra, dir. Herbert von Karajan 

 1950 - Johann Sebastian Bach, Partita nr. 1 în si bemol major, BWV 825; 
 Frédéric Chopin, 14 valsuri; 
 Frédéric Chopin, Concertul pentru pian și orchestră nr. 1 în mi minor, op. 11 Orchestre de la 

Tonhalle de Zurich, dir. Otto Ackermann; 

 Wolfgang Amadeus Mozart, Concertul pentru pian și orchestră nr. 21 în do major, K. 467 
Orchestra Festivalului de la Lucerna, dir. Herbert von Karajan; 

 Wolfgang Amadeus Moyart, Sonata în la minor, K.310; 
 Johann Sebastian Bach, Partita nr.1 în si bemol major, Bwv 825; 
 Wolfgang Amadeus Mozart, Sonata în la minor, K. 310; 

https://www.cjarges.ro/expozitia-memoriala-dinu-lipatti
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Philharmonia_Orchestra&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Alceo_Galliera&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Orchester_des_S%C3%BCdwestdeutschen_Rundfunks&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Orchester_des_S%C3%BCdwestdeutschen_Rundfunks&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_Sacher&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Philharmonia_Orchestra&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Philharmonia_Orchestra&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Philharmonia_Orchestra&action=edit&redlink=1
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 Franz Schubert, două Impromptiuri, D 899 nr. 2 și 3; 
 Frédéric Chopin, 13 valsuri. 
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TEHNICI  DE  DESEN  ŞI  PICTURĂ 

 

Prof. Ancuţa Iacob 

Şcoala Gimnazială Nr. 3 Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

ste cunoscută importanţa desenului şi picturii în vederea pregătirii copilului pentru scris,  

cu scopul de a stimula interesul copiilor, de a trezi emoţii estetice, de a le dezvolta gustul pentru  

frumos, culoare, armonie, compoziţie, simetrie, spiritul de ordine şi acurateţe. Am căutat să  
îmbogăţim cunoştinţele copiilor cu diferite tehnici de decorare a suprafeţelor pentru o mai bună  
atractivitate  a  activităţilor  artistico-plastice. Astfel, s-au folosit ca ustensile de lucru obiecte şi  
materiale variate şi simple ca, de exemplu, ştampile din  cartofi, ştampile din plută, din gumă de  
şters, pieptene, site şi şabloane decupate, chiar şi amprentele degetelor sau ale mâinilor copiilor. Voi 

prezenta câteva dintre aceste tehnici. 
1. TEHNICA ŞTAMPILELOR DIN CARTOFI - pentru aceasta se folosesc cartofi mai  

mari şi proaspeţi. Se taie cartoful în două jumătăţi. Cu vârful cuţitului se desenează pe jumătatea lui  
modelul dorit şi trebuie scos modelul în relief. Pe ştampila rezultată astfel, se aplică cu pensula 
culoare şi se ştampilează pe materialul dorit (hârtie, pânză, faianţă, carton). Dacă se realizează un  

model cu mai multe culori (pe acelaşi cartof), se va colora fiecare element în culoarea cerută,  
important este ca înainte cartoful să fie bine şters. Ştampilele astfel obţinute decorează modele de  
tapet (hârtie de împachetatcadouri, faţă de masă etc.), realizează jetoane şi se pot alcătui chiar şi 
peisaje. 

2. TEHNICA ŞTAMPILELOR DIN PLUTĂ - se pot confecţiona ştampile de diferite  

mărimi pentru realizarea unor modele decorative. Este necesar ca dopul să fie neted. Se crestează  
cu ajutorul unui cuţitaş diferite profile în dop de o adâncime de 3-5 mm în funcţie de modelul  dorit. 

Pentru ştampilare se foloseşte tuşiera (confecţionată dintr-o bucată de fetru,culoare, tuş), astfel sunt  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Franz_Schubert
http://www.dinulipatti.org/biografia-viata
https://www.dcnews.ro/o-legenda-care-poarta-numele-dinu-lipatti_536499.html
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necesare mai multe tuşiere de diferite culori. Ştampilele din plută au mai multă durabilitate decât  

cele din cartofi, care se pot folosi numai o singură dată. Cu ajutorul ştampilelor din plută, prin  
repetare, alternare şi simetrie se pot crea motive noi, care dezvoltă orientarea în spaţiu a copiilor 

(aproape, departe, sus, deasupra, lângă, în faţă, în spate, la dreapta, la stânga). 

3. TEHNICA ŞTAMPILELOR DIN GUME DE ŞTERS - gumele de şters sunt un 

material  ideal pentru realizarea unor ştampile. Astfel, se pot realiza motive mai pretenţioase ca 

animale sau  plante stilizate, cifre, figuri geometrice. Pentru realizarea ştampilei se copiază modelul 
dorit pe  gumă şi se crestează apoi profilele cu un cuţitaş bine ascuţit. Se poate ştampila şi în tuş. 

4. TEHNICA DESENULUI DECORATIV CU AJUTORUL PIEPTENULUI - se 

pregăteşte pe o plăcuţă de faianţă, tempera sau guaşă nedizolvată. Cu ajutorul unei periuţe de dinţi  
se ung dinţii pieptenului care se trag pe suprafaţ de decorat, realizând astfel dungi (orizontale,  

verticale, oblice, linii paralele, valuri etc.), după inspiraţia fiecăruia şi după felul cum este mânuit  
pieptenele. Pentru realizarea unor efecte de haşurare, se poate continua prin suprapunerea liniilor  

diferit colorate. 

5. TEHNICA ŞABLOANELOR APLICATE PRIN FOLOSIREA SITEI - şablonul se  
confecţionează de preferinţă dintr-un material plastic, care nu absoarbe vopseaua, se aplică  

materialul dorit apoi se aşază sita de sârmă, peste care cu ajutorul unei periuţe de dinţi se trece  

vopseaua, în prealabil pregătită pe toată suprafaţa materialului rămasă liberă prin aplicarea  

şablonului. Apoi se ridică uşor sita şi şablonul de pe material, rămânând astfel silueta modelului  

dorit. Altă posibilitate de îmbogăţire a fanteziei copiilor este tehnica stropirii prin sită şi şabloane. 
Pe suprafaţa de decorat se aplică şablonul decupat din hârtie simplă de ziar sau fel de fel de obiecte. 

Prin mutare repetată, după fiecare strat de vopsea suflată se obţin efecte de umbră, de îndepărtare şi  

apropierea siluetelor. 

  6. TEHNICA PENSULEI APLICATE - cu o pensulă groasă îmbibată în culoare se aplică 
pe suprafaţa de decorat pete, amprente ale pensulei groase (tufuire). Prin aplicare repetată în funcţie  
de modelul dorit şi de poziţia pensulei se pot obţine elemente florale sau peisaje. 

7. TEHNICA DESENULUI CU CEARĂ - cu resturi de lumânări se desenează modelul  

dorit pe o foaie albă de hârtie, apoi se aplică uniform acuarela bine diluată peste întreaga suprafaţă, 
folosind o dischetă demachiantă sau o pensulă groasă cu păr moale. Pentru obţinerea unor efecte  

deosebite de luminozitate, se poate lucra astfel: peste desenul cu ceară se aplică un strat subţire de  

acuarelă foarte deschisă. După ce s-a uscat bine se mai completează desenul cu alte elemente cu  

ajutorul cerii, se aplică un alt strat uniform de acuarelă de altă culoare mai intensă. Procedeul se  

repetă de două-trei ori, ultimul strat de culoare va fi cel de culoare închisă. 
   8. TEHNICA PICTURII PE LIPICI - se aplică pe foaia de decorat un strat subţire de  

lipici peste care - cu ajutorul unei pensule groase -  se pune vopseaua în culoarea dorită. Apoi cu  
ajutorul unui beţişor, coada pensulei sau cu degetul, se gravează fel de fel de ornamente ca linii,  
cercuri sau alte desene. Această lucrare trebuie executată pentru decorarea unor suprafeţe mai mari,  
de ex., hârtie pentru ambalarea cadourilor. 

9. TEHNICA AMPRENTEI VÂRFURILOR DEGETELOR (dactilopictura) - o  

tehnică pe cât de simplă, pe atât de importantă pentru dezvoltarea abilităţii degetelor copiilor. 
Fiecare deget are o altă amprentă, mai mare sau mai mică. În felul acesta obţinem cele mai reuşite  
ştampile şi efecte dorite. Se aplică culoare pe vârful degetelor şi se apasă o singură dată în locul 
dorit.  
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10. TEHNICA PICTURII CU PALMA - se unge palma cu un strat devopsea mai  

concentrată şi, aplicând-o apoi apăsat pe suprafaţa de decorat, se obţine o pată care sugerează un  
model oarecare ce poate fi completat cu  ajutorul dactilopicturii sau chiar cu pensula, obţinându-se  

astfel diferite imagini. Aplicând palma de mai multe ori în acelaşi loc şi învârtindu-se în acelaşi  
timp foaia de hârtie, se obţin efecte sub formă de floare, soare sau alte imagini. 

         Pentru conştientizarea şi formarea capacităţii de a înţelege armonia culorilor, a efectelor care 
se pot obţine prin combinarea lor, se pot propune copiilor aşa-zisele jocuri de culori. Astfel, de ex., 

se aplică pete de diferite culori până la jumătatea unei foi de desen, apoi prin îndoirea ei şi presarea 
acesteia se obţin efecte colorate reuşite. Sugerând copiilor să deseneze contururi în jurul acestor  

pete, se obţin fel de fel de siluete fantastice – fluturaşi, flori, broscuţe etc. 

 Este foarte important să iniţiem copiii să descopere procedeuri noi de combinare a culorilor,  
să observe şi să cunoască nuanţele ce se pot obţine prin combinarea acestora. 

 În pictura cu acuarela este bine să se pregătească foaia prin degresarea acesteia cu un  burete  

mic uşor umezit - tehnica fuziunii - dacă se doresc anumite efecte. Tehnica fuziunii pe fond umed 
este aceea care cere aplicarea acuarelei pe un fond umezit, astfel încât culorile să se întrepătrundă. 
Tehnica uscată este uscarea foii după aplicarea fiecărui strat de culoare. 

 Toate tehnicile sunt la fel de importante şi interesante, fiecare sugerând şi exprimând 
anumite stări ale micului pictor. 
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CORUL BELCANTO AL ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 39 „NICOLAE 
TONITZA” DIN CONSTANȚA 

 

Prof. drd. Ciprian Savin 

Școala Gimnazială Nr. 39 „Nicolae Tonitza” Constanța, jud. Constanța     
   

 

 

orul școlar în viața artistică a școlii și a comunității 
La nivelul oricărei unități școlare, profesorul de educație muzicală își asumă permanent, pe 

lângă misiunea didactică și metodică, pe cea culturală și artistică. Principalul element de legătură a 
activității școlare cu cea extrașcolară realizat de profesorul de muzică îl constituie corul școlii 
(Vasile Vasile – Metodica educaţiei muzicale). 

 Prin formația corală reprezentativă a unității școlare artisticul devine 

latură componentă a vieții culturale nu numai din școală, ci și din întreaga obște 
locală. În acest context, profesorul de muzică nu este numai cadru didactic în 
școală, ci trebuie să dovedească aptitudini dirijorale și calități de animator 
cultural. Element de comunicare între școală și societate, muzica, îndeosebi cea 
corală, este liantul cultural între școală și familie, între școală și societate. 
 Organizarea corului școlar revine profesorului de muzică care are nevoie 
de sprijinul conducerii școlii, al întregului corp profesoral, precum și al 
părinților elevilor implicați în activitățile corului. 
 Ambitusul muzical al copiilor este diferit, în funcție de vârstă, aptitudini, dezvoltarea 
biologică a fiecăruia. În general, omogenizarea corului școlar se poate obține atât prin exerciții de 
emisie a sunetului în registrul mediu al întinderii vocii la copii, evitându-se maximele și minimele 
de înălțime. 
 Eterogenitatea sub aspectul calităților muzicale și sub aspectul cultural general și al mediului 
social din care provin, face destul de dificilă abordarea unor lucrări corale complexe, mai ales în 
cazul pieselor a cappella. O selecție optimă a vocilor și profesionalismul dirijorului sunt 
determinante în depășirea acestui obstacol inerent, mai ales că, an de an, componența formației se 
modifică - absolvenții clasei a VIII-a părăsesc unitatea, iar cei din clasa a V-a, nou-veniți, au nevoie 
de timp pentru acomodare. 

 Studiul fiecărei lucrări corale are cam același traseu metodic, comparabil cu metodica 
învățării unui cântec nou, la clasă: prezentarea lucrării, analiza, explicarea conținutului ei, studiul 

practic pe voci și în grupuri mici de coriști, de regulă elevi foarte buni, capabili să intoneze corect 
structurile armonico-polifonice, eventual o audiție model cu o înregistrare de referință și, în final, 
interpretarea lucrării.  
 Repertoriul este factorul determinant pentru succesul artistic, stimulând implicarea afectivă a 
copilului. Personal, cunoscând nivelul la care se găsesc copiii școlii, am evitat abordarea unui 
repertoriu foarte dificil sub aspectul limbajului muzical. Nici alegerea unui repertoriu facil sau 



Dialoguri Didactice – Nr. 8, decembrie 2017 

 

 

 

140 

 

arhicunoscut nu este benefică pentru cor. Repertoriul ales de mine pentru Corul Belcanto ține seama 
și de necesitățile vieții culturale, de evenimente precum Ziua școlii, Ziua Națională, Sărbătorile de 
Crăciun și de Paști, Ziua Mamei, cultura populară locală, activități în parteneriat cu instituții 
reprezentative din județ, chiar și de studierea unor limbi străine prin cânt. Repertoriul Corului 
Belcanto pe care îl dirijez cuprinde lucrări religioase, colinde și cântece de stea, cântece cu caracter 
patriotic, prelucrări din folclor, muzică ușoară și cântece pentru copii, executate cu sau fără 

acompaniament de pian sau chitară.  
 

 2. Corul Belcanto al Şcolii Gimnaziale Nr. 39 Nicolae Tonitza din 

Constanţa 

 Corul Belcanto a luat fiinţă în urmă cu nouă ani, prin strădania şi 
dragostea regretatei profesoare de muzică, Fotinia Roşca. 
Distinsa profesoară s-a născut pe 23 martie 1961 în Constanța. 
În anul 2008 a absolvit Facultatea de Arte din Cadrul 
Universității Ovidius din Constanța, specializarea Pedagogie 

muzicală. În același an, obține postul de profesor de Educație muzicală la Școala cu 
clasele I - VIII "Nicolae Tonitza" din Constanța. Imediat după ce a început 
activitatea didactică, a pus bazele Corului Belcanto, selectând elevii talentați care 
doreau să participe la activitățile corului. 
 Majoritatea cântecelor din repertoriul corului din acea vreme erau acompaniate de chitară. 
Îndrăgita profesoară de muzică s-a stins din viață în ziua de 2 Februarie 2014, zi în care Biserica 

Ortodoxă prăznuiește Întâmpinarea Domnului. 
 Începând din luna septembrie 2014 până în prezent, Corul Belcanto este îndrumat de 
părintele Arhidiacon drd. Calinic (Ciprian) Savin, profesor de Educaţie muzicală. Părintele profesor 
este absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Ovidius din Constanța - 
specializările Teologie Pastorală (2011) și Artă Sacră (2012). În anul 2015 a absolvit cursurile de 
Master în cadrul aceleiași facultăți - specializarea Teologie practică, iar în anul 2017 a aboslvit 

cursurile de Master la Facultatea de Arte din cadrul Universității Ovidius din Constanța, 
specializarea Arta educației muzicale. În prezent este doctorand al Facultății de Arte George Enescu 

din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, specializarea Muzicologie. În 2012 și-a 

început activitatea didactică ca profesor de Educație muzicală în învățământul preuniversitar din 
Constanța. În prezent este profesor titular la Școala Gimnazială Nr. 39 Nicolae Tonitza din 

Constanța. 
 Corul Belcanto este format din 30 de elevi din clasele V-VIII și a participat la numeroase 
concerte, festivaluri și activități cultural-artistice organizate de Arhiepiscopia Tomisului, 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Centrul Cultural Județean Teodor Burada, Consiliul 

Județean Constanța ș.a. 
 Atât Corul Belcanto, cât și o parte din soliști, au participat la numeroase festivaluri și 
concursuri școlare de muzică populară și ușoară, unde au obținut importante premii. Dintre acestea 
vom aminti:  

1. Concursul Naţional „Chip de copil” - Medgidia, 10 iunie 2017: 

 Premiul I și Trofeul secțiunii Folclor - Ștefan Raisa Maria-Cătălina 

 Premiul I - Grupul vocal Belcanto 

 Premiul I - Dobrilă Anda Maria 



Dialoguri Didactice – Nr. 8, decembrie 2017 

 

 

 

141 

 

 Premiul III - Stanciu Maria-Eliana 

 Premiul III - Boruz Ioana, Ștefan Raisa Maria-Cătălina  

2. Concursul Național „Diversitas” - Năvodari, 10 iunie 2017: 

 Premiul I - Ștefan Maria Raisa-Cătălina 

 Premiul II - Grupul vocal Belcanto 

 Premiul III - Stanciu Maria-Eliana 

3. Festivalul-Concurs Județean „Ploaia de stele” - Murfatlar, 9.06.2017: 

 Trofeul secțiunii Interpretare muzicală - Stanciu Maria-Eliana 

 Premiul II - Irion Alexandra-Bianca 

 Premiul III - Năstase Alina Andreea. 
4. Concursul Județean „Tradiții renăscute” - Constanța, 15 iunie 2017: 

 Premiul I - Stan Anastasia  

 Premiul I - Stanciu Maria-Eliana 

 Premiul I – Grupul vocal Belcanto 
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Grupul vocal Belcanto – 
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VI. ÎNVĂȚĂMÂNT PREŞCOLAR/PRIMAR 

 

NECESITATEA ŞI EFICIENŢA COMUNICĂRII ÎN REALIZAREA 

EDUCAŢIEI COPIILOR DE VÂRSTĂ PREŞCOLARĂ 

 

Prof. înv. preşcolar Ramona Ciurescu                                                        
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 5 Lugoj, jud. Timiş 

 

 

omunicarea în accepţiunea sa cea mai largă, poate fi definită ca fiind relaţia bazată pe co-

împărtăşirea unei informaţii. Dacă informaţia, indiferent de natura şi de forma în care este transmisă 
(cuvinte, privire, gest, miros, îmbrăcăminte, ton etc.) – este premisă absolut necesară pentru 

comunicare, ea nu este şi suficientă. Absenţa înţelegerii şi a cadrului relaţional care să-i fixeze  

semnificaţia anulează „starea de comunicare”. A comunica înseamnă „a fi împreună cu”, a 
împărtăşi şi a te împărtăşi, a fi în comuniune de gând, de simţire, de acţiune.  
          Vârsta preşcolară este o etapă hotărâtoare în stimularea şi dezvoltarea corectă a vorbirii. 
Acum se produc modificări cantitative şi calitative care vizează însuşirea pronunţiei corecte, 
constituirea lexicului de bază, apariţia limbajului interior, diversificarea formelor de comunicare, 

intensificarea funcţiilor cognitive ale limbajului, asimilarea unei structuri gramaticale corecte. 
         Pornind de la aceste observaţii, educatoarele îşi propun, ca obiectiv prioritar, cu precădere, 
activizarea şi dezvoltarea limbajului, sistematic, pas cu pas, urmărind realizarea următoarelor 
obiective, stipulate şi în programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii:  

 dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor 
verbale orale; 

 educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic; 
 dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral. 

  În grădiniţă se folosesc variate mijloace pentru a determina la copilul preşcolar dezvoltarea 

vorbirii şi a limbajului: activităţi obligatorii, activităţi opţionale, plimbări, excursii, jocuri. 
 În contextul activităţilor obligatorii – observări, convorbiri, povestiri sau memorizări – se pot 

desfăşura cu copiii exerciţii onomatopeice: „Cine face aşa ?”, „Ce se aude?” , „Spune după mine” 

pentru exersarea pronunţiei corecte a sunetelor (s, z, ş, r). 
Exerciţiile joc „Cu ce sunet începe (se termină) cuvântul?” de exersare a auzului fonematic 

pentru identificarea sunetului în cuvânt, pot preceda jocul „Cine găseşte mai multe cuvinte care se 
termină în ...?”. 

Exerciţiile joc de îmbogăţire a vocabularului, urmăresc, pe lângă mărirea fondului lexical şi 
spontaneitatea în răspuns, flexibilitatea gândirii, imaginaţia. Jocuri ca: „Spune ce este, ce vezi?”, 
„Mai spune ceva”, determină copiii ca, pe lângă o pronunţie corectă pe care o exersează, să 
modifice, în funcţie de context, cuvintele în propoziţii, să se exprime coerent, corect gramatical, să-
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şi însuşească prin înţelegere, memorare, exersare de noi cuvinte şi expresii, fiind atenţi la sinonime, 
antonime etc. 

Un accent deosebit trebuie pus pe despărţirea cuvintelor în silabe, care necesită la grupa 
mare o atenţie deosebită, fiind necesară în special în pregătirea copiilor pentru citit-scris. 

          Jocul exerciţiu „Jocul silabelor” prezintă copiilor modul în care cuvintele pot fi despărţite în 
silabe, „Sunete şi silabe” este un joc care impune exersarea despărţirii în silabe, dar şi identificarea 
sunetelor în silabe, pe când „Trenul silabelor, sunetelor” permite formarea unor cuvinte mai lungi 

pornind de la unul foarte scurt – rădăcina (derivarea cu sufixe). Ex.: „tren – trenul – trenule – 

trenuleţ – trenuleţul – trenuleţului”. 
         Folosirea cât mai multor tehnici de evaluare pentru constatarea progreselor în educarea 
limbajului, permite educatoarelor să determine capacitatea de a gândi şi a înţelege ce spun alţii, de a 
verbaliza corect ceea ce vor să comunice ei altora (impresii, dorinţe, gânduri, trăiri afective), de a 

acţiona independent şi de a-şi autoregla propriul comportament. 
        Nu există în grădiniţele de copii nicio activitate care să nu contribuie virtual sau efectiv la 
dezvoltarea capacităţilor de comunicare verbală.  
        În concluzie, în evoluţia conceptului operaţional de comunicare educaţională, concept-ancoră 
pentru procesul de învăţământ, s-a ajuns în prezent la formularea necesităţii de a dezvolta 
interacţiuni formative între emiţător şi receptor, manifestate în plan cognitiv, dar şi afectiv, 

motivaţional şi caracterial, atât la nivel verbal, cât şi nonverbal.   
 

Bibliografie: 

1. Chircev, A  – Probleme ale educării copilului în perfecţionarea activităţii  instructiv-educative în 
grădiniţă, Culegere metodică, Bucureşti, 1976 

2. Pînişoară, Ion Ovidiu – Comunicarea eficientă, metode de interacţiune educaţională, Iaşi 
3. *** - Revista Învăţământul preşcolar, nr. 1/2, 1997 

4. *** - Revista Învăţământul preşcolar, nr. 3/4, 2001 
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VOLUNTARIAT ÎN EDUCAŢIE 

 

Prof. înv. preşcolar Mihaela David 

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Rm. Sărat – Structura G.P.N. Nr. 2, jud. Buzău 

 

 

Motto: “Libertatea alegerii între bine şi rău, dreptul de a cere şi a ne aştepta să fim trataţi cu 
dreptate, dreptul de a cunoaşte, libertatea de a fi deplin răspunzători de cele ce am făcut ori n-am 

făcut, dreptul de a nădăjdui că vom fi mântuiţi, că această nădejde, oricât de îndrăzneaţă, nu ne 
este tăgăduită ori limitată de o prealabilă hotărâre ursitoare. 

La toate acestea – în principal – avem dreptul, şi-l avem întreg, eminent.” ( N. Steinhardt) 

 

ărbătorile sunt prilej de a aduce în atenţie activitatea de voluntariat care pune în practică 
valorile europene ale solidarităţii, toleranţei şi diversităţii, aducând beneficii atât persoanelor care se 
implică voluntar, cât şi comunităţilor în care aceştia trăiesc. 
 Voluntariatul este o activitate de interes public desfăşurată din proprie iniţiativă de orice 
persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o recompensă materială.Voluntariatul este practicat de 
oameni care lucrează în numele altora sau o anumită cauzã fără plată pentru timpul lor şi de servicii. 
 Voluntariatul este considerat în general un altruism, activitate destinată să promoveze bun 
sau de a îmbunătăţi uman calitatea vieţii, dar oameni voluntari, de asemenea pentru propria 

dezvoltare a abilităţilor lor pentru a răspunde alţii, pentru a stabili contacte pentru ocuparea forţei de 
muncă posibile, să se distribuie şi o varietate de alte metode care ar putea fi considerate auto-

servire. 

 Voluntariatul ia multe forme şi este realizat de o gamă largă de oameni. Mulţi dintre 
voluntari sunt special instruiţi în domeniile în care lucrează, cum ar fi: medicină, educaţie sau 
salvarea de urgenţă. Alţi voluntari sunt pe o funcţie de necesităţi cum ar fi răspuns la un dezastru 
natural. 

 Voluntariatul în educaţie, începând cu perioada preşcolară, în care copilul trăieşte o 
amplificare şi diversificare a stării afective, dar i se conturează şi posibilitatea de evaluare interioară 
comparativă a lor, el experimentează emoţii din ce în ce mai complexe şi mai nuanţate. 
 Studiile recente au relevat faptul că relaţiile afective şi stările emoţionale conturează ceea ce 
denumim “inteligenţă emoţională”. Ea este aceea care ne ajută să ne facem plăcuţi la locul de 
muncă, în comunitate sau în colectivul din care facem parte, să putem comunica eficient, să ştim să 
ne apropiem de cei pe care-i simpatizăm sau de cei pe care vrem să-i ajutăm. Inteligenţa emoţională 
este factorul de legătură, liantul între o persoană şi mediul din care aceasta face parte. 
 Unul din obiectivele grădiniţei, şcolii şi familiei este educarea copiilor în sensul omeniei, 
generozităţii, receptivităţii la durerile şi bucuriile celor din jur. 
 Ne-am îndreptat atenţia şi preocuparea în implicarea copiilor în acţiuni social-umanitare, ne-

am concentrat acţiunile şi activităţile către persoane în vârstă de la Căminul pentru Persoane  
Vârstnice din Rm. Sărat, ştiind că au nevoie acută de afecţiune şi atenţie în prezenţa copiilor prin 
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puritatea, sinceritatea, căldura şi candoarea lor, le va aduce imensă bucurie în sufletele lor triste, de 
oameni izolaţi de familie. 
 Scopul acestui act de caritate a fost educarea respectului şi afecţiunii copiilor faţă de 
persoanele în vârstă, formarea dorinţei lor de a dărui material şi mai ales spiritual, de  a ajuta 

cumva,  precum şi trăirea cu bucurie sinceră a momentelor de dăruire, iar acestea au fost acceptate, 
cu bucurie şi receptivitate atât de către copii, cât şi de către părinţii lor. 
 Obiectivele care vizează copiii sunt: 

 antrenarea şi dezvoltarea unor calităţi ale copiilor, bunătate, compasiune, grijă faţă de 
semeni; 

 dezvoltarea altruismului prin conştientizarea semnificaţiei faptelor bune; 

 educarea atitudinii de atenţie şi respect faţă de bătrâni; 
 readucerea în atenţia oamenilor în vârstă, izolaţi şi privaţi de afecţiunea familiei, a 

obiceiurilor şi tradiţiilor sărbătorilor de iarnă ale românilor; 
 realizarea unor lucrări artistico-plastice împreună cu persoanele cărora le vor fi dedicate; 

 realizarea de lucrări practice şi artistico-plastice în scopul de a fi dăruite (mărţişoare, 
felicitări); 

 antrenarea calităţilor interpretativ-actoriceşti şi artistice, în general în vederea prezentării 
unor spectacole cu scop umanitar (cântece, poezii, dramatizări). 

Le-am făcut cunoscut copiilor că în localitatea Rm. Sărat există un grup de oameni în vârstă  
care stau într-o instituţie singuri, fără familiile lor. Aceşti bătrâni, singuri, bolnavi şi fără o alinare 
sufletească s-ar bucura să-i aibă ca oaspeţi, iar copiii şi-au manifestat bucuria şi interesul de a merge 

acolo pentru a-i cunoaşte. 
 Apoi am anunţat părinţii despre intenţia mea şi a copiilor, aceştia declarându-se deschişi 
către o asemenea iniţiativă. Ei au venit cu sugestii de organizare şi în urma consultărilor reciproce, 
au decis să creăm un fond de bani din care să putem cumpăra daruri pentru bătrâni, pentru câteva 
ocazii. Părinţii copiilor au conştientizat atât valoarea morală a gestului lor de a ajuta oameni în 
nevoie, cât mai ales valoarea educativă ce o are asupra copiilor. 
  Majoritatea obiectivelor presupuneau dezvoltarea unor calităţi morale şi realizarea de lucrări 
practice, accentul l-am pus pe pregătirea copiilor în grădiniţă pentru activităţile ce vor urma, pentru 
a se prezenta corespunzător în vizitele efectuate la azilul de bătrâni. 
 S-au stabilit momente ale vizitelor ca: sărbătoarea Crăciunului, sărbătorile ce marchează 
luna martie, 1 Martie, 8 Martie şi sărbătoarea Paştelui, toate acestea fiind prilejuri de comuniune 
sufletească, de emoţie şi bucurie, obiceiul de a face daruri. 
 Am considerat vizitele la azilul de bătrâni ca făcând parte din voluntariat. Prima vizită a avut 
loc în decembrie 2016 cu ocazia Crăciunului, a naşterii lui Iisus Hristos şi a constat în prezentarea 
unui program de datini şi obiceiuri de iarnă. Acesta a fost pregătit în prealabil în grădiniţă – copiii 

întrecându-se în a-şi manifesta calităţile artistice în faţa bătrânilor, vizibil emoţionaţi şi încântaţi. 
Colindătorii au împărţit ei înşişi colindaţilor punguţe cu daruri constând în dulciuri, fructe şi 
îmbrăcăminte pregătite de părinţi împreună cu educatoarea. Bătrânii au stat cuminţi, au ascultat tot 
ce le-au pregătit copiii, au râs, au plâns, s-au bucurat ca nişte copii mici. S-au întristat, s-au veselit, 

şi-au adus aminte de povestea lor de viaţă, şi-au amintit lucruri vesele, dar şi lucruri foarte triste, se 
vedea în ochii lor durere, boală, strigăt de ajutor, de disperare în faţa neputinţei lor. 
Bibliografie: 

*** M.E.C.T.S - Învăţământul preşcolar în mileniul III, Editura Reprograph, Craiova, 2012 
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„BUNICUL” DE BARBU ŞTEFĂNESCU DELAVRANCEA 

-Proiect didactic- 

 

Înv. Sorin Finiș  
Liceul Tehnologic „Nicanor Moroșan” Pîrteștii de Jos, jud. Suceava 

 

COALA: Şcoala Primară Boureni  
CLASA: a III-a  

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare  
DISCIPLINA: Limba română  
TEMA: „Bunicul” de Barbu Ştefănescu Delavrancea   

TIPUL LECŢIEI: Predare-învăţare  
COMPETENȚE SPECIFICE:  
1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil  

1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare 
familiare  

2.1. Descrierea unui obiect/ unei fiinţe din universul apropiat pe baza unui plan simplu  
4.4. Povestirea pe scurt a unei întâmplări imaginate/ trăite  
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  
O1: să-şi adapteze vorbirea la situaţii diferite de comunicare dialogată; 
O2: să citească în mod fluent şi expresiv texte cunoscute;  
O3: să desprindă informaţiile esenţiale dintr-un text citit;  

O4: să utilizeze sensul cuvintelor noi în enunţuri proprii;  
O5: să recepteze latura educativă a textului.  

METODE ŞI PROCEDEE: lectura model, lectura, explicaţia, conversaţia, observaţia dirijată, 
demonstraţia, exerciţiul.  
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: manual, fişe  
FORME DE ORGANIZARE: frontală-individuală  

 

DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

 

MOMENTELE 

LECŢIEI 

OB.   

OP. 
CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE  

Moment 

organizatoric  

 Elevii se pregătesc pentru oră. - instructajul, 

conversaţia 
 

Reactualizarea 

cunoştinţelor 
anterioare  

 

Se verifică tema pentru acasă frontal. 
Ce am făcut ultima oră la română?  
Cum se acordă substantivul cu adjectivul?  

Elevii vor da exemple de adjective care se 

acordă cu substantive pe care le însoţesc.  

- conversaţia, 
explicaţia 

 

- scrisă  
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Se vor scrie la tablă propoziţii care conţin 
adjective.  

Elevii vor rezolva o fişă (Anexa 1). 

Captarea atenţiei   
Discuţii pregătitoare despre lecţia care va 
fi predată.    

Anunţarea temei 
şi   
a obiectivelor  

 Astăzi vom învăţa o lecţie scrisă de Barbu 
Ştefănescu Delavrancea, în care autorul ne 
prezintă dragostea unui bunic pentru 
nepoţii săi.  
Se dau câteva date biografice despre 

autor.  

- explicaţia, 
conversaţia 

 

Dirijarea învăţării  

 

O1 

 

O2 

 

 

O4 

 

 

O3 

 

Se citeşte lecţia model.  
Se explică imaginea din manual.  
Discuţii după prima citire a textului.  
Despre ce este vorba în această lecţie?  
Care este personajul principal al lecţiei?  
Ce v-a plăcut în această lecţie?  
Un copil citeşte primul fragment.  
Se explică cuvintele noi şi expresiile.  
Se formulează propoziţii cu ajutorul 
cuvintelor noi din text.  

Cu ajutorul întrebărilor, elevii vor 
prezenta pe scurt conţinutul fragmentului.  
Se procedează la fel cu toate fragmentele.  
Se citeşte lecţia pe roluri.  

- lectura  

 

 

 

 

 

 

- explicaţia, 
conversaţia 

- orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

- orală 

Obţinerea 
performanţelor  O5 Desprinderea mesajului transmis de lecţie  - conversaţia - orală 

Evaluare  
 Elevii vor prezenta pe scurt conţinutul 

textului  
- conversaţia - orală 

Tema pentru 

acasă 

 Formulează propoziții folosind cuvintele 
explicate la vocabular. 

  

 

ANEXA 1 CL. a III-a 

FIȘĂ 

 

1. Uniţi substantivele din prima coloană cu adjectivele potrivite din a doua coloană:  
 

apă  
munte  

păduri  
soare  

iarnă  
creste  

copii  

veri  

amurguri  

înalt  
întunecoase  
arzător  
înspumată  
semeţe  
gălăgioşi  
geroasă  
violete  

călduroase  
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2. Transformaţi substantivele şi adjectivele care le însoţesc, după modelul dat: copil zglobiu, 

urs cafeniu, nor plumburiu. 

3. Treceţi la plural perechile de cuvinte: iarnă geroasă, vânt puternic, minge mare, copil cuminte, 
trandafir roşu, zi senină, stea strălucitoare. 
  Model: munte înalt – munţi înalţi – înalţii munţi  

 

Bibliografie:  

1. Piţilă, Tudora; Mihăilescu, Cleopatra - Limba şi literatura română, manual pentru clasa a III-a, 

Editura Aramis 

2. *** - Să dezlegăm tainele textelor literare, cl. a III-a, Editura Carminis 

 

 

APELE CURGĂTOARE. DUNĂREA 

-Proiect de lecție- 

 

Prof. înv. primar Florentina Marin  

Școala Gimnazială Nr. 18 „Jean Bart” Constanța, jud. Constanţa 

 

lasa: a IV-a  

Aria curriculară: Om și societate 

Disciplina: Geografie 

Unitatea de învățare: România - elemente de geografie generală 

Subiect: Apele curgătoare. Dunărea 

Tipul lecției: mixtă 

 Competențe specifice: 
1.1. Identificarea unor termeni geografici în texte/contexte/situații de învățare diferite 

2.2. Aplicarea unor elemente și cunoștințe dobândite la alte discipline (științe ale naturii, istorie, 

științe sociale) în descrierea și explicarea realității înconjurătoare 

2.3. Identificarea unor fenomene și procese cu caracter geografic din mediul înconjurător al 
orizontului local, al regiunii, țării 
3.1. Identificarea poziției elementelor reprezentate pe hartă 

4.1. Dezvoltarea curiozității de cunoaștere a elementelor geografice caracteristice orizontului local, 
țării și lumii contemporane 

 Obiective operaționale: 
OO1: să definească noţiunile:apă curgătoare, izvor, pârâu, râu, fluviu, afluent, zonă de confluență, 
folosind imagini, scheme, observaţii în natură; 
OO2: să enumere tipurile de ape curgătoare, folosind informaţii obţinute prin observarea unor 
planșe, imagini video,  scheme, hărţi; 
OO3: să identifice în plan elemente ale spaţiului geografic (pârâuri, râuri, fluviu), utilizând hărţi; 
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OO4: să enumere principalele râuri ale României, grupându-le după  direcția de curgere; 
OO5: să fixeze pe harta mută principalele râuri; 
OA: să manifeste curiozitatea pentru tema abordată, continuând cu explorarea altor surse de 

informare. 

 Strategii didactice: 

Metode și procedee: conversaţia, explicaţia,  ciorchinele, observaţia, exerciţiul, problematizarea, 
expunerea, descrierea 

Mijloace didactice: harta fizică a României, harta Reţeaua hidrografică a României, hărţi mici, fişe 
de lucru, reprezentări grafice, planșe 

Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe 

 

Momentele 

lecției 
 

Ob 

 

Timp 

 

Elemente de conținut 
Strategii didactice 

 

 

Evaluare 

Metode Mijloace Forme 

de 

organizare 

1. Moment 

organizatoric 

 1‟ -Se asigură un climat propice 
derulării în bune condiții a lecției. 
- Se aeriseşte sala de clasă, se 
pregătesc materialele necesare 
desfășurării activității, se distribuie 
materialele necesare elevilor. 

conversația   

frontal 

 

2. 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

însușite 
anterior 

 

 

O3 

4‟ - Invit elevii într-o călătorie prin toată 
țara. Vom pleca de la noi, de la 
câmpie. Se discută despre 
caracteristica importantă a acestei 
zone, vecinătatea cu Marea Neagră, 
care reprezintă una dintre granițele 
naturale ale României. Vom înainta 
spre nord, unde întâlnim… (dealuri), 
iar la est o altă graniță naturală a țării 
noastre, de-a lungul Prutului, granița 
cu Republica Moldova. Dacă 
înaintăm spre vest întâlnim ... 
(munții). Se vor detalia câteva 
aspecte depre munți.  

 

 

Conversația 

 

 

Explicația 

 

 

 

Harta 

fizică 

frontal aprecieri 

verbale 

3. Captarea 

atenției 
 3‟ -Fiecare elev are pe bancă o fișă cu  

câteva versuri incomplete dintr-o 

poezie. (Anexă) Ei  vor trebui să  
completeze corespunzător primele 
două strofe, astfel încât versurile să 
aibă sens, să rimeze. Poezia 
„Povestea apei” face referire la 
circuitul apei în natură. De aici se vor 
extrage o parte din cuvintele cheie ale 

lecției: apă, izvor. Elevii  vor 
completa celelalte versuri ale poeziei 

spre sfârșitul lecției, după ce vor 

acumula informații noi despre apele 
curgătoare. 

 

 

 

Conversația 

 

Exercițiul 

 

Fișă de 
lucru 

 

Individual și  
în perechi 

aprecieri 

verbale 

4. Anunţarea 
temei şi 
enunţarea 

obiectivelor 

 2‟ -Voi anunța elevii că vom vorbi 
despre principalele ape curgătoare 

care străbat țara noastră, că  vor 
trebui să utilizeze cunoștințele 
însușite  anterior la geografie și 
celelalte discipline, să colaboreze cu 

 

 

explicaţia 
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colegii în rezolvarea sarcinilor de 
lucru. 

-Voi scrie pe tablă titlul lecției 
„Apele curgătoare. Dunărea”  

 

5. Dirijarea 

învățării 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

15‟ 
Se pleacă de la întrebările: 
-Care credeți că este legătura dintre 
munte și izvor? 

-De unde credeți că provin apele 
curgătoare? 

-Care este semnul convențional cu 
care sunt reprezentate pe hartă apele 
curgătoare? 

Fiecare elev va avea pe bancă o fișă 
cu schema lecției incompletă (anexă). 
Schema se va completa pe măsură ce 
elevii răspund la întrebări, descoperă 
informațiile pe hartă, în  manualul 
digital.  

-Se completează pe schema lecției 
enunțul despre izvor. 

-Se urmărește în manualul digital și la 
tablă, pe o planșă fig.,  
Reprezentarea unei ape curgătoare 
(anexă) 

 
-Se va explica, pe baza acestei 

imagini semnificația cuvintelor: 
albie, mal, afluent, zonă de 
confluență. Elevii vor completa 

corespunzător schema lecției,  
-Ne imaginăm că trece un râu prin 
dreapta noastră. Ne așezăm cu spatele 
la direcția de curgere pentru a stabili 
pe care mal ne aflăm. Stabilim care 
este malul românesc al Dunării. 
-Se observă pe imagine că firișorul de 
apă din dreapta este mai subțire și cu 
o albie mai mică. 
El se varsă în apa curgătoare care 
izvorăște din munte și devine afluent 
al acestuia. 

-Voi  prezenta planșa  cu  tipurile de 
ape curgătoare. Se observă albia 
fiecăreia. Se notează pe fișă. 
-Pe baza imaginii (anexă) se stabilesc  
și asemănările și deosebirile dintre 
pârâu, râu, fluviu. 

- Se citesc și se completează strofele 
3 și 4 din poezie. 
-Le amintesc copiilor că, în călătoria 
noastră, vom traversa munții 
(Carpații Orientali) din care izvorăsc 
râuri importante ale țării noastre 
(Mureșul, Oltul). 
- Se vor indica la harta fizică și harta 
hidrografică a României principalele 

problematizare

a 

 

 

conversația 

 

Observația 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

Învățarea prin 
descoperire 

 

 

 

Observația 

 

 

 

 

 

 

Explicația 
euristică 

 

 

Observația 

 

 

 

 

Fișa 
schema 

lecției 
 

Planșă  
Reprezenta

rea unei 

ape 

curgătoare 

 

 

 

 

 

manualul 

digital  

 

 

 

 

 

Fișa de 
lucru 

 

planșa 

Tipurile de 

ape 

curgătoare 

 

 

Harta 

fizică, 
hidrografică 

 

 frontal 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Individual și 
în perechi 

 

 

aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprecieri 

verbale 
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râuri din țară, grupate după direcția 
de curgere astfel: râurile de vest, 
râurile de sud, râurile de sud-est și 
râurile de est.  

 

6. Obținerea 
performanței 
 

 

O5 

10‟ -Se va completa schema și se vor fixa 
pe  harta mută cele mai importante 

râuri. Elevii vor lucra în perechi. 
- Se va discuta despre importanța 
apelor curgătoare. 
- Voi specifica că aproape toate 
râurile din România sunt afluenți 
direcți sau indirecți ai Dunării. 
Voi solicita elevii să spună ce știu 
despre Dunăre și vor completa fișa de 
lucru Dunărea.  

 

Exercițiul 
 

 

Conversația 

Harta 

mută 

Fișa de 
lucru,  

Expert Geo 

manual 

pag. 43 

perechi aprecieri 

verbale 

7. Asigurarea 

retenției și a 
transferului 

 8‟ Elevii vor citi și vor completa 
celelalte strofe ale poeziei Povestea 

apei . Se citesc apoi cu voce tare. 

Exercițiul 
Munca 

independentă 

Fișa de 
lucru 

În perechi  

8. Tema 

pentru acasa 

OA 1‟  Elevii vor avea de lucrat acasă un 
exercițiu din manual (ex. 1, pag 43), 

sub forma de Carte de vizită a râului. 
Pentru a rezolva este necesar să 
recitească materialele lucrate în clasă. 

 

Explicația 

 

manual 

  

9. Aprecieri 

finale 

 1‟     Se vor face aprecieri globale si 

individuale asupra modului în care 
elevii au participat la lecție. 

Conversația  frontal Aprecieri 

verbale, 

calificative  

 

Bibliografie:  

1. *** - Programa școlară pentru disciplina Geografie, clasa a IV-a, anexa nr. 2 la Ordinul 

Ministrului Educației Naționale nr. 5003 / 02.12.2014, București 2014 

2. Brie, Simona; Micu, Adina – Geografie. Caiet de aplicații clasa a IV-a, Editura Sinapsis, 2016 

3. *** - Geografia României, soft educațional, Editura Edu, 2017 
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CONTEXTE ŞI INSTRUMENTE PENTRU 

DEZVOLTAREA GÂNDIRII LATERALE LA PREŞCOLARI 

 

                                                                             Educatoare Claudia Mihaela Murăraşu  
                                                                        Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 16 Iaşi, jud. Iaşi 

 

 

ateralizarea se explică prin dominanţa pe care o exercită una dintre emisferele cerebrale 
(stângă sau dreaptă), copilul fiind astfel dreptaci sau stângaci. Persoanele care scriu cu mâna dreaptă 
funcţionează la nivel cerebral pe emisfera stângă. Este emisfera raţionalităţii, logicii, analogiei. De 

aceea dreptacii sunt mai rigizi şi foarte calculaţi. În cealaltă extremă sunt persoanele stângace, iar 

acestea utilizează cu preponderenţă emisfera dreaptă care este legată de creativitate şi limbă. 
Observaţii cu privire la lateralizare se pot face încă din primele luni de viaţă, când se poate constata 

cum bebeluşul duce la gură mai des o anumită mână.  
Gândirea laterală este strâns legată de intuiţie, creativitate şi dispoziţie şi reprezintă un 

proces deliberat, un mod de folosire a minţii, ca şi gândirea logică, dar de un alt tip, proces ce poate 
fi învăţat. Creativitatea se rezumă la descrierea unui rezultat, iar gândirea laterală este descrierea 
unui proces. Gândirea laterală se ocupă cu generarea de idei noi, cu spargerea barierelor 
conceptuale ale vechilor idei.  

Educaţia şcolară nu urmăreşte doar colectarea de informaţii, ci şi cele mai bune căi pentru a 
folosi informaţia acumulată. Mintea este un sistem care generează modele. Sistemul informaţional 
al minţii acţionează pentru a crea modele şi pentru a le recunoaşte. Mintea manevrează informaţiile 
într-un mod caracteristic, dar cu anumite limite. Necesitatea unei gândiri laterale apare tocmai 
datorită acestor limite. 

 Diferenţa dintre gândirea verticală şi gândirea laterală 

Gândirea laterală este foarte diferită de gândirea verticală, care reprezintă modul tradiţional 
de a gândi. Însă gândirea laterală nu este un substitut pentru gândirea verticală, ci o metodă 
complementară de gândire. 

Gândirea verticală se ocupă cu crearea şi dezvoltarea modelelor conceptuale. Gândirea 
laterală se axează pe restructurarea acestor modele (intuiţia) şi determinarea apariţiei unor modele 
noi (creativitatea). 

În gândirea verticală înaintăm prin paşi secvenţiali ce trebuie să aibă fiecare o justificare 
judicioasă. În gândirea laterală, folosim informaţia nu de dragul ei, ci pentru efectele pe care le 
produce.  

Gândirea verticală este analitică. Gândirea laterală este provocatoare. 
Gândirea verticală este secvenţială - fiecare pas urmează imediat după cel precedent. 

Gândirea laterală poate face salturi - putem sări peste o etapă şi să umplem golul după aceea. În 
gândirea verticală fiecare pas trebuie să fie corect; în gândirea laterală nu e cazul, atât timp cât 
concluzia este corectă. În gândirea verticală sunt folosite negaţii pentru a bloca anumite drumuri; în 
gândirea laterală nu există negaţii. 
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Când gândim vertical, ne concentrăm şi eliminăm ceea ce nu e relevant; când gândim lateral, 
primim cu bucurie intervenţiile întâmplătoare. În gândirea verticală, categoriile, clasificările şi 
etichetele sunt fixe; pe când în gândirea laterală, nu, întrucât privim acelaşi lucru în moduri diferite. 
Gândirea verticală urmează cele mai plauzibile căi; gândirea laterală, pe cele mai puţin probabile. 

Gândirea verticală este un proces finit - când gândim vertical, ne aşteptăm să găsim un 
răspuns; gândirea laterală e unul probabilistic - când gândim lateral, e posibil să nu existe niciun 

răspuns. 
Diferenţele dintre gândirea laterală şi gândirea verticală sunt fundamentale. Nu e vorba de 

faptul că un proces ar fi mai eficient decât celălalt, căci ambele procese sunt necesare. Contează să 
înţelegem prin ce se diferenţiază pentru a putea să le aplicăm eficient pe amândouă. 

Când gândim vertical, folosim informaţia aşa cum este, pentru a înainta către o soluţie. Când 
gândim lateral, nu folosim informaţia pentru valoarea sa intrinsecă, ci ca pe o provocare. 

 Gândirea laterală şi gândirea verticală sunt complementare 

Gândirea laterală este utilă pentru a genera idei şi abordări, iar gândirea verticală e 
folositoare pentru a le elabora. Gândirea laterală sporeşte eficienţa gândirii verticale, oferindu-i mai 

multe opţiuni. Gândirea verticală măreşte eficienţa gândirii verticale, dând o bună utilizare ideilor 
generate. 

 Natura gândirii laterale 

Gândirea laterală se ocupă cu schimbarea modelelor, în loc să ia un model şi să îl elaboreze 
în continuare, aşa cum face gândirea verticală, gândirea laterală încearcă să-l restructureze, 

combinând lucrurile într-un mod diferit. 

Gândirea laterală este atât o atitudine, cât şi o metodă de a folosi informaţiile - atitudinea 

gândirii laterale presupune în primul rând refuzul de a accepta modelele rigide, iar în al doilea rând, 
o încercare de a combina lucrurile în alt mod. Gândirea laterală este influenţată în mod direct de 

modul în care mintea procesează informaţiile - ea foloseşte informaţiile în mod provocator şi sparge 
vechile modele pentru a elibera informaţiile; ea stimulează formarea de modele noi, alăturând 
informaţii disparate. 

 Utilitatea gândirii laterale 

 Este  o modalitate deliberată de a căuta idei noi; 
 Este un mod de rezolvare a problemelor apărute; 
 Este o tehnică de procesare a informaţiei; 
 Este o modalitate de reevaluare periodică, de a privi cu mai multă atenţie lucrurile pe care le 

luăm de-a gata, care par neîndoielnice; 
Fără gândirea laterală, gândirea logică este, oarecum, incompletă. Când gândim logic, 

formulăm judecăţi imediate, atunci când gândim lateral, putem amâna judecăţile pentru a le permite 
informaţiilor să interacţioneze şi să genereze idei noi. 

Gândirea laterală nu urmăreşte să stârnească îndoieli sau haos fără niciun motiv. Ea 

recunoaşte utilitatea enormă a ordinii şi a modelelor, dar scoate în evidenţă nevoia de a schimba 
aceste tipare pentru a le actualiza şi a le spori utilitatea. 

 Creativitatea la vârsta preşcolară 

După P. P.-Neveanu, creativitatea presupune predispoziţia generală a personaltăţii spre nou, 
o anumită organizare a proceselor psihice în sistemul de personalitate. Ea semnifică: adaptare, 
imaginaţie, construcţie, originalitate, evoluţie, libertate interioară, talent literar, distanţare faţă de 
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lucrurile deja existente. Ca formaţiune psihică, creativitatea se caracterizează printr-o multitudine 

de sensuri: productivitate, utilitate, eficienţă, valoare, ingeniozitate, noutate, originalitate. 

Copilul care îşi manifestă permanent mirarea şi surpriza, încercând să surprindă ineditul 
lumii, neinfluenţat încă de educaţia rutinieră este considerat prototipul creativităţii. Preşcolarii 
creativi se diferenţiază de obicei de restul grupului prin diferite comportamente specifice şi, dacă li 
se permite acest lucru, îşi dezvoltă în mod liber creativitatea. Ei sunt foarte curioşi, vin cu soluţii 
neobişnuite, cu idei originale, au iniţiativă şi un spirit de observaţie foarte bine dezvoltat, văd 
conexiuni între elemente aparent fără nicio legătură, pun întrebări adecvate, caută alternative şi 
explorează noi posibilităţi, manipulează şi controlează simultan mai multe idei, învaţă rapid şi uşor, 
au o memorie bună, un vocabular foarte bine dezvoltat, găsesc căi neobişnuite pentru soluţionarea 
problemelor, au  o imaginaţie vie şi o capacitate deosebită de a crea. 

Pentru a pune în valoare potenţialul creativ al copiilor, educatoarea trebuie să folosească 
metode active, participative care pun accentul pe libertatea asociaţiilor în care copiii devin 
participanţi la găsirea răspunsurilor, pot avea iniţiative, pot pune întrebări, pot discuta şi pot 
propune/găsi soluţii. Acest lucru se poate realiza aproape în fiecare tip de activitate, cu condiţia ca 
educatoarea să nu obstrucţioneze, să nu pună bariere între ea şi copil (sau să elimine răspunsul, 
uneori fantezist al copilului numai pentru că ea are în minte un anumit răspuns şi insistă până îl 
obţine, celelalte fiind catalogate drept greşite). 

Educatoarea trebuie să dispună de capacitatea de înţelegere a copiilor, să trăiască împreună 
sentimente puternice, să creeze situaţii care să îmbogăţească mintea copilului cu anumite 
reprezentări şi obişnuinţe, să-şi transforme ocupaţia într-o frumoasă minune. 

Creativitatea, spre deosebire de inteligenţă, este la copil un fenomen universal; nu există 
preşcolar care să nu deseneze, să nu fabuleze. 

Din această perspectivă, profilul psihologic al vârstei preşcolare cuprinde multiple premise 
favorizante pentru cultivarea potenţialului creativ. Avem în vedere dinamismul, impetuozitatea, 
expresivitatea proprie acestei vârste, acel freamăt permanent sau acea vibraţie şi efervescenţă 
lăuntrică ce conferă copiilor note specifice de dinamism creativ, disponibilitatea de exteriorizare 

spontană şi autoexpresie însufleţită, analoage oricărui elan creator. 
Formative din acest punct de vedere sunt strategiile euristice care implică preşcolarul în 

activitatea de descoperire, de rezolvare de minore, de investigare a realităţii. La fel de importante 

sunt şi strategiile creative care pun accentul pe spontaneitate, originalitate, gândire laterală, 
divergentă, analogică. 
 

 Metode interactive de grup de rezolvare de probleme 

Activităţile pentru copii trebuie să aibă un caracter spontan, să contribuie la dezvoltarea 

independenţei în gândire şi acţiune. Metodele interactive de grup stimulează comunicarea, 
activizarea tuturor copiilor şi formarea de capacităţi ca: spiritul critic constructiv, independenţa în 
gândire şi acţiune, găsirea unor idei creative, îndrăzneţe de rezolvare a sarcinilor de învăţare. 

Dezvoltarea creativităţii impune trei direcţii de acţiune: 
 Păstrarea unei poziţii neutre faţă de evoluţia potenţialului creativ al copiilor; 
 Intervenirea conştientă şi activă pentru îndepărtarea eventualelor blocaje obiective şi 

subiective ale creativităţii copiilor; 
 Preluarea, dezvoltarea şi stimularea maximă, în mod organizat, a potenţialului creativ al 

fiecărui copil. 
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Crearea unei ambianţe organizate încurajează copiii să exploreze, să aibă iniţiativă şi să 
creeze. Educatorii trebuie să urmărească dezvoltarea copilului, să furnizeze materialele necesare în 
toate centrele de activitate, să stabilească obiective corespunzătoare pentru fiecare copil în parte şi 
pentru toată grupa de copii în ansamblul ei, să planifice teme care să corespundă intereselor 
copiilor, să respecte personalitatea fiecaruia, să le menţină trează curiozitatea şi să stimuleze 
învăţarea prin cooperare. 

Experienţa a demonstrat de fiecare dată că orice copil posedă un potenţial creativ, iar 

creativitatea este educabilă. Încurajarea creativităţii reprezintă un proces unde educatorii trebuie să 
fie permisivi, deschişi, acceptând şi dând libertate copiilor. 
 

Bibliografie: 

1. De Bono, Edward - Gândirea laterală, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2010 

2. Breben, Silvia; Gongea, Elena; Ruiu, Georgeta; Fulga, Mihaela - Metode interactive de grup. 

Ghid metodic pentru învăţământul preşcolar, Editura Arves, Craiova 

3. Colceriu, Laura - Metodica predării activităţii instructiv-educative în grădiniţe 

 

 

NUMĂRUL ŞI CIFRA 4 

-Proiect de lecţie- 

 

Prof. înv. primar Maria Neculăeş  
Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

lasa: Pregătitoare  A 

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii 
Disciplina: Matematică şi explorarea mediului 

Unitatea de învăţare: “Iubesc animalele” 

Subiectul lecţiei: Numărul ṣi cifra 4 

Tipul lecţiei: de consolidare 

Durata: 45 min. 

Forma: predare integrată 

Experienţa de învăţare: alcătuirea mulţimilor din 4 elemente în vederea consolidării noţiunii 
numărului ṣi cifrei 4 

Integrarea în lecţie a altor cunoştinţe:  
-Limba şi literatura română: poezia cifrei 4 

-AVAP: plastilină 

-Educaţie fizică: Întoarceri prin săritură la stânga și la dreapta 

Competenţe specifice: 
MEM 
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1.1. Recunoaṣterea ṣi scrierea numerelor în concentrul 0-31; 

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-31, prin adăugarea /extragerea a 1-5 elemente 

dintr-o mulţime dată.  

Obiective operaţionale: 
Cognitive:  

O1 - Să recunoască numărul ṣi cifra 4 în 4-6 situaţii, pe baza materialului intuitiv; 

O2 - Să numere corect crescător/ descrescător în concentrul 0-4, pe baza imaginilor suport; 

O3 - Să redea numărul ṣi cifra 4 prin elementele a  2-4 mulţimi, pe baza fiṣei de lucru; 

O4 - Să personalizeze cifra 4 cu 2-4 trăsături ale iepuraşului, pe baza imaginaţiei ṣi a materialului 

oferit.  

Psihomotric: 

- Să manipuleze corect instrumentele de scris ṣi materialul de lucru, adoptând o postură corporală 
adecvată 

Strategii didactice: strategii de tip euristic 

Resurse procedurale: M1- conversaţia euristică, M2- explicaţia, M3- demonstraţia, M4- 

problematizarea, M5 – exerciţiul, M6- jocul didactic, M7- Turul galeriei 

Materiale didactice şi mijloace de învăţământ: m1- text în versuri, m2- planşa cu obiectivele, 

m3- planşa suport, m4- fişe de lucu, m5- imagini cu animale, m6- iepuraş de pluṣ. m7- sârmă 
pluşată. 

Bibliografie:  

* Programa şcolară pentru disciplina Matematică şi explorarea mediului, aprobată prin Ordin al 

ministrului, Nr.3418/19.03.2013; 

* Cârjan F., Didactica matematicii, Editura Corint, Bucureşti, 2007; 

* Dumitru Alexandrina, Dumitru Viorel-George, Activităţi transdisciplinare pentru grădiniţă şi 
ciclul primar – jocuri didactice”, Editura Paralela 45, Piteşti, 2009 

 

Secvenţele 
lecţiei 

Ob. 

op. 

Conţinutul învăţării Strategii didactice Evaluare 

Metode Mijloace Forme de 

organizare 

1. Moment 

organizatoric 

2 min. 

 

 

-Pregătirea elevilor pentru 
lecţie. Asigurarea climatului 
optim. 

    

2. Captarea 

atenţiei 
5 min. 

 -Comunic elevilor că în clasă 
s-a strecurat un animăluţ care 
vrea să se împrietenească cu 

ei pentru a învăţa să numere 
(iepuraşul). 
-Se citeşte elevilor mesajul 
iepuraşului.(ANEXA 1) 
“Despre ce animal este 
vorba?” 

“Câţi frăţiori are iepuraşul?” 

-Să privim mulţimea 
iepuraşilor din poezie! “Câţi 
iepuraşi sunt în total?” 

-Elevii descoperă titlul 

lecţiei. 

M1 

M4 

m6 

 

 

 

m1 

 

frontală -observarea 

comportament

ului copiilor; 

 

-aprecierea 

corectitudinii 

şi a 
expresivităţii 
răspunsurilor 

3. Anunţarea  -Se prezintă elevilor planşa M2 m2 frontală observarea 
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temei şi 
enunţarea 
obiectivelor 
2 min. 

cu obiectivele  şi se enunţă 
titlul lecţiei. (ANEXA 2) 
-Comunic elevilor că în 
această oră îşi vor fixa 
cunoştinţele cu privire la 
numărul ṣi cifra 4 ṣi, dacă 
vor fi atenţi şi activi, la 
sfârşitul orei vor reuşi să 
recunoască cu uṣurinţă 
numărul ṣi cifra 4 în diferite 
situaţii, vor număra corect 

crescător ṣi descrescător până 
la 4, vor alcătui mulţimi cu 4 
elemente ṣi vor personaliza 

cifra 4 cu trăsături specifice 
noului lor prieten (fular, 

urechi, codiţă etc.) 

comportament

ului copiilor 

4. 

Sistematizare 

consolidare, 

fixare a  

cunoştinţelor 
asimilate 

anterior 

15 min. 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

O3 

-“Mai întâi să-i arătăm 
iepuraşului dacă voi 
recunoaṣteţi numărul ṣi cifra 

4. Încercuiţi cu roṣu toate 

cifrele 4 care  

s-au ascuns în acest copac” 
(ANEXA 3) 

-Activitate în perechi: din 
cutiuţele cu surprize 
(animăluţe), elevii vor alcătui 
2-4 mulţimi cu 4 elemente. 
(ANEXA 7) 

-Iepuraşul nostru nu ṣtie să 
numere! Îl ajutăm? (ANEXA 
4) 

-Care este iepuraşul cel mai 
mic? (primul) Dar cel mai 

mare? (al patrulea). Coloraţi 
iepuraşul cel mai mare. 
-Elevii rezolvă apoi ultimele 
cerinţe de pe fiṣa de lucru. 

Cei care au terminat, vor 

primi o fişă în care vor găsi 
exerciţii de descompunere a 
nr.4. 

-Joc dinamic “Să numărăm 
până la 4” (ANEXA 5) - în 
limita timpului disponibil 

M1 

 

M2 

 

M3 

 

 

 

M5 

 

 

 

m5 

m7 

frontal 

 

 

în perechi 
 

 

 

 

 

 

 

 

-Evaluare 

orală 

-Aprecierea 

răspunsurilor 
elevilor; 

 

 

-Observarea 

comportament

ului elevilor 

-Evaluare 

scrisă 

-Autoevaluare 

cu ajutorul 

videoproiector

ului 

5.Obţinerea 
performanţei 
 

10 min. 

O4 -Elevii vor modela cifra 4 din 

sârmă pluşată şi o vor 
personaliza.  

-Îşi vor prezenta lucrările 
prin “Turul galeriei”.  

M7  Individual  “Turul 
galeriei” 

6. Asigurarea 

retenţiei şi 
transferului 
5 min. 

 -Se fac aprecieri globale şi 
individuale. 

-Se oferă stimulente. 

  Individual Recompense 

individuale 
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ANEXA 1 

 

MESAJUL IEPURAŞULUI 

 

Eu sunt iepuraşul cel fricos,  

Deşi sunt tare curios. 
Frăţiorii mei din zare 

Sunt 3 la numărătoare. 
Câţi suntem acum cu toţii? 

Ştiţi voi oare? Am emoţii…. 
 

 

 

 

ANEXA 2 

PLANŞA CU OBIECTIVE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMĂRĂM 
CORECT! 

 

ALCĂTUIM 
MULŢIMI 

DIN 4 

ELEMENTE! 

 

IDENTIFICĂM 
CIFRA 4! 

 

DECORĂM CIFRA 4! 
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ANEXA 3 

 

 

 

ANEXA 4 

FIŞĂ DE LUCRU 

1.  Ajută-l pe iepuraş să numere ṣi scrie numerele care lipsesc. Încercuieşte al patrulea 
iepuraş! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

2.  Copiază numerele iepuraşilor de la mic la mare, apoi de la mare la mic: 
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3. Completează mulţimile cu elementele ṣi cifra corespunzătoare: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Scrie cifra 4 în casete: 

          

 

5. Scrie vecinii numărului, apoi colorează cu roşu vecinii mai mari: 

 

 

 

 

6. Colorează caseta cu numărul mai mare: 

 

 

 

 

 

 

Pentru că frumos ai lucrat, iepuraşul te-a recompensat! 
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ANEXA 5 

JOC: “Să numărăm până la 4!” 

Elevii vor număra pe rând până la 4 ṣi fiecare trebuie să îṣi ţină minte cifra. 

 “Numărul 1 să ridice mâna dreaptă sus”. 

 “Numărul 2 să aṣeze capul pe bancă”. 

 “Numărul 3 să pună mâinile pe genunchi”. 

 “Numărul 4 să se ridice în picioare”. 

 

 

METODE DE EVALUARE 

                                                                                                                                                                                                                              

Prof. înv. primar Marcela Negrilă  
Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa                                   

 

 

rocesul de învățământ este abordat ca o relație între predare-învățare-evaluare. 

  Evaluarea educațională trebuie privită ca o parte integrantă, activă și importantă a 
Curriculum-ului, dezvoltând relații specifice și semnificative în termeni de impact și  efecte asupra 
elevilor, asupra profesorilor, asupra celorlalți agenți educationali, ca și asupra factorilor de decizie 
responsabilizați în cadrul procesului. 
     Evaluarea reprezintă punctul final într-o succesiune de activități ce urmăresc formarea la 
elevi a unui comportament corespunzător în situații variate. În sens holistic, evaluarea înseamnă a 
confrunta un ansamblu de informații cu un ansamblu de criterii, având drept scop luarea unei decizii 

şi, neapărat, emiterea unei judecăți de valoare. 

Prin evaluare în învățământ se înțelege actul didactic integrat acestui proces, care asigură 
evidențierea achizițiilor școlare, valoarea, nivelul performanțelor și eficiența acestora în vederea 

perfecționării procesului de predare-învățare.   
Evaluarea școlară reprezintă procesul prin care se obțin informații privind asimilarea de 

cunoștințe, priceperi și deprinderi, informații care permit luarea unor decizii ulterioare privind 
demersul didactic. 

Metodele tradiționale de evaluare, probele orale, scrise şi practice, constituie elementele 

principale și dominante de desfășurare a actului evaluativ. Pornind de la această realitate, strategiile 
moderne de evaluare caută să accentueze acea dimensiune a acțiunii evaluative care oferă elevilor 
suficiente şi variate posibilități de a demonstra ceea ce ştiu şi, mai ales, ceea ce pot să facă.    
       Evaluarea progresului școlar creează condiții pentru tratarea şi orientarea diferențiată a 
copiilor prin adaptarea procesului de instruire în scopul realizării succesului școlar. 
         Evaluarea, ca activitate în sine, cuprinde trei etape principale: 
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 măsurarea rezultatului școlar prin procedee specifice, utilizând instrumente adecvate 

scopului urmărit (probe scrise, orale, practice, proiecte, portofolii); 

 aprecierea acestor rezultate pe baza unor criterii unitare (bareme de corectare și notare, 
descriptori de performanță); 

 formularea concluziilor desprinse în urma interpretării rezultatelor obținute în vederea 

adoptării deciziei educaţionale adecvate.                                                                                                                             
După modul în care se integrează la desfășurarea procesului didactic, evaluarea poate fi:             

 Evaluarea inițială care se realizează la începutul unui nou ciclu de învățare sau program de 
instruire în scopul stabilirii nivelului de pregătire a elevilor; 

 Evaluarea formativă – însoțește întregul parcurs didactic, realizându-se prin verificări 
sistematice ale tuturor elevilor asupra întregii materii; 

 Evaluarea sumativă – se realizează, de obicei, la sfârșitul unei perioade mai lungi de 

instruire, oferind informații utile asupra nivelului de performanță al elevilor în raport cu obiectivele 

de instruire propuse. 

     Metoda de evaluare este o cale prin care profesorul oferă elevilor posibilitatea de a 
demonstra nivelul de stăpânire a cunoștințelor, de formare a diferitelor capacități testate prin 
utilizarea unei diversități de instrumente adecvate scopului urmărit. 
    Metode tradiționale de evaluare: -probe orale, probe scrise, probe practice, teste 

docimologice. În cazul metodelor tradiționale, se folosesc probe de evaluare, adică orice instrument 
de evaluare proiectat, administrat şi corectat de către  profesor. 
    Printre principalele metode alternative de evaluare, al căror potențial formativ susține 
individualizarea actului educațional prin ajutorul acordat elevului, contribuie la formarea lui. Dintre 
acestea cele mai uzitate sunt: observarea sistematică a activității și comportamentului elevilor, 
investigația, proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 

 Observația sistematică a comportamentului elevului în timpul rezolvării sarcinii oferă 
evaluatorului informații privind performanțele elevilor în “cursul activității didactice”. Ea este 

însoțită în mod frecvent de “aprecierea verbală” asupra activității elevilor. 
        Aceste informații pot fi înregistrate folosind: fișe de observație curente; fișa de evaluare; 
scara de clasificare; lista de control sau verificare. Ele sunt folosite atât în evaluarea procesului, cât 
și a produselor realizate, cuprind atât informaţii din domeniul cognitiv, cât și din domeniul afectiv și 
psihomotor. 

 Investigația oferă elevului posibilitatea de a aplica în mod creativ cunoștințele însușite în 
situații noi, pe parcursul uneia sau mai multor ore de curs. Pașii care trebuie urmați în cadrul unei 
investigații sunt: fixarea problemei de investigat; stabilirea ipotezelor, ce urmează a fi verificate 
prin actul investigativ și a resurselor de materiale necesare; identificarea modului de lucru; acțiunea 
practică propriu-zisă; formularea concluziilor; confirmarea sau infirmarea ipotezei propuse. 
        Activitatea didactică în cadrul acestei metode alternative poate fi organizată individual sau 
pe grupuri de lucru. Aprecierea  modului de realizare a investigației este de tip holistic. 

 Autoevaluarea poate să meargă de la autoaprecierea verbală până la „autonotarea mai mult 

sau mai puţin supravegheată de către profesor” (3, p. 246). Capacitatea de autoapreciere obiectivă, 
este o trăsătură esențială a personalității umane, pe care cadrul didactic trebuie să o dezvolte în 
micul școlar. 
       În Ghidul de evaluare pentru învățământul primar, portofoliul reprezintă un instrument de 

evaluare complex, ce include experiența și rezultatele relevante obținute prin celelalte metode de 
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evaluare (1, p.20 ), este o carte de vizită a elevului, care-l stimulează în direcția perfecționării la 
disciplina respectivă (1, p.41). Alcătuirea portofoliului nu poate fi lăsată în mod exclusiv în seama 
elevilor. Trebuie să conțină atât lucrări în grup, cât și lucrări realizate individual. 
       Pentru realizarea portofoliului este necesară parcurgerea următoarelor etape: 

 Alegerea împreună cu elevii a temei illustrate prin portofoliu; 

 Stabilirea formei sub care se realizează; 
 Realizarea propriu-zisă a portofoliului, completarea lui ritmică; 

 Evaluarea secvențială a elementelor constitutive și evaluarea globală a portofoliului pe baza 
criteriilor stabilite inițial. 

         Proiectul este o activitate mai amplă ce permite o apreciere complexă şi nuanțată a 
învățării, ajutând la identificarea unor calități individuale ale elevilor. Este o formă de evaluare 
puternic motivată pentru elevi, deşi implică un volum de muncă sporit, inclusiv activitatea 

individuală în afara clasei (1.p.19-20). Este recomandat să fie folosit în clasele III – IV, când elevii 
au formate o serie de capacități intelectuale. El poate fi realizat individual sau în grup, indicată însă 
fiind cea de-a doua formă. Lucrul în echipă potențează învățarea prin cooperare. 

Cele trei etape fundamentale în organizarea și realizarea proiectului sunt:                                                                                      
 Anunțarea temei de cercetare, prezentarea obiectivelor şi stabilirea bibliografiei; 

 Desfășurarea activității de realizare a proiectului, sub îndrumarea învățătorului; 
 Susținerea proiectului. 

Prin metoda proiectelor pot fi evaluate următoarele activități: căutarea și utilizarea unor 
surse bibliografice, a dicționarului; utilizarea unor strategii de studiu individual, de învățare pe 
echipe sau individuală cu ajutor sau fără; utilizarea unor căi moderne de informare; de structurare și 
organizare a materialului; de formulare a concluziilor; atitudinile pentru muncă, pentru membrii 
grupului; efectuarea unor experimente simple, lucrări de laborator. 

       La realizarea proiectului pot fi implicați numeroși factori educaționali ca: familie, prieteni, 
surse de informare moderne, societăți culturale, muzee, biblioteci etc. 

       Această metodă presupune activitatea pe grupe și pregătește elevul pentru lucrul în echipă. 
Grupul poate fi alcătuit din 2-5 persoane, în funcție de numărul elevilor din clasă, natura 
obiectivelor și experiența participanților. Numărul ideal pentru participanții dintr-un grup este de 4-

5. Fiecare membru din grup are o sarcină bine stabilită: secretar (notează ideile membrilor din 

grup), moderator (asigură participarea tuturor membrilor grupului la activitate), raportor (cel care 

prezintă clasei materialul lucrat şi concluziile grupului). Sarcinile învățătorului: vizează organizarea 
activității, oferă informații, încurajarea participării elevilor, dar, totodată, lasă grupul să lucreze 
independent în cea mai mare parte a timpului. 
                         

Bibliografie: 

1. *** MEN, SNEE - Ghid de evaluare pentru învățământul primar, București, 1999 

2. *** - Curriculum Național - Programe școlare pentru învățământul primar, CNC, MEN, 

București, 1998 

3. Cucoș, C. - Pedagogie, Editura Polirom, Iași, 1996 

4. Fetescu,V. - Preocuppri pedagogice, Editura Spiru Haret, Iași, 1995 

5. Meyer, G. - De ce și cum evaluăm, Editura Polirom, Iaşi, 2000 

6. Perretti, A. - Educația în schimbare, Editura Spiru Haret, Iaşi, 1996  

7. Apostol, A.; Filip,V. - Practici alternative de evaluare, Editura PIM, Iași, 2003 
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COMPORTAMENTUL SOCIO-EMOŢIONAL AL PREŞCOLARILOR 

 

Prof. înv. preşcolar Raluca Posea 

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Rm. Sărat – Structura G.P.N. Nr. 2, jud. Buzău  

 

Motto: „…emoţia se referă la un sentiment şi la gândurile pe care acestea le antrenează, 
la stările psihologice şi biologice şi la măsura în care suntem înclinaţi să acţionăm.” (Martin 

Hoffman) 

 

omportamentul social şi emoţiile preşcolarilor se dezvoltă odată cu fiecare etapă de vârstă 
şi potrivit temperamentului fiecărui copil. Unii preşcolari sunt veseli, deosebit de sociabili, îşi fac 
numeroşi prieteni, într-un cuvânt, se adaptează uşor, dar alţii au tendinţa de a răspunde negativ în 
faţa unor situaţii diverse. Aptitudinile sociale se învaţă treptat, copilul trecând de la o stare de 
dependenţă şi egocentrism la creativitate, independenţă şi sensibilitate. La începutul preşcolarităţii 
se constată o nesiguranţă din punct de vedere afectiv, abia după vârsta de patru ani emoţiile devin 
profunde şi interne, copilul reuşind să şi le stăpânească sau să le evoce. Acum îşi extind relaţiile 
sociale în afara familiei şi dezvoltă aptitudini de joc în cooperare cu ceilalţi. 
 Problemele sănătăţii emoţionale se constată la unul din cinci copii, conform datelor 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. De aceea, adulţii, începând cu părinţii şi continuând cu 
educatorii, consilierii trebuie să-i sprijine pe copii în dezvoltarea capacităţii de a-şi înţelege 
emoţiile, de a-şi regla şi controla trăirile. 
 Dezvoltarea emoţională cuprinde: dezvoltarea conceptului de sine, dezvoltarea controlului 
emoţional şi a expresivităţii emoţionale. 
 În privinţa dezvoltării sociale, noi, cadrele didactice, prin intermediul activităţilor 
desfăşurate în grădiniţă, trebuie să încurajăm copilul pentru comportamentul pozitiv în relaţia cu 
adultul, pentru exprimarea sentimentelor pozitive, să angajăm copiii în sarcinile cotidiene, să-i 

încurajăm să înţeleagă emoţiile, ideile şi acţiunile celorlalţi, să arătăm empatie faţă de ambii copii 
atunci când apare un conflict, să facem apel la poveşti în care personajele trec prin situaţii 
neplăcute, să afişăm în sala de grupă elemente specifice programului zilnic şi regulilor de urmat, 
într-o manieră sintetică şi accesibilă, să oferim preşcolarilor oportunităţi pentru a împărţi cu ceilalţi, 
să îşi aştepte rândul şi să coopereze. 
 Ca şi jocuri ce vin în sprijinul celor menţionate mai sus, se pot aminti: 

 „Fă la fel ca mine!” – fiecare copil face un gest, o mişcare a mâinilor, picioarelor, corpului, 
capului, pe care ceilalţi să o imite. 

 „Priveşte, vorbeşte, răspunde!” – copilul alege o imagine dintr-o poveste, numeşte 
povestea, vorbeşte despre secvenţa surprinsă şi răspunde la întrebările celorlalţi. Regula este să nu 
se intervină în timp ce cineva vorbeşte. 

 „Joacă-te ca mine!” – fiecare copil va imita pe rând câte un animal, îndemnându-i şi pe 
ceilalţi să facă la fel. La semnalul „Eu acum am terminat, haide şi tu la jucat!”, un alt copil va fi 

ales să continue jocul. 
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 „Cum mă simt astăzi?” – fiecare copil din semicerc va veni pe scaunul adevărului şi va 
spune celorlalţi cum se simte astăzi şi de ce. Educatoarea este cea ce va împărtăşi starea sa prima: 
„Astăzi sunt veselă pentru că este o zi minunată de toamnă, iar noi vom face multe lucruri 
interesante.” Fiecare copil va fi încurajat să-şi împărtăşească sentimentele. 

 „Amintiri” – Copiii privesc fotografii de la diverse acţiuni ale grupei (serbări, excursii, 

vizite, aniversări) şi sunt îndemnaţi de educatoare să-şi amintească emoţiile trăite în acele momente. 
Cât priveşte dezvoltarea emoţională, noi, educatoarele, putem fi partenerii copiilor în 

jocurile de rol, astfel încât să preia stilul de expresivitate facială, comportamentul verbal şi non-

verbal, să stabilim un loc liniştit, în care copiii pot desena sau se pot uita pe o carte atunci când se 
simt trişti, să exprimăm emoţii pozitive, pentru a modela preşcolarilor modalităţi pozitive de a 
răspunde celorlalţi, să discutăm şi despre emoţiile negative, pentru a nu induce copiilor ideea că 
acestea nu trebuie exprimate, ceea ce va afecta capacitatea de reglare emoţională, să construim cât 
mai multe oportunităţi pentru a vorbi despre sine şi despre ceilalţi, să-i încurajăm să povestească 
despre propria familie. 

 La fel ca în cazul abilităţilor sociale, paleta activităţilor prin care putem dezvolta abilităţile 
emoţionale este foarte vastă: 

 „Ştii cum este?” – educatoarea are imagini ale unor personaje din poveşti, iar copiii jetoane 

cu feţe vesele sau triste. Pentru fiecare situaţie în parte, copiii vor ridica jetonul potrivit (Scufiţa 
Roşie adună flori pentru bunicuţa). 

Studiile realizate evidenţiază faptul că primii 3-7 ani de viaţă reprezintă perioada optimă 
pentru dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale şi prevenirea tulburărilor de sănătate mintală. Acei 
copii care sunt antrenaţi din punct de vedere emoţional obţin rezultate mai bune la şcoală, stau mai 
bine cu sănătatea, stabilesc mai uşor relaţii pozitive cu cei de vârsta lor. De asemenea, au mai puţine 
probleme de comportament şi reuşesc să-şi revină mai repede dintr-o experienţă negativă. În 
concluzie, copiii care au dezvoltate abilităţile socio-emoţionale, pot face mai uşor faţă riscurilor şi 
provocărilor ce-i aşteaptă în viaţă. 
 La vârsta preşcolară principala sursă de învăţare despre relaţiile cu ceilalţi este jocul. 
Implicarea copiilor în joc facilitează dezvoltarea capacităţii de a iniţia interacţiuni. Aceste 
interacţiuni pozitive cu ceilalţi colegi duc la formarea relaţiilor de prietenie, la dezvoltarea 
abilităţilor de cooperare. 
 Prietenii sunt resurse emoţionale pentru petrecerea într-un mod plăcut a timpului liber. 
Cercetătorii arată că perioada de timp în care o persoană râde, zâmbeşte, vorbeşte cu cei din jur este 

mult mai mare între prieteni decât între persoane care se cunosc mai puţin. 
 Deoarece abilităţile emoţionale şi sociale au un rol atât de important în viaţa noastră, părinţii 
şi celelalte persoane implicate în educarea copiilor trebuie să fie informaţi despre problematica 
diferenţelor de gen şi despre necesitatea valorificării sau compensării acestor diferenţe în perioada 
preşcolară, perioada care este optimă din punctul de vedere al achiziţiilor socio-emoţionale. 
 Părinţii şi educatorii, prin activităţile pe care le desfăşoară, pot sprijini şi oferi copiilor 
oportunităţi care să ajute dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale în mod adecvat, fără ca ea să fie 
limitată de stereotipurile de gen. 
Bibliografie: 

1. Breben, Silvia - Jocuri pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale la vârsta preşcolară şi şcolară 
mică, Editura Reprograph, Craiova, 2010 

2. ***M.E.C.T.S. - Învăţământul preşcolar în mileniul III, Editura Reprograph, Craiova, 2012 



Dialoguri Didactice – Nr. 8, decembrie 2017 

 

 

 

166 

 

COPILUL CU CES ȘI DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE  

-Studiu de caz- 

 

Prof. înv. preşcolar Adela-Eleonora Vug 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 5 Lugoj, jud. Timiş 

 

otivația proiectului: În fiecare an școlar ne confruntăm cu un număr crescut de copii cu 
CES, care sunt integrați în învățământul de masă, ne izbim de probleme organizatorice la nivel de 

unitate școlară, unde nu există logoped sau profesor de sprijin în toate școlile și grădinițele de stat. 
Acești copii sunt de cele mai multe ori stigmatizați. Am ales să fac acest studiu de caz pe o fetiță 
din grupa mare, grupă la care sunt educatoare; fata provine dintr-un centru de plasament din 

Timișoara unde a fost abandonată de părinți, ca apoi să fie dată în grija unei familii maternale. 
Fetița frecventează grădinița de la vârsta de 3 ani și a fost diagnosticată cu întârziere în 
achiziționarea limbajului expresiv, retard mental ușor  QI – 63, lues congenital, având încadrare în 
grad de handicap mediu. Diagnosticul medical care i-a fost pus încă de când s-a născut (căci este o 
boală transmisă de la mamă), i-a cauzat fetei probleme de vorbire, întârziere în dezvoltarea psihică, 
ticuri nervoase (roade unghiile), dar și probleme comportamentale: iritabilitate, instabilitate, deficit 

de atenție, tristețe, tulburări de comportament (suptul degetului mare, balansare, lovire), agresiune, 

precum și efecte emoționale (nu își poate controla emoțiile, țipă, plânge).  
Ceea ce m-a determinat să aleg acest caz a fost faptul că am observat de-a lungul celor trei 

ani în care copila vine la grădiniță foarte mare implicare, sprijin și ajutor din partea familiei 

maternale care o are în grijă.  
Descrierea problemei: Copiii cu CES sunt în cele din urmă copii ca toți copiii, cu 

sentimente, nevoi și țeluri în viață. Cooperarea tuturor adulților care o înconjoară pe această copilă 
s-a dovedit esențială din multe puncte de vedere: familia îi oferă dragostea de părinte de care a fost 
privată până la vârsta de 2 ani, îngrijirea medicală necesară, consiliere psihologică cu un specialist, 
menținerea acelorași exigențe la grădiniță și acasă, îi oferă copilei cadrul necesar și adecvat 
dezvoltării sale.  

Astfel, urmărind îndeaproape (încă de la intrarea în grădiniță) evoluția sa, ne vom permite să 
ne apropiem tot mai mult de nevoile acesteia, sprijinind-o atât noi, cadrele didactice, cât și familia și 
logopedul care se ocupă de acest caz, stabilind un plan de recuperare și intervenție personalizat. 

Familiarizarea cu acest caz:  R.F.G. preșcolar  în grupa mare, în vârstă de 5, 8 ani, prezintă  
dificultăți de vorbire, deficiență de atenție și concentrare. Este nesigură pe acțiunile ei, are probleme 

cu scrisul, este distrasă cu ușurință de orice zgomot în jurul ei, nu prea ascultă când i se vorbește. 
Când primește o sarcină, nu o poate finaliza în totalitate, are nevoie în permanență de sprijin. În 
timpul activităților este neatentă, nu se implică în discuțiile cu adulții, este mai mult retrasă, aleargă, 
este agitată, cu greu acceptă instrucțiunile acceptate de ceilalți copii. Nu îi ascultă pe părinți acasă. 
Îi plac jocurile manipulative, nu se implică în joc cu ceilalți copii benevol, doar dacă i se cere, 
alteori refuză orice intervenție din partea colegilor de grupă sau a adultului.  
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Obiective:  

 Descoperirea cauzelor care conduc la aceste conduite;   

 Identificarea factorilor declanșatori și de menținere;  
 Propunerea unui plan de intervenție, recuperare educativă. 

Obținerea informațiilor: Pentru acest studiu de caz, m-am documentat prin diverse metode 

de cunoaștere:  
 observația sistematică;  
 probe orale;  

 discuții cu familia maternală;  
 analiza produselor activității. 

Din informațiile obținute de la familie și din raportul medical pe care fetița îl repetă odată la 
6 luni, precum și din dialogul purtat cu logopedul la care fata merge săptămânal, s-a conturat 

problema  acestui copil: „ Dificultăți de învățare în plan comportamental și socio-emoțional“. 
Plan de recuperare (intervenție): Planul de recuperare a fost inițiat de logopedul care o 

consiliază pe fată împreună cu cadrele didactice de la grupă și familia acesteia, acesta fiind 
continuat de noi la grădiniță în timpul activităților didactice și acasă de asistenții maternali care o au 
în grija lor. Acest plan are la bază o strategie bine definită în urma unei evaluări ințiale, 
consemnarea rezultatelor, înregistrarea progreselor și a observațiilor periodice. Pentru ca acest 

demers de recuperare să fie optim și cu rezultate cât mai bune, ne-am propus să urmărim câteva 
obiective:  

 aplicarea unor metode interactive de învățare; 
 munca individualizată și tratarea diferențiată; 
 oferirea unor roluri în cadrul jocurilor desfășurate cu copiii;  
 discuții libere cu copila pe teme diverse și sesizarea unor eventuale progrese; 

 se va lucra pe grupe sau în echipe;  
 stimularea acesteia prin aprecieri verbale, aplauze, recompense atunci când se impune; 
 atențiile nonverbale, gesturi afective (luatul de mână, zâmbete, aprobări din cap, salutul 

etc.). 

Metode aplicate la activități:  
 metode activ-participative 

 joc de rol 

 învățarea prin descoperire  

 brainstormingul, 

 dramatizări  
 problematizarea 

 tratarea diferențiată/individuală în anumite momente ale programului instructiv-educativ 

 recompensarea unei lucrări finalizate cu bine și a îndeplinirii sarcinii care i-a revenit 

 autoevaluarea pe parcursul întregului proces educativ, care are un rol important în depistarea 
greșelilor făcute sau a rezultatelor bune înregistrate. 
Pentru ca acest plan de recuperare să fie cât mai bine realizat, toți factorii implicați în 

desfășurarea lui – familie-grădiniță-logoped, am hotărât să ne ghidăm după anumite reguli care 

trebuie respectate atât de copil, cât și de părinți:  

 să desfășoare un program zilnic care să conțină timp de relaxare, timp de odihnă, timp 
pentru activități didactice (colorat, pictură, ex. grafice, modelaj etc.), timp de joacă; 
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 să delimiteze cu atenție spațiul unde își poate desfășura activitatea de scriere, joacă etc., într-
o ambianță plăcută copilului (cu muzică, tv);  

 să elimine factorii care îl deranjează în efectuarea unor activități; 
 să încurajeze faptele bune; 
 să i se atragă atenția mai mult prin gesturi și prin expresiile feței decât prin vorbe; 
 să participe la activități gospodărești împreună cu membrii familiei etc. 

Evaluare: În urma planului de recuperare logopedică prin programul de consiliere, s-au 

văzut îmbunătățiri în funcționarea cognitivă, emoțională, comportamentală. De-a lungul aplicării 
planului de intervenție, am monitorizat toate aceste schimbări. S-a constatat că problemele fetei s-au 

diminuat în intensitate și rezultatele s-au îmbunătățit, dar procesul este unul dificil, complex și de 
durată și are particularități în care se exprimă vârsta, temperamentul, experiența anterioară din 
centrul de plasament, a copilului, reguli de conviețuire în grup.  
 

Bibliografie:   

1. ***Autism Speaks - Servicii pentru familie – Ghidul comunității școlare, 2013 

2. http://www.copilul.ro./comunicare-copii/dezvoltare  morală la copii/Problemele adulților și rolul 
de părinte-a5167.htm/  

3. Vrășmaș, E - Psihologia copilului cu dificultăți de învățare, Editura Credis, București, 2006 

4. Verza, E. și Păun, E. - UNICEF – Educația integrată a copiilor cu handicap, Editura Multiprint, 

Iași, 1998 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Dialoguri Didactice – Nr. 8, decembrie 2017 

 

 

 

169 

 

 
 

EDUCAŢIA ECOLOGICĂ, O EDUCAŢIE  PENTRU VALORI 

 

 

Prof. Nicoleta Monica Alexe  

Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu” Bucureşti 
 

ediul înconjurător, aşa cum ni se prezintă el astăzi, este în mare parte o creaţie a omului, 
care poate influenţa la rândul său evoluţia societăţii umane. 

Degradarea continuă a mediului înconjurător este un element major, al unei “crize de 

civilizaţie” şi se datorează tocmai intervenţiei omului în natură. De aceea, trebuie conştientizată 
necesitatea protecţiei sale, a ocrotirii vieţii în cele mai variate forme ale sale. 

În acest context cadrelor didactice le revine sarcina şi obligaţia de a-i învăţa pe copii să 
înţeleagă şi să iubească natura, să-i pătrundă tainele şi să o protejeze, să urmărească formarea şi 
dezvoltarea conştiinţei ecologice a copiilor. În cunoaşterea mediului înconjurător trebuie să 
predomine caracterul atractiv, accesibil şi ecologic. 

Pornind de la rolul pozitiv, de mare eficienţă al curiozităţii, căutării şi identificării spaţiale 
manifestate de către copii am optat pentru activitatea opţională cu caracter ecologic “Să ocrotim 
natura”. Am încercat ca acţiunile desfăşurate împreună cu elevii să atingă obiective accesibile, 
strategii şi tematici corespunzătoare şi să fie uşor de realizat. 

Pentru realizarea educaţiei ecologice ne-am propus următoarele obiective: 

 însuşirea unor cunoştinţe din domeniul ecologic prin activităţi cu caracter demonstrativ şi 
experimental 

 conştientizarea elevilor de a economisi apa, energia electrică şi lemnul 
 vizitarea unor rezervaţii naturale, a unor amenajări naturale 

 educarea elevilor în sensul păstrării sănătăţii mediului natural în care trăiesc 

 valorificarea educativă a unor texte literare, casete video cu conţinut ecologic 

 formarea unui comportament civic şi a deprinderilor de ocrotire a mediului înconjurător. 
În cadrul acestor activităţi curiozitatea pe care o manifestau elevii faţă de natură a fost 

menţinută, stimulată şi transformată într-o puternică dorinţă de a înţelege şi ocroti natura. În cadrul 
observărilor în mijlocul naturii, prin activităţi experimentale s-a putut răspunde la întrebări cauzale, 
s-au observat plantele puse la germinat, cât şi alte posibilităţi de înmulţire a acestora prin frunze, 
ramuri şi staloni. Participând activ la pregătirea materialului de semănat şi de înmulţire, la îngrijirea 
plantelor elevii şi-au format deprinderi de gospodărire şi au înţeles rolul pe care îl au în menţinerea 
şi protejarea mediului. 

În toate activităţile experimentale efectuate am insistat să menţinem în forul interior al 
elevilor două stări: 

 Dorinţa de a cunoaşte universul lumii vii 
 Puterea de a ocroti formele de viaţă 
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De asemenea am subliniat importanţa pădurilor, care constituie un sistem ecologic de mare 
însemnătate, precum şi contribuţia plantelor la menţinerea şi existenţa vieţii pe pământ. 

Elevii au învăţat: 
 Să păstreze curăţenia în parcuri, grădini, în păduri sau zonele de agrement; 
 Să menţină integritatea arborilor; 
 Să cunoască exemplarele unicat şi arborii cu valoare ornamentală; 
 Să întreţină spaţiile verzi şi să planteze pomi, flori contribuind la înfrumuseţarea peisajului 

citadin şi implicit la reducerea poluării în natură. 
Grija faţă de formele de viaţă trebuie cultivată şi dezvoltată pentru a deveni mai târziu o 

formă a comportamentului uman civilizat. 
Prezenţa şi mişcarea elevilor în mediul înconjurător curat, ordonat şi cu permanenta grijă 

pentru buna lor relaţie cu ceea ce-i înconjoară fac cel mai înalt serviciu educaţiei ecologice. 
În continuare voi prezenta un proiect de activitate pe tema „Poluarea apei” la una din 

activităţile întreprinse. 
 

Categoria de activitate: Educaţie ecologică - activitate opţională 

Tema: Poluarea apei 

Tipul activităţii: mixt 

Mijloc de realizare: experiment   

Clasa: a IX –a  

Obiectiv cadru: Formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului 
înconjurător în vederea educării unei atitudini pozitive faţă de acesta 

Obiectiv de referinţă: Să aplice norme de comportare specific asigurării sănătăţii şi protecţiei 
mediului 

Obiective operaţionale: 

Cognitive: 

O1- să cunoască care sunt sursele de poluare ale apei; 
O2- să sesizeze comportamente neconforme regulilor de protecţie a mediului; 
O3- să înţeleagă efectele negative ale activităţii omului asupra mediului; 
O4- să analizeze şi să compare reacţii ale plantelor sub influenţa unor factori poluanţi; 
O5- să-şi îmbogăţească vocabularul cu cuvintele reziduuri, deşeuri, cianuri, ape uzate, ape 
menajere, insecticide, ierbicide. 

Afectiv - să manifeste atitudini de respingere şi dezaprobare faţă de acţiunile de poluare ale apei; 
Strategii didactice: 

Metode - conversaţia, explicaţia, problematizarea, studiul de caz, descoperirea, exerciţiul 
Mijloace - ghivece cu grâu verde, pene, petrol, pahare cu apă, planşe, fişe de lucru, carioci, 

stimulente. 
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Forma de organizare – frontal 

 

Momentele 

activităţii 
Elemente esenţiale de conţinut Strategii didactice 

Metode Mijloace 

1. Organizarea 

activităţii 
Aranjarea mobilierului sub formă de 
careu deschis. Aşezarea materialului 
didactic necesar. 

  

2. Captarea atenţiei 
şi stimularea 
interesului pentru 

activitate 

Prezentarea sub formă de surpriză a unei 
planşe. Elevii sunt întrebaţi de ce cred că 
plutesc peştii din imagine sau care este 
cauza morţii acestora ? Observarea apei 

din mai multe pahare: apă curată, apă 
tulbure, apă cu petrol. 

Conversaţia 

Descoperirea 

Problemati- 

zarea 

Planşă 

Pahare cu apă 
potabilă şi apă 
uzată 

3. Anunţarea temei Astăzi vom discuta despre “poluarea 
apei”. 

  

4. Dirijarea 

reactualizării 
cunoştinţelor 

Observarea procesului de creştere a 
grâului din ghivecele udate cu:  

a) apă cu detergent 
b) apă sărată 

c) apă cu oţet 
d) apă cu petrol 
Pot trăi, pot creşte plantele cu apă 
poluată? 

- discuţii pe marginea experimentului 
efectuat anterior. 

Conversaţia 

Explicaţia 

Studiu de caz 

Ghivece cu 

grâu pus la 
încolţit, 
ghivece cu 

grâu verde 

5. Dirijarea 

experimentului 

Petrolul - sursă de poluare 

Petrolul scurs de la vapoarele care circulă 
pe Dunăre constituie un pericol pentru 
vieţuitoarele din apă, pentru păsările de 
apă. 
”Pene în pete de petrol”- experiment 

Se pun 20 de picături de petrol într-un 

vas cu apă. Pe pata formată pe suprafaţa 
apei se pun pene pufoase. Urmare: penele 

se lipesc unele de altele şi se îmbâcsesc 
de petrol. 

 

 

Studiu de caz 

Explicaţia 

Demonstraţia 

Vas cu apă, 
petrol, 

pene 

6. Asigurarea 

conexiunii inverse 

În urma unor accidente ale unor nave, 
ambarcaţiuni, tancuri petroliere se 
poluează apele şi mor păsări de apă, 
penele lor lipindu-se, acestea fiind în 
imposibilitatea de a zbura sau pluti pe 

apă. 
Discuţii despre sursele de poluare 

1. fabricile de îngrăşăminte chimice 

Explicaţia 

 

Conversaţia 

Explicaţia 
Descoperirea 

 

 

Conversaţia 
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poluează apa râurilor; 
2. deşeurile şi resturile menajere aruncate 
în lacuri şi râuri de către locuitori sau 
turişti; 
3. apele uzate, menajere provenite din 

localităţile dunărene şi deversate în 
Dunăre. Aceste ape conţin detergenţi, 
uleiuri, metale grele, ierbicide, 

insecticide, substanţe otrăvitoare. 
7. Obţinerea 
performanţei 

Efectuarea experimentelor pe echipe de 

lucru. 

Exerciţiul Fişe, 

carioci 

8. Încheierea 
activităţii 

Fixarea temei discutate şi aprecierea 
răspunsurilor elevilor. Acordarea de 

stimulente. 

 Stimulente 

  

Fig. 1. Desfăşurarea unei activităţi din proiectul de educaţie ecologică 
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PARTICULARITĂŢI ALE COMUNICĂRII DIDACTICE 

– Studiu de specialitate – 

 

Prof. Doina Andrei 

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

 

ste bine cunoscut faptul că procesul de învăţământ se realizează „prin” şi „pentru” 
comunicare, fiind în ultimă instanţă un act de comunicare. Comunicarea, la rândul său, conţine prin 
ea însăşi potenţial educativ (transmitere de cunoştinţe, formarea gândirii şi facilitarea operaţiilor 
intelectuale, autoreglarea activităţii intelectuale, transmiterea codurilor caracteristice fiecărei ştiinţe 
etc.), între comunicare şi educaţie existând un raport de interdependenţă. 

Conceptul de comunicare didactică reprezintă un demers pedagogic complex care 
presupune o interacţiune între două entităţi (indivizi sau grupuri) care provoacă reacţia formativă a 
obiectului/subiectului educaţiei, evaluabilă în termeni de feed-back extern şi intern. 

Atât pentru educarea prezentă, cât şi pentru formarea copilului în perspectiva adultului, 

comunicarea didactică are un rol deosebit. Ea stă la baza oricărei intervenţii educative. Conţinutul 
cognitiv, informaţional predat-învăţat în procesul didactic, ca şi influenţa formativă a educatorului 
asupra capacităţilor operaţionale, formării morale, estetice etc. a elevului se pot măsura doar prin 
mijlocirea unei permanente legături între cei doi poli ai relaţiei educative, care determină 
înţelegerea dintre profesor şi elevi în vederea atingerii scopurilor şi desfăşurării activităţii de 
învăţare, cu alte cuvinte, presupun o interacţiune permanentă între educator şi educat. Accentul 

cade în tot mai mare măsură pe interactivitate, pe sporirea rolului activ al receptorului-elev şi pe 
utilizarea întregii palete de retroacţiuni comunicaţionale. 

Comunicarea didactică presupune o interacţiune de tip feed-back privind atât informaţiile 
explicite, cât şi cele adiacente intenţionate sau formate în cursul comunicării. 

Funcţionarea conexiunii inverse informează permanent emiţătorul despre efectele 
comunicării asupra partenerului: profesorul „citeşte” reacţiile elevilor, iar elevii „citesc” atitudinea 
profesorului cu privire la reacţia lui (a elevului) şi fiecare dintre interlocutori îşi adaptează conduita 
comunicaţională ulterioară în funcţie de ceea ce receptează. Astfel, comunicarea didactică este 
bilaterală. 

Predarea, ca formă de comunicare didactică, este un sistem de operaţii de selectare, 
ordonare şi adecvare la nivelul de gândire al elevilor, a unui conţinut informaţional şi de transmitere 
a lui, folosind anumite strategii didactice, în scopul atingerii obiectivelor pedagogice. 

Prin comunicarea didactică se realizează interacţiunea profesor - elev şi o serie de relaţii care 
influenţează procesul de predare: relaţii de schimb informaţional, de influenţare reciprocă, de 
cooperare, simpatetice faţă de emiţătorul mesajului didactic. 

Comunicarea eficientă trebuie să întrunească anumite condiţii: 
 conţinutul relevant al mesajelor, informaţie actuală, bine structurată şi organizată, selectată 

potrivit particularităţilor clasei şi timpului afectat momentelor lecţiei; argumentare logică, exemple 
riguros selecţionate, limbaj corect şi riguros, nivelul de conceptualizare adecvat elevilor; 
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 modul de prezentare: coerenţă logică, strategie de abordare variată, adecvată conţinutului şi 
scopului, alternarea strategiilor (inductivă, deductivă, analogică), implicare afectivă prin exprimarea 
interesului, pasiunii, convingerea copiilor de autoritatea şi competenţa profesorului; 

 stil stimulator, incitant, antrenant, atrăgător al exprimării verbale pentru a crea o ambianţă 
favorabilă comunicării; 

 concordanţă între exprimarea verbalizată şi limbajul trupului; 
 empatie pentru a putea imprima circulaţiei informaţionale sensul dorit; 
 tact în comunicare pentru a preveni distorsiunile: mod politicos de adresare, incitant, 

stimulator pentru a capta atenţia copiilor şi bunăvoinţa lor de a asculta şi de a participa activ la 
comunicare. 

În actul comunicării, receptorul-elev îşi valorifică cunoştinţele, priceperile şi deprinderile, le 
consolidează în funcţie de relevanţa informaţiei primite. Faptul că informaţia primită aduce ceva 
nou pentru elev îl determină să-şi concentreze atenţia, să se implice cu toate capacităţile 
intelectuale, afective, volitive şi atitudinale pentru a recepţiona corect mesajul, a-l înţelege şi a-l 

interpreta corect. Dorinţa lui de a afla ceva nou îl determină să asculte activ, iar această dorinţă 
depinde de calitatea emiterii şi de măsura în care elevul este stimulat să-şi exprime părerile proprii. 
Eficienţa comunicării didactice depinde şi de o serie de factori tehnici. Astfel, calitatea canalelor de 
informare (carte, film, computer, materiale demonstrative – hărţi, scheme, imagini etc.) favorizează 
schimbul de mesaje, previne distorsiunile şi pierderile de informaţii. Mediul fizic, condiţiile de 
igienă (lumină, căldură, absenţa zgomotelor perturbatorii) şi condiţiile estetice (design-ul încăperii, 
mobilierul, ambianţa decorativă etc.) creează o atmosferă stenică şi un tonus ridicat, favorabil 
actului comunicării. 

Dintre formele şi tipurile de comunicare didactică se remarcă limbajul cu funcţiile: de 

comunicare, cognitivă, expresivă, de semnalizare/avertizare, persuasivă, practic-operaţională, de 
reglaj şi autoreglaj, de control şi autocontrol. Urmează apoi comunicarea nonverbală, audio-

vizuală, limbajul trupului, comunicarea paraverbală, retroacţiunea etc. 

Comunicarea didactică ţine seama de nivelul de dezvoltare a tuturor caracteristicilor de 
personalitate, cu precădere de particularităţile gândirii copilului. 

Întregul proces de organizare şi desfăşurare a activităţii şcolare a elevilor este reglementat de 
profesor prin comunicare. Urmărind fixarea comportamentelor dezirabile ale elevilor şi modificarea 
celor indezirabile, prin comunicare profesorul vizează, în acelaşi timp şi cu precădere, formarea 
capacităţilor comunicative (cognitive, acţional-practice, socio-afective şi comportamentale) ale 
educaţilor. 

Privită din perspectivă psihopedagogică, relaţia comunicaţională este strâns legată de 
activitatea de învăţare, este baza acesteia. Pe de altă parte, prin învăţare se însuşeşte şi conţinutul 
comunicării şi modul de a comunica. 

La rândul ei învăţarea este o condiţie a formării personalităţii copilului, inclusiv a 
capacităţilor sale comunicaţionale. Astfel, învăţarea, ca acţiune operaţională, este legată de predare, 
instruire, exersare, autoinstruire, verificare şi evaluare, procese în care, alături de însuşirea unui 
conţinut informaţional se solicită şi se exersează capacităţile comunicative (de receptare şi de 
emisie a mesajelor). Ca proces, învăţarea este dinamică. Conţinutul de învăţat este asimilat, întărit, 
modificat corespunzător sarcinilor didactice, elevul fiind permanent antrenat în receptarea şi 
emiterea mesajelor. Ca rezultat, învăţarea cuprinde cunoştinţe, priceperi, deprinderi şi obişnuinţe, 
familiarizări şi adaptări, performanţe, inclusiv de natură comunicaţională. Toate acestea impun cu 
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necesitate abordarea problemei formării competenţelor comunicative la elevi în corelaţie cu 
învăţarea şcolară. 

Activitatea principală a copilului şcolar este învăţarea. Învăţarea are loc prin comunicare. 
Între cele două procese legătura este indisolubilă. Copilul învaţă comunicând cu profesorul şi cu 
colegii şi învăţând comunică cu ei. Profesorul îi învaţă pe copii comunicând cu ei, iar copiii îi 
comunică profesorului dacă ceea ce a vrut să-i înveţe i-a şi învăţat. Nu există act de învăţare al 
elevului în care să nu fie implicată comunicarea: cu profesorul prin prezenţa lui fizică sau 
simbolică, cu alte generaţii şi cu lumea prin conţinuturile cognitive, cu semenii prin comportamente 
sociale, cu sine, prin reflecţie asupra eu-lui propriu. 

Profesorul şi elevul comunică prin tot ceea ce exteriorizează, începând cu prezenţa fizică şi 
continuând cu vorbele rostite, până la cel abia perceptibil zâmbet îngăduitor sau tăcere. Orice 
comportament al fiecăruia dintre cei doi termeni ai relaţiei are valoare de mesaj. De aceea nu numai 
ceea ce spune profesorul, ci tot ceea ce face el în contextul educaţional sau extraşcolar dar tangent, 
este recepţionat de elevi şi are influenţă asupra lor. De aici decurge rolul de model comportamental 
atât ca dascăl, cât şi ca om al profesorului. 

Procesul de învăţământ, prin specificul şi caracteristicile sale, poate şi trebuie să devină o 
experienţă de comunicare, o experienţă a relaţiilor interumane, a dialogului şi a colaborării, un 
mijloc de înlăturare a obstacolelor ce stau în calea comunicării dintre indivizi şi/sau grupuri sociale 
şi desigur, prin aceasta, a îmbunătăţirii şi consolidării profesionalismului, considerat din punct de 

vedere al necesităţilor de comunicare inerente acestuia. 
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MODELUL CIBERNETIC ÎN EVALUARE 

– Studiu de specialitate – 

 

Prof. Doina Andrei 

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

 

roblema evaluării în învățământ, în general, şi cea a evaluării în învățământul 

preuniversitar, în particular, este amplă şi complexă. Diversele abordări, de la evaluarea-măsurare şi 
până la evaluarea ca problematică a sensului, au generat multiple concepţii, modele, teorii, 
circulaţia cărora dintr-un câmp ştiinţific la altul, intercalarea reciprocă şi reapariţia lor sub o formă 
mai mult sau mai puţin renovată, face dificilă identificarea lor. 

În acest context, prezentul studiu cuprinde analiza modelului cibernetic al evaluării în 
învățământ. 

Cele două sensuri ale noţiunii „cibernetică” (sensul grecesc care semnifică „arta de a 
guverna oamenii” şi sensul modern utilizat în tehnologie care semnifică „arta de a fabrica 
mecanisme autoreferenţiale programate, capabile să îndeplinească o funcţie prevăzută”) deseori se 
confundă. Prin „guvernare” sau „comandă” se subînţelege o supravalorizare a aspectului tehnic în 
scopul guvernării, gestionării şi stăpânirii situaţiei de evaluare a altuia [3]. Paradigma cibernetică, 

adică paradigma guvernării, niciodată n-a conceput relaţiile unui sistem cu mediul său altfel decât 

după modelul controlor-controlat. 

În această paradigmă „mecanismul” mai mult sau mai puţin complicat este dotat cu o 

„intrare” prin care trec instrucţiunile impuse din exterior. Exteriorul este reprezentat de observator 

care, pornind de la cunoştinţele pe care le posedă asupra „mecanismului” (dat fiind că el l-a 

construit), injectează în momentele potrivite directive potrivite pentru a-l ghida în direcţii potrivite. 

Or, legile tehnice și voinţa de a guverna au fost transferate asupra practicilor sociale fără a 

fundamenta o atare aplicaţie. 

În cadrul abordării cibernetice pot fi delimitate două direcţii de cercetare: retroacţiunile 

sistematice și evaluarea pentru remediere. 

 Retroacţiunile sistematice. În cadrul acestei direcţii obiectul evaluat este conceput ca o 

funcţiune în verigi care trebuie să atingă un scop definit dinainte printr-o serie de reacţii, 
schimbarea fiind o serie de transformări. Rolul formatorului este de a face persoana în formare să 
însușească programa de studii. Situaţia de formare apare ca un „mecanism” care trebuie să trateze 

ignoranţa persoanei în formare. 
Modelul cibernetic domină cu precădere în evaluarea formativă prin trei principii 

fundamentale [4]: 

 înainte de a se angaja în situaţia de formare subiectul trebuie să ştie ce se aşteaptă de la el 

(implicaţii pedagogice: a comunica clar obiectivele şi criteriile de reuşită); 

 formatorul şi persoana în formare trebuie să ştie până la ce punct sarcina este (nu este) 

reuşită (implicaţii pedagogice: a colecta informaţii asupra performanţei subiectului, a stimula 

retroacţiunile); 
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 a oferi subiectului în formare posibilitatea de a stăpâni obiectivul urmărit (implicaţii 
pedagogice: a prevedea, în caz de eşec, scenarii pentru a regla situaţia de formare). 

Precizând caracteristicile evaluării formative ca mijloc de reglare în interiorul unui sistem de 
formare, Allal [1] subliniază că modalităţile de evaluare adoptate de sistem au întotdeauna o funcţie 

de reglare, funcţie care poate lua totuşi forme diferite (tabelul 1). 

 

Tabelul 1. Evaluarea ca mijloc de reglare în interiorul sistemului de formare 

Funcţii de reglare Moment Evaluare Decizii 

-Asigurarea corespunderii 

caracteristicilor persoanei în formare 

exigenţelor sistemului 

-La începutul unui ciclu de 

formare 

-La sfârșitul unei perioade de 

formare 

-Prognostică 

-Sumativă 

-Admitere, orientare 

-Certificare intermediară 
sau finală 

-Asigurarea corespunderii mijloacelor 

de formare caracteristicilor persoanei 

în formare 

-În timpul unei perioade de 

formare 

 

-Formativă -Adaptarea activităţilor de 

predare/învățare 

 

Astfel, o formă de reglare constă în a asigura concordanţa dintre caracteristicile subiecţilor 

în formare şi exigenţele sistemului de formare. În acest caz, evaluarea este un mijloc de control al 
progreselor subiecţilor în punctul de intrare, de parcurgere și de ieşire din sistem. O altă formă de 

reglare constă în a asigura concordanţa dintre mijloacele de formare și caracteristicile subiecţilor în 
formare, fapt ce corespunde funcţiei formative a evaluării. În această optică, autorul propune 

definirea următoarelor etape esenţiale ale evaluării formative: colectarea informaţiei privind 

progresele și dificultăţile de formare; interpretarea acestei informaţii dintr-o perspectivă de referinţă 
criterială şi, în măsura posibilităţilor, diagnosticarea factorilor care stau la originea dificultăţilor 

observate; adaptarea activităţilor de predare/învățare în funcţie de interpretarea informaţiilor 

obţinute. 

În contextul modelului vizat, evaluarea formativă, din punct de vedere a aplicării ei, poate fi 

de mai multe feluri: punctuală, continuă, mixtă. 

 Evaluarea punctuală, reglarea retroactivă. În lucrările privind evaluarea formativă [1, 5], 

modalităţile de aplicare sunt caracterizate prin mai multe etape distincte: după un timp consacrat 

activităţilor de predare/învăţare se realizează o evaluare formativă, rezultatele căreia permit 

evaluatorului şi evaluatului să identifice obiectivele pedagogice care sunt sau nu sunt atinse. La 

etapa următoare se organizează activităţi corective definite în funcţie de profilul rezultatelor 

obţinute de subiect. 

Într-o abordare de acest tip, perioada de timp consacrată unei unităţi de formare este divizată 
în mai multe tranşe succesive: predare/învățare, evaluare, adaptarea predării/învățării (corecţie), 
eventuala reevaluare, o nouă adaptare. Dificultăţile întâmpinate de subiect nefiind determinate în 
cursul învățării, funcţia de reglare este de natură retroactivă: la etapa corecţiei are loc un „retur” la 
obiectivele care nu au fost atinse în perioada anterioară a învățării. 

 Evaluarea continuă, reglarea interactivă. Totuşi, pentru a asigura în situaţia de formare o 
tratare individualizată a subiectului sunt necesare şi alte modalităţi de evaluare. Allal [1] propune 
următoarea strategie pentru a caracteriza modalităţile optimale de aplicare a evaluării formative. Pe 
parcursul perioadei consacrate unei unităţi de formare, procedurile de evaluare formativă sunt 
integrate în activităţile de predare/învățare. În acest caz, orice interacţiune a subiectului în formare 



Dialoguri Didactice – Nr. 8, decembrie 2017 

 

 

 

178 

 

cu formatorul constituie posibilităţi de evaluare (sau autoevaluare). Reglarea acestor activităţi este 
de natură interactivă. 

 Modalităţi mixte. Deseori, realitatea pedagogică impune elaborarea procedurilor mixte de 

evaluare formativă care combină modalităţi de tip punctual și de tip continuu. Cel puţin trei 

exemple de modalităţi mixte de evaluare ar putea fi aduse: după un bilanţ, urmează o evaluare 
continuă şi o reglare interactivă cu persoanele în dificultate; evaluarea continuă este urmată de o 
evaluare punctuală care va permite să se realizeze o activitate corectivă pentru toată grupa; 
evaluarea continuă este completată cu evaluări punctuale. 

Observaţiile critice aduse acestui model se referă la faptul că evaluatorul instalează un 

circuit în verigi. În cazul când materia programată nu este însușită de subiect, situaţia trebuie să fie 

remediată prin retroacţiuni. Veriga corectivă nu este decât o reglare. Acest program de reglare este 

linear: el este ordonat cronologic (înainte, în timpul, după secvenţa de formare). Cele trei perioade 

reflectă esenţa evaluării: prognostică, formativă, sumativă, toate fiind, de fapt, măsurări şi controale 

ale achiziţiilor. Unicul scop este de a reuşi: obiectiv onorabil dar nu unicul posibil. 

În acest model evaluatorul urmăreşte scopul de a programa dificultăţile pe care le-ar putea 

întâmpina persoanele în formare și de a găsi modalităţi de remediere şi stimulare a reuşitei. 

 Evaluarea corectivă. Câmpul de studiu în acest model se stabileşte în jurul ideii de incitare 
la schimbare, numită evaluare formativă. De la ideea de „corectare a erorilor ca sursă de învățare” 
se trece la ideea de „eroare ca semn al necesităţii de învățare”. Or, evaluarea are ca obiect produse 
finite a căror caracter stabil favorizează măsurarea. Deoarece contează anume aceste rezultate și nu 
interesele sau motivele, observatorii se mulţumesc să descrie nivelul rezultatelor atinse de subiect în 
conformitate cu anumite criterii, introducând doar un minimum de interpretare personală. Evaluarea 

rămâne comparativă, reducându-se la un control al rezultatelor observate în raport cu un nivel 
aşteptat: o realitate multidimensională se reduce la o simplă medie. 

Acest model corespunde întocmai evaluării prin obiective. Mai întâi se precizează sarcinile 

care trebuie realizate, apoi se verifică dacă scopul propus este atins. Aşadar, evaluarea joacă rolul pe 

care controlul calităţii îl joacă la fiecare etapă a producţiei industriale. Dacă obiectivul nu este atins, 

o secvenţă suplimentară de formare (corecţie) este aplicată. 

Observaţiile critice privind evaluarea corectivă, asociată cu reglarea cibernetică, vizează 
anume faptul că ea nu este decât o formă de evaluare-control. Formatorul este stăpânul destinului 

altuia [2]. De fapt, reglarea cibernetică este o „încadrare în anumite reguli” (acesta fiind primul sens 
al cuvântului reglare), reguli considerate absolut necesare. Evaluarea cibernetică promovează logica 

însușirii cunoştinţelor prin reglarea retroactivă, sistematică. 

În această paradigmă de cercetare evaluatorul devine un administrator de „medicamente”, 
un „medic terapeut”, dat fiind faptul că subiectul este „bolnav de ignoranţă”. Evaluarea este redusă 
la analiza simptomelor pentru o mai bună orientare spre scopul scontat. 

 

Bibliografie: 

1. Allal, L. - Evaluation formative: entre l’intuition et l’instrumentation, Evaluation en education, 

1983 

2. Bonniol, J.-J.; Vial, M. - Les modeles de l’evaluation. Textes fondateurs, De Boeck Universite, 

Bruxelles, 1997 

3. Berthelot J.-M. L’intelligence du social, Paris, PUF, 1990 



Dialoguri Didactice – Nr. 8, decembrie 2017 

 

 

 

179 

 

4. Laveault, D.; Gregoire, J. - Introduction aux theories des tests en sciences humaines, De Boeck 

Universite, 1997 

5. Tyler, R. W. - Defining educational objectives. Pittsburgh, 1964 

 

 

REUNIUNEA DE CÂNTĂRI „LIRA” DIN BEIUŞ 

 

Prof. Klementina Ardelean 

Liceul Teoretic „Ady Endre” Oradea, jud. Bihor 

 

eiuşul, oraş situat în depresiunea cu acelaşi nume este, alături de Blaj şi Braşov, unul dintre 
principalele centre de mângâiere sufletească a românilor transilvăneni. El nu este numai "centrul 
luminării pentru dieceza orădeană", ci reprezintă şi "izvorul culturii din care se adapă "mulţi tineri 
români", aceşti tineri reuşind să-şi însuşească o cultură şi o orientare românească, devenind 
apărători ai neamului, cei mai mulţi participând şi la înălţătorul act al unirii pe vecie a Ardealului şi 
acestor locuri cu ceilalţi fraţi formând o singură stăpânire". La începutul secolului al XX-lea, şi 
Beiuşul resimţea necesitatea fondării unei societăţi cu profil muzical, destinată animării vieţii 
sociale şi spirituale locale. Iniţiativa a aparţinut profesorului gimnazial Ioan Buşiţia şi avocatului 
Gavril Cosma, membrii filialei locale a Astrei, care, în şedinţa comitetului cercual din 17 iunie 
1905, avansează ideea constituirii, sub egida aşezământului cultural, a unei reuniuni de cântări. 
Propunerea a fost adusă şi la cunoştinţa adunării cercuale a despărţământului, desfăşurată peste 
două zile în localitatea Căbeşti, care a aprobat iniţierea demersurilor de înfiinţare. Ca atare, la 27 
septembrie a fost convocată o şedinţă extraordinară, în vederea adoptării măsurilor necesare 
înfiinţării cât mai degrabă a reuniunii, precum înscrierea de membri şi întocmirea statutelor de 
funcţionare. Pentru înscrierea membrilor s-a constituit o comisie formată din Ioan Buşiţia, Victor 
Fildan, I. Maiorescu şi Aurel Pap, urmând a fi lansat şi un apel către „româncele şi românii din 
Beiuş şi jur”, iar pentru compunerea proiectului de statute s-a format o comisie din Nicolae Fabian, 

Ioan Buşiţia şi dr. I. Iacob. Ca loc de desfăşurare a repetiţiilor s-a pus la dispoziţie şcoala ortodoxă 
din localitate. 

 În 2 octombrie, sub preşedinţia lui Vasile Pap, se desfăşoară o şedinţă, în care se citeşte 
proiectul de statut, adoptat în unanimitate de toţi cei prezenţi. La acel moment, în rândul membrilor 
se înscriseseră deja 84 de persoane. Adunarea constituantă este convocată a doua zi, când a fost ales 
şi comitetul de conducere: dr. Ioan Ciordaş (preşedinte), dr. I. Iacob (vicepreşedinte), Livia Cozma, 
Octavia Stolojan, dr. Constantin Popovici, Victor Fildan - membri. „Director al corului” a fost 
desemnat profesorul Ioan Buşiţia. 
 La 18 octombrie, statutul a fost încuviinţat şi de conducerea despăţământului Beiuş al Astrei, 

formulându-se doar cerinţa ca, în caz de dizolvare, din averea Reuniunii să se înfiinţeze o 

fundaţiune, sub egida Asociaţiunii sibiene, din veniturile căreia să fie premiaţi „acei învăţători 
români din tractul administrativ Beiuş, cari vor arăta în şcoală cel mai bun spor la cântări”. 
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 La 6 ianuarie 1906, Augustin Antal, directorul despărţământului Beiuş, înaintează proiectul 
de statut forului central de la Sibiu, pentru ca, după eventuale observaţii, să fie trimis autorităţilor 
ungare de la Budapesta pentru aprobare. Obţinând avizul conducerii Astrei, despărţământul Beiuş 
transmite statutele Ministerului de Interne, în paralel fiind continuate măsurile de ordin 
organizatoric şi organizat un reuşit eveniment cultural-muzical, în seara zilei de 13 ianuarie. 
Programul manifestării a inclus susţinerea disertaţiei Importanţa reuniunilor de muzică, respectiv 

interpretarea, de către cor, sub bagheta dirijorală a lui Ioan Buşiţia, a melodiilor Copii ai patriei 

iubite, Marş şi Baba şi moşneagul (toate de Gavriil Musicescu), Andaluza şi Pâc (de Ion Vidu) şi 
Cucuruz cu frunza-n sus (de Gheorghe Dima). 

 Entuziasmul beiuşenilor a fost însă curmat curând de atitudinea ostilă a autorităţilor, care au 
utilizat diverse pretexte pentru a împiedica funcţionarea reuniunii. Astfel, în adresa de răspuns a 
ministrului de interne Huszár, datată 9 aprilie 1906, oficialul ungar precizează că nu poate aproba 
cererea, deoarece paragrafele în baza cărora despărţământul pretinde legalizarea funcţionării 
reuniunii „nu împuternicesc ca să înfiinţeze reuniuni de muzică sau de alt fel”. De asemenea, 
atrăgea atenţia că „în conformitate cu ştirile din ziarele române”, reuniunea va organiza un concert 
de mari proporţii, la 16 aprilie, în Beiuş, fără să aştepte aprobarea statutelor. Ca atare, menţiona că 
susţinerea concertului este interzisă, iar împotriva iniţiatorilor trebuie demarată cercetare penală. În 
aceeaşi ordine de idei, aprecia că prin înfiinţarea acestei reuniuni este depăşită sfera de activitate a 
despărţământului, cum este stabilit în statutele Astrei. „Dacă numitul cerc ar fi prevăzut cu statute 
pentru reuniunea muzicală, se poate presupune - cu toată certitudinea - că la iniţiativa acestuia, 
celelalte 50 de cercuri ale Astrei şi numeroasele agenturi ar porni o mişcare asemănătoare şi 
neîntreruptă, pe care ziarele ar folosi-o în scopuri politice şi naţionale, şi din aceste motive cererea 

este respinsă”. 
 A urmat un amplu schimb de corespondenţă, pe de o parte între conducerea Astrei şi cea a 
despărţământului Beiuş, respectiv între acestea şi autorităţile ungare, iar pe de alta în cadrul 
sistemului administrativ de informare confidenţială. Iosif Sterca-Şuluţiu, preşedintele Astrei, îi 
adresa ministrului o adresă la 16 aprilie acelaşi an în care aprecia că „motivele înşirate în acest text 
sunt total nejustificate”, deoarece, potrivit paragrafelor 2 şi 37 din statute - „societatea noastră este 
îndreptăţită să înfiinţeze orice fel de societate culturală sau economică prevăzută cu statut separat”. 
La ordinul grofului Andrássy Gyula din Budapesta, activitatea membrilor reuniunii de muzică din 
Beiuş, în contextul intenţiei acestora de a da curs invitaţiei de a participa la festivalul coral de la 
Bucureşti, din august 1906, este atent monitorizată de către reprezentanţii prefecturii de Bihor, în 
frunte cu prefectul Glacz, ca, în caz de necesitate, „să ia măsurile corespunzătoare”. Cu toate 

şicanele autorităţilor, membrii corului beiuşean participă la festivalul amintit, susţinând, la 27 
august, sub bagheta dirijorală a lui Ioan Buşiţia, melodiile Marş (de Gavriil Musicescu) şi Două 
inimi (de Gheorghe Dima). 

 Întorşi acasă, profesorul Pavel Constantin, participant la Bucureşti numai ca însoţitor al 
corului, şi profesorul Ioan Buşiţia, ca director, conducător al corului, au devenit victime ale unor 
abuzive cercetări disciplinare. S-a solicitat inclusiv ca piesele cântate la Bucureşti să fie puse în 
traducere la dispoziţia autorităţilor. Mai mult, printr-un ordin din 30 octombrie 1906 al Ministerului 

de Culte, lui Ioan Buşiţia i s-a interzis să mai instruiască şi să dirijeze corul reuniunii. 
 Procedura abuzivă a autorităţilor nu a demobilizat însă conducerea despărţământului Beiuş, 
care şi-a continuat acţiunile subsumate înfiinţării organismului muzical, solicitând din nou sprijinul 
forului central de la Sibiu, în sensul reluării demersurilor pe lângă Ministerul de Interne. 
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 În 1907, autorităţile au interzis, fără să aibă vre-un temei, până şi organizarea, cu prilejul 
adunării cercuale a despărţământului, a unor manifestări cultural-artistice, deşi, la solicitarea iniţială 
a acestora, li s-a pus la dispoziţie „traducerea verbală şi autentică a tuturor pieselor de concert şi a 
piesei teatrale”. 
 Obstinaţia cu care autorităţile ungare refuzau să aprobe statutele de funcţionare ale reuniunii 
de muzică îl determină pe Nicolae Fabian să propună comitetului central al Astrei introducerea pe 

agenda adunării generale de la Bistriţa (21-22 septembrie 1907) a chestiunii, fapt şi materializat. 
Totodată, s-a analizat oportunitatea de a reveni cu o adresă către guvern în care să se solicite 
aprobarea statutelor, concomitent cu clarificarea libertăţii Asociaţiunii de a înfiinţa reuniuni 
culturale şi economice, fie de sine stătătoare, fie în sânul acesteia. 
 La 8 decembrie acelaşi an, comitetul central al Astrei propunea despărţământului Beiuş ca 
iniţiativa organizării reuniunii s-o preia persoane particulare, fapt care ar fi de natură a creşte 
şansele de aprobare a statutelor. Prin urmare, la 30 decembrie, sub semnătura lui Ioan Ardelean şi 
dr. Alexandru Muntean, este trimisă ministrului de interne o nouă solicitare, refuzată şi de această 
dată. Intrarea reuniunii în legalitate s-a realizat abia în vara anului 1912. Din acest moment, în 
cooperare cu filiala Beiuş a Societăţii pentru crearea unui fond de teatru român, Reuniunea „Lira” 

a organizat o serie de manifestări cultural-muzicale şi teatrale. 
 O primă serată artistică este organizată de cele două aşezăminte la 31 decembrie 1912, în 
programul căreia a figurat şi o piesă teatrală, precum şi mai multe melodii interpretate de cor. 
Potrivit documentelor vremii, la aceasta a participat un public de 450 de persoane. 

 O altă reuşită „serată artistică-literară urmată de dans” a organizat Reuniunea de cântări şi 
muzică „Lira” la 2 mai 1914, în colaborare cu despărţământul Astrei şi comitetul filial Beiuş al 
Societăţii pentru crearea unui fond de teatru român, în sala hotelului orăşenesc, venitul, în sumă de 
188,24 coroane, fiind destinat în beneficiul fondului ziariştilor români. Corul „Lirei”, dirijat de 
acelaşi Ioan Buşiţia, a interpretat Motto (de Viora din Bihor şi Francisc Hubic) şi Doină zic (de Ion 

Costescu), dr. Constantin Pavel a susţinut conferinţa Dascălii poporului, Lucreţia Mureşan dr. 
Păşcuţiu, absolventă de conservator, a interpretat, cu acompaniamentul susţinut de sora sa, Camila 
Mureşan, Arii din Rigoletto (de Giuseppe Verdi), Doina din Bihor (de Iacob Mureşianu) şi Jeluim-

aş şi n-am cui (de Gheorghe Dima), Valeria Ştefănică, absolventă de conservator, a executat Sonata 

C-dur, op 53 (de Ludwig van Beethoven), Lucreţia Mureşan dr. Păşcuţiu şi d. Victor Ciurdariu au 
susţinut împreună mai multe duete, iar Lucreţia Mureşan dr. Păşcuţiu a declamat poezia La icoană 

(de Alexandru Vlahuţă). Alte puncte din program au fost Dansul Zânelor, Tablou viu, respectiv 

punerea în scenă a piesei într-un act Cuvântul dat (adaptată de dr. Horia Petra-Petrescu), jucată de 
Iuliana Ţiţ, Lucreţia Bodiu, Gheorghe Popoviciu, Teodor Stana şi Alexandru Riţ. 
 Între 1912-1915, reuniunea dispunea de 141 de membri (6 membri fondatori, 87 activi şi 48 
ajutători) şi un fond de 300 coroane, provenit din taxele de membri şi veniturile manifestărilor 
organizate. 

 Întemeiată cu scopul de a contribui la îmbogăţirea vieţii spirituale din Beiuş şi depresiunea 
omonimă, Societatea nu şi-a putut realiza pe deplin această menire, din cauza opoziţiei autorităţilor 
care au refuzat, nejustificat, ani la rând aprobarea statutelor sale de funcţionare. Cu toate acestea, în 
scurtul răstimp în care a activat, a izbutit să aducă servicii importante culturii româneşti, amploarea 
deosebită pe care a înregistrat-o mişcarea culturală din urbea de pe Crişul Negru fiind, într-o măsură 
apreciabilă, şi rezultatul activităţii acestei Societăţi şi conlucrării sale cu reuniunile similare din 
aşezarea beiuşeană. 
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SUCCESUL ȘCOLAR 

 

Prof. Corina Baboi - Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Pitești, jud. Argeș 
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rocesul complex de formare a personalităţii umane se realizaeză în strânsă legătură cu 
activităţile de educaţie şi învăţare. Ştiinţa a fost şi este permanent preocupată de evoluţia 
personalităţii umane, de dimensiunea individuală şi socială a învăţării, de condiţiile în care se 
produce învăţarea, de eficienţa acesteia şi de găsirea căilor de optimizare a învăţării.  
 Activitatea de învăţare se desfăşoară cu preponderenţă în şcoală, prin forma ei specifică 
numită învăţare şcolară. Învăţarea şcolară, ca formă de învăţare specific umană, se defineşte ca 
„activitate sistematică, organizată, instituţionalizată, specifică tinerei generaţii şi orientată spre 
asimilarea de cunoştinţe şi formarea structurilor psihice şi de personalitate”. 
 Eficienţa procesul de învăţare desfăşurat în şcoală, a celui de asimilare de noi informaţii, de 
formare de deprinderi intelectuale se măsoară prin nivelul de reuşită şcolară pe care îl poate atinge 
un tânăr în timpul şcolarităţii sale.  
 Succesul sau reuşita şcolară este considerat de regulă ca „o confirmare, o recunoaştere, o 
recompensare socială a unei conduite performante la învăţătură. El se exprimă prin rezultate 
maxime la examene, concursuri, olimpiade, festivaluri”.  

 Succesul în şcoală, ca şi în viaţă, presupune obligatoriu o conduită a scopului, 
autocunoaştere, valorificarea propriilor calităţi şi lupta continuă pentru depăşirea limitelor (lupta cu 
sine însuşi), renunţarea la activităţi plăcute, teama de eşec. 
 Succesul şcolar relevă gradul de adecvare dintre nivelul dezvoltării psihofizice a elevului şi 
solicitările externe, ale şcolii.  
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Succesul şcolar îmbracă cel mai adesea forma randamentului şcolar sau a performanţelor 
şcolare. Performanţa şcolară se defineşte ca fiind nivelul la care se ridică realizările individuale 

sau colective într-un domeniu de activitate, fiind exprimată în unităţi de măsură relative, aparţinând 
unor scale mai mult sau mai puţin standardizate, în evaluarea ei ţinându-se cont de aspecte 

cantitative (cât a rezolvat individul din volumul sarcinilor date), cât şi calitative (dificultatea 
sarcinilor, modalitatea de rezolvare, valoarea rezultatelor). 

 Măsurarea performanţelor şi exprimarea lor cantitativă oferă posibilitatea evaluării 
procesului de învăţământ. Categoria de eficienţă exprimă nivelul de concordanţă dintre cerinţele 

sociale şi “produsul” procesului de învăţământ materializat în elaborarea structurii interne a 

personalităţii omului. În termeni sociologici, eficienţa se exprimă prin aşa-zisul raport dintre “fluxul 
de intrare” şi “fluxul de ieşire”. Ea poate fi evaluată în interiorul sistemului de învăţământ, prin 

analiza rezultatelor materializate în “produsul” unor cicluri ale acestuia şi în afara sistemului de 

învăţământ, prin analiza “produsului” final, respectiv a modului în care se integrează tinerii, în viaţa 

socială. Pe plan psihologic, eficienţa constă în depăşirea şi rezolvarea contradicţiilor interne dintre 

solicitările obiective, impuse din exterior şi starea de dezvoltare psihică la care a ajuns elevul. Din 

această perspectivă, ea îmbracă forma succesului sau insuccesului şcolar (a reuşitei sau a nereuşitei 
la învăţătură). Reuşita şcolară – etichetată prin notă aplicată randamentului şcolar, cantitativ şi 
calitativ, obţinută în activitatea instructiv-educativă, la nivelul cerinţelor programelor şi finalităţilor 
învăţământului – este variabilă, complexă care exprimă adaptabilitatea elevului la sarcinile şcolare. 
Învăţarea fiind activitatea conductoare la vârsta şcolară, reuşita/nereuşita elevului se evaluează în 

esenţă pe baza nivelului la care el desfăşoară acea activitate. Reuşita în învăţare asemenea reuşitei 
ca înaltă activitate, condiţionează în cea mai mare măsură adaptarea şi integrarea socio-profesională 
a copilului. 

Prin reuşita şcolară nu se au în vedere doar calificativele obţinute la învăţătură, ci un întreg 

ansamblu de achiziţii psihocomportamentale (instrumental - aptitudinale, motivaţional - afective, 

atitudinal - relaţionale), care să asigure o suplă adaptabilitate şi înaltă eficienţă conduitei în raport 

cu cerinţele activităţii profesionale şi ale vieţii social-relaţionale. Reuşita şcolară are menirea să 

exprime nivelul inteligenţei, al motivaţiei şi atitudinii, adică să ne informeze despre nivelurile de 

dezvoltare psihică ale elevului. Succesul şcolar este doar un “barometru” al gradului de adaptare 

şcolară a elevului, fără a fi un scop în sine, aşa cum poate deveni el în unele cazuri. Elevul trebuie 

să ajungă să lucreze nu numai pentru a lua un examen, a evita o pedeapsă, a obţine nota dorită, ci 
înainte de toate pentru a asimila cultura şi civilizaţia contemporană. Nota elevului este menită să 

indice succesele realizate şi eşecurile posibile suferite de copil pe drumul ascendent al socializării şi 
umanizării personalităţii sale, mai exact să dezvăluie în faţa profesorului starea actuală a 
personalităţii elevului în permanentă schimbare (dezvoltare) sub influenţa continuă şi sistematică a 
cerinţelor externe. 

 Reuşita şcolară presupune, pe de-o parte, însuşirea unui sistem de informaţii fundamentale 

cu valoare operaţională privind bazele ştiinţelor, a unor metode şi tehnici de lucru, iar pe de altă 
parte, dezvoltarea aptitudinilor, a inteligenţei şi creativităţii elevilor, a spiritului practic, aplicativ şi 
experimental.         

În cadrul şcolarităţii, succesele şi insuccesele obţinute se înscriu parcă într-o scară valorică: 
succesele ridică nivelul pretenţiilor şi aspiraţiilor, iar eşecurile, dimpotrivă, coboară acest nivel de 

aspiraţii în raport cu acţiunile viitoare. Această balanţă a reuşitelor şi insucceselor, a “plusurilor” şi 
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a “minusurilor” pe o perioadă îndelungată apare ca rezultat, ca o apreciere asupra valorii proprii.
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INTERDISCIPLINARITATEA – FACTOR DE CREŞTERE A CALITĂŢII 
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Motto: “Cel mai puternic argument pentru interdisciplinaritate este chiar faptul că viaţa nu este  
împărţită pe discipline” (J. Moffett) 

 

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

Tehnica zilei de mâine va lăsa oamenilor deplina posibilitate să-şi afirme funcţiile care 
necesită judecată, discernământ, îndemânare, imaginaţie, iniţiativă, sensibilitate în relaţiile cu alţi 
semeni.  

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

Interdisciplinaritatea se impune ca o exigenţă a lumii contemporane supusă schimbărilor, 
acumulărilor cognitive în diferite domenii ale cunoaşterii. În perioada contemporană reforma 
conţinuturilor învăţământului românesc a creat cadrul unor transformări la nivelul curriculumului, 

între care se distinge perspectiva interdisciplinară.  
Interdisciplinaritatea reprezintă o modalitate de organizare a conţinuturilor învăţării, cu 

implicaţii asupra întregii strategii de proiectare a curriculumului, care oferă o imagine unitară 
asupra fenomenelor şi proceselor studiate în cadrul diferitelor discipline de învăţământ şi care 
facilitează contextualizarea şi aplicarea cunoştinţelor dobândite. 

Interdisciplinaritatea se referă şi la transferul metodelor dintr-o disciplină într-alta, transfer 

cu grade diferite de implicare / finalizare.   
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Folosirea metodelor moderne de învăţământ este imperativ determinată de cerinţele actuale 
ale învăţământului tehnic care urmăreşte să ofere elevilor, pe lângă acumularea de cunoştinţe, o 
gândire logică, capacitatea de a folosi în mod creator noţiunile însuşite şi de a-şi pune în valoare 
aptitudinile specifice meseriei pe care o va exercita în viitorul apropiat. 

Pentru atingerea acestor deziderate este necesar să se folosească metode de învăţământ care 

să solicite gândirea elevilor în mod activ pe tot parcursul lecţiilor, folosirea unui bogat material 
didactic, elevii având obligaţia în acest sens de a desfăşura o largă activitate de observare şi 
prelucrare.  

Modernizarea procesului de învăţământ constă în diversificarea variatelor tipuri de lecţii, 
ţinând seama de particularităţile psiho-intelectuale ale elevilor, adaptând la acestea deprinderile. O 

bună integrare socio-profesională a absolvenţilor este posibilă prin implicarea şcolii în rezolvarea 

problemelor pe care le impune dezvoltarea socială, determinând astfel noi preocupări şi modificări 
în structura sistemului de învăţământ, o adaptare continuă la cerinţele actuale. În acest context 
viitorii absolvenţi trebuie să facă dovada unei competenţe profesionale de un înalt nivel şi cu un 
grad ridicat de mobilitate, iar profesorii de specialitate trebuie să se perfecţioneze continuu, să-şi 
îmbunătăţească pregătirea lor ştiinţifică, dar şi pregătirea metodico-didactică, pentru ca întreaga lor 
activitate să se integreze perfect în procesul de învăţare din şcoală.  

În viziunea noii proiectări curriculare, profesorul are libertatea de a alege metodele şi 
tehnicile didactice. Este astfel necesară introducerea unor probleme de studiu concrete în scopul 
realizării funcţiilor cognitiv-formative şi aplicative ale lecţiilor de specialitate pentru dezvoltarea, în 
special, a gândirii creatoare a elevilor.  

Problema formării şi calificării profesionale a tinerilor absolvenţi de liceu deţine cheia 
saltului calitativ în unităţile industriale. După cum, progresul tehnic nu stagnează niciodată, nici 
nivelul şi modul de calificare nu pot rămâne aceleaşi.  

Competitivitatea este cuvântul magic al acestor vremuri, când lumea evoluează spre o piaţă 
din ce în ce mai concurenţială şi spre mondializarea şi regionalizarea ei. Mondializarea nu este 
numai o constrângere, ci şi o oportunitate necesară, de care avem nevoie, întrucât deschiderea 
pieţelor favorizează creşterea schimburilor atât în interiorul, cât și în exteriorul Uniunii Europene.  

Obiectivele şi priorităţile cele mai importante vizează creşterea producţiei şi a productivităţii 
în vederea formării unei pieţe deschise şi competitive. Realizarea acestor obiective face necesară 
folosirea inteligenţei tehnice care se exprimă, în primul rând, prin buna gestiune a resurselor într-un 

mediu puternic concurenţial.  
Creşterea funcţiei formative a învăţământului, accentuarea spiritului aplicativ trebuie realizat 

prin toate obiectele de învăţămant în mod global şi mai ales prin disciplinele de specialitate. 

Descentralizarea economiei, trecerea la economia de piaţă, restrângerea numărului de locuri 
de muncă, noile exigenţe, determină o responsabilitate sporită a şcolii tehnice în formarea şi 
perfecţionarea specialiştilor într-o profesie.  

Pe de altă parte, accelerarea progresului ştiinţific şi tehnologic reclamă intervenţia statului în 
reorganizarea învăţământului tehnic preuniversitar şi universitar, ştiindu-se că acesta hotărăşte, în 
societatea modernă, nivelul de dezvoltare a unei naţiuni.  

Formarea competenţei profesionale a tinerilor ce au absolvit liceul tehnic este asigurată prin 
instruirea lor competentă şi progresivă în timpul şcolarizării, pornind de la problemele generale spre 
cele specifice unui grup de meserii. Înţelegerea fenomenelor tehnice, însuşirea termenilor de 
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specialitate caracteristici anumitor meserii, sunt obiective de bază ale studierii disciplinelor tehnice 
în învăţământul preuniversitar.  

În paralel cu asigurarea conţinuturilor specifice fiecărui profil, fiecărei meserii şi fiecărui 
nivel de şcolarizare, în cadrul procesului de învăţământ tehnic preuniversitar, se urmăreşte 
realizarea educaţiei tehnologice a tineretului. Aceasta, ca parte integrantă a culturii generale, 
sporeşte sensibilitatea elevului pentru tehnică, lărgeşte orizontul său tehnic, îl ajută să dobândească 
o atitudine receptivă şi creatoare faţă de domeniul tehnicii înţelese în sens larg. 

În procesul complex de pregătire profesională se asistă la stabilirea unor interconexiuni între 
disciplinele ce concură la formarea personalităţii elevului şi la desăvârşirea instrucţiei lui pentru 
practicarea unei meserii.  

Cunoştinţele şi deprinderile necesare practicării unei meserii nu se obţin de la sine. Pentru 
aceasta este necesară însuşirea prealabilă a unui fond de cunoştinţe şi concepte de bază ale ştiinţelor 
tehnice generale (Studiul materialelor, Desen tehnic, Organe de maşini şi mecanisme, Asamblări 
mecanice, Solicitări şi măsurări tehnice etc.). Înţelegerea fenomenelor tehnice este condiţionată de 
însuşirea temeinică a unor cunoştinţe ce asigură pregătirea generală în domeniile matematicii, 
fizicii, chimiei etc.  

O caracteristică esenţială a procesului de predare-învăţare a disciplinelor tehnice este 
interdisciplinaritatea.  

Interdisciplinaritatea reprezintă o abordare globală, complexă a unui fenomen, abordare 
care implică transferuri de cunoştinţe, concepte, metode de abordare, astfel încât ceea ce rezultă să 
poată fi contextualizat şi aplicabil în situaţii de viaţă reală.  

Practic, interdisciplinaritatea apare ca necesitate a depăşirii limitelor creatoare de 
cunoaştere, care a pus graniţe artificiale între diferite domenii ale ei.  

Un conţinut şcolar structurat în chip interdisciplinar este mai adecvat realităţii şi asigură o 
percepere unitară şi coerentă fenomenelor. Astfel avantajele interdisciplinarităţii sunt: 

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

 clarifică mai bine o temă făcând apel la mai multe discipline; 

 creează ocazii de a corela limbajele disciplinelor şcolare; 
 permite aplicarea cunoştinţelor în diferite domenii; 
 constituie o abordare economică din punct de vedere al raportului dintre cantitatea de 

cunoştinţe şi volumul de învăţare.            

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

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

timpuri: sofiştii greci, Plinius, Comenius şi Leibnitz, iar la noi Spiru Haret, Iosif Gabrea, G. 
Găvănescu şi, dintre numeroşii pedagogi ai perioadei contemporane, amintim pe G. Văideanu. 

Prin interdisiciplinaritate se creează: 
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 Acoperirea rupturilor dintre discipline;  

 Sinergia câmpurilor disciplinare, atât la nivelul cercetării ştiintifice, cât şi la nivelul 
curricumului (scop praxiologic şi pedagogic);  

 Construirea, prin educaţie, a unor structuri mentale dinamice, flexibile capabile să sprijine 
deciziile cele mai potrivite (scop psihopedagogic);  

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

Abordarea interdisciplinară porneşte de la ideea că nicio disciplină de învăţământ nu 
constituie un domeniu închis, ci se pot stabili legături între discipline.        

Realizarea interdisciplinarităţii presupune aportul creator al profesorului. În condiţiile 
actuale, în care profesorii trebuie să creeze programe, realizând C.D.L., C.D.Ș., 
interdisciplinaritatea în cadrul unei arii curriculare poate constitui un punct de plecare. Având în 
vedere cele arătate mai sus, interdisciplinaritatea constituie un principiu ce trebuie aplicat, o 

modalitate de gândire şi acţiune, ce decurge din evoluţia ştiinţei şi a vieţii economico-sociale.  

  „Elevul viitorului va fi un explorator” – spune Marshall McLuhan. Pentru aceasta el trebuie 

să fie conştientizat de importanţa învăţării prin cercetare, prin descoperire, de importanţa realizării 
conexiunilor între diferitele discipline. 
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EDUCAȚIA NONFORMALĂ – O ALTFEL DE EDUCAȚIE 

 
Prof. Steluţa Bologa 

Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Lugoj, jud.Timiș 

 

ducația nonformală înseamnă orice acțiune organizată în afara sistemului școlar, prin care 
se formează o punte între cunoștințele predate de profesori și punerea lor în practică. Acest tip 
modern de instruire elimină stresul notelor din catalog, al disciplinei impuse și al temelor 
obligatorii, înseamnă plăcerea de a cunoaște și de a te dezvolta. 
           Obiectivele educației nonformale nu urmăresc să excludă modul tradițional de educație, ci 
să completeze instruirea pur teoretică prin activități atractive, la care să aibă acces un număr cât mai 
mare de tineri, prin: 

 completarea orizontului de cultură din diverse domenii; 
 crearea de condiţii pentru formarea profesională; 
 sprijinul alfabetizării grupurilor sociale defavorizate; 

 asigurarea unui mediu propice exersării şi cultivării diferitelor înclinaţii, aptitudini şi 
capacităţi. 

  Educația nonformală însoțește cu succes formarea educațională a tinerilor și rămâne una 
dintre variantele optime pentru susținerea plăcerii de cunoaștere și de afirmare profesională. 

Educația nonformală este importantă prin următoarele avantaje pedagogice: 

 este centrată pe cel ce învață, pe procesul de învățare, nu pe cel de predare solicitând în mod 
diferențiat participanții; 

 dispune de un curriculum la alegere, flexibil și variat, propunându-le participanților 
activități diverse și atractive, în funcție de interesele acestora, de aptitudinile speciale și de 
aspirațiile lor; 

 contribuie la lărgirea și îmbogățirea culturii generale și  de specialitate a participanților, 
oferind activități de completare a studiilor și de sprijinire a categoriilor defavorizate sau de 

exersare a capacității indivizilor supradotați; 
 creează ocazii de petrecere organizată a timpului liber, într-un mod plăcut, urmărind 

destinderea și refacerea echilibrului psiho-fizic; 

 asigură o rapidă actualizare a informațiilor din diferite domenii, fiind interesată să mențină 
interesul publicului larg, oferind alternative flexibile tuturor categoriilor de vârstă și  
pregătirii lor profesionale, punând accentul pe aplicabilitatea imediată a cunoștințelor; 

 antrenează noile tehnologii comunicaționale, ținând cont de progresul tehnico-științific, 
valorificând oportunitățile oferite de internet, televiziune, calculatoare; 

 este  nestresantă, oferind activități plăcute și scutite de evaluări riguroase, în favoarea 
strategiilor de apreciere formativă, stimulativă, continuă; 

 răspunde cerințelor şi necesităților educației permanente. 
           Educaţia nonformală oferă: 

 elevilor, posibilitatea opţiunii pentru un anumit domeniu de interes; 
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 profesorilor, flexibilitate în alegerea unui demers didactic mai adaptat posibilităţilor 
concrete ale elevilor; 

 autorităţilor şcolare, organizarea de activităţi didactice corelate cu resursele umane şi cu 
baza materială de care dispune şcoala; 
Curriculum-ul aplicat în cadrul educaţiei nonformale urmăreşte o mai bună corelaţie între 

resursele şcolii şi dorinţele elevilor. În acest fel, se contribuie la punerea în valoare a potenţialului 
fiecărie şcoli şi la crearea unei personalităţi proprii. 
        Limitele educației nonformale semnalate în lucrările de specialitate se referă la faptul că 
această formă include uneori programe mult prea flexibile, centrate doar pe obiective pe termen 
scurt și o prea mare “libertate” metodologică a educatorilor. Trei riscuri pedagogice majore ar 

înregistra acest tip de educație și anume: 
 promovarea unui activism de suprafață, dependent doar de îndeplinirea obiectivelor 

concrete, rupte adesea de obiectivele specifice educației formale; 
 avansarea unui proiect dependent doar de mijloacele tehnice disponibile, care pot 

dezechilibra corelația funcţională dintre subiectul și obiectul educației; 
 eludarea  posibilităților de  validare socială reală a rezultatelor în raport cu “diplomele  și 

certificatele” obținute la nivelul educației formale”. 

        Plecând de la ideea conform căreia școala nu este singurul loc unde poţi învăța, iau amploare 
activitățile desfășurate în afara sistemului formal care veneau în întâmpinarea dorinței de învățare a 
publicului larg, servind obiectivelor acestora și asigurând asistența informaţională și practică unor 
categorii sociale dezavantajate. 

         Ca și educația formală, cea nonformală urmărește formarea unor comportamente propice 
învățării continue, chiar și prin mijloace proprii, achiziționarea unui volum de informații și 
transferarea lui în diverse domenii ale cunoașterii, dezvoltarea gândirii critice, multiplicarea 
experiențelor pozitive. 
           În cadrul școlii noastre, pe parcursul săptămănii ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun”, au fost 

desfășurate următoarele categorii de activități: 
 activități culturale – care dezvoltă spiritul de competiţie al elevilor pe teme de importanță 

majoră, atât în societate, cât și individual; 
 activități atelier – activitățile propuse sunt interactive, dezvoltă spiritul competitiv, 

creativitatea, testează capacitatea de concentrare, îndemânarea, încurajează munca în echipă 
și ideile inovative; 

 activități educative – prin care se dorește formarea și dezvoltarea însușirilor intelectuale, 
morale sau fizice ale copiilor și ale tineretului, cu accent pe: buna-creștere, comportare 
civilizată în societate, comportare în situații de urgență; 

 activități sportive – în cadrul cărora elevii vor cunoaşte o parte dintre jocurile copilăriei 
părinţilor, îşi vor dezvolta câteva trăsături cum ar fi: spiritul de echipă, aptitudini de lider, 

concentrare, atenţie, gândire logică; 
 activități de voluntariat – care solicită, implicarea elevilor în desfăşurarea unor acţiuni 

umanitare, din care vor avea de învăţat, vor şti mai multe şi, cu siguranţă, vor deveni mai 

buni. 

           În ultimul timp, constatăm o tendință de apropiere între educația formală și cea nonformală: 
prima tinde să devină tot mai flexibilă, mai adaptată nevoilor și motivațiilor specifice educabililor, 
în vreme ce a doua se organizează din ce în ce mai riguros, urmărește o cât mai explicată 



Dialoguri Didactice – Nr. 8, decembrie 2017 

 

 

 

190 

 

recunoaștere publică, folosește metode deja probate și recunoscute de specialiști, urmărește 
asigurarea unei anumite calități. 
          Cu toate acestea, educația nonformală își are rolul ei, sprijinind eforturile celor care doresc 

sporirea coerenței procesului instructiv-educativ: educația permanentă și orientarea prospectivă a 
educației. 
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CLASA DE ELEVI CA SISTEM, GRUP SOCIAL ŞI COLECTIV 
 

Prof. Paraschiva Căpriţă 

Colegiul Economic Buzău, jud. Buzău 

 

 

levii clasei şi profesorul formează împreună un sistem în cadrul căruia relaţiile ce se 
stabilesc între „elemente” sunt deosebit de complexe. Elevii sunt elevi şi profesorii sunt profesori 
numai în măsura în care se află în corelaţie. 

„Prin rolul său, funcţional sau disfuncţional relaţia profesor-elevi contribuie la menţinerea, 
respectiv, destrămarea sistemului clasă de elevi, iar prin rolul său cauzal, la autogenerarea şi 
dezvoltarea lui.” (Ionescu, M., Chiş V.P., 2001, p. 29). 

Relaţiile profesorului cu elevii, ca şi cele dintre elevii înşişi, nu sunt nici intrări şi nici nu se 
vor regăsi ca ieşiri. Ele se constituie şi evoluează, îndeplinesc anumite roluri numai în cadrul 
sistemului, fiind folosite de către profesor drept pârghii pentru asigurarea finalităţii educative a 
sistemului. 

Factorii hotărâtori pentru evoluţia sistemului clasă de elevi sunt: 
 personalitatea profesorului; 

 personalitatea elevilor; 

 stilul de conducere al profesorului; 

 relaţiile profesorului cu elevii; 
 relaţiile dintre elevi. 

Structura sistemului profesor-elevi reacţionează la factori perturbatori prin autoreglaj, 
asigurând astfel permanenta transformare adaptivă a sistemului. 
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Iniţial clasa nu dispune de toate elementele necesare autoreglajului, reglarea 

comportamentului făcându-se de către profesor. Acesta reuşeşte la acest nivel să menţină grupul, să-

l structureze şi să-l pună în stare de funcţionare printr-un ansamblu de cerinţe şi constrângeri. 
„În sistemul profesor-elevi elementele pot comporta şi disfuncţii. Astfel, relaţiile negative 

ale profesorului cu elevii (tutelare, autoritarism, lipsă de respect, lipsă de înţelegere, ironie, toleranţă 
exagerată etc.) pot frâna dezvoltarea liberă a personalităţii elevilor, la rândul său, prin faptele şi 
atitudinile sale, elevul poate împiedica adaptarea grupului şi integrarea lui în contextul social mai 
larg […], dezvoltarea plenară a indivizilor”. (Marcus, S.; David, T.; Predescu, A., 1987, p 116). 

Conform viziunii sistemice, transformarea unui element al sistemului atrage după sine 
modificări în comportamentul celorlalte elemente. Orice modificare în comportamentul profesorului 
produce efecte asupra comportamentului elevilor (ex. hotărârile consiliului profesoral ca mutarea 
disciplinară a unui elev dintr-o clasă în alta, schimbarea dirigintelui unei clase etc.). 

În grupul şcolar clasă de elevi resursele personale atât ale elevilor, cât şi ale profesorului se 
pot valorifica şi dezvolta plenar. Elevul vine în grup cu anumite cunoştinţe, experienţă, un anumit 
grad de sociabilitate. În grup el îşi formează o anumită imagine, atitudine, conduită. 

Profesorul trebuie să-şi valorifice resursele personale, punându-le în slujba formării 
personalităţii elevilor în contextul grupului de elevi. Profesorul are conştiinţa faptului că relaţia 
educativă este o relaţie umană, îl acceptă pe elev ca persoană şi-l tratează ca atare, îşi adaptează 
aşteptările la particularităţile grupului şi ale membrilor acestuia. 

Profesorul poate lua decizii cu privire la tot ce se întâmplă în procesul instructiv-educativ, 

îndrumă întreaga activitate a clasei. Profesorul organizează cadrul adecvat învăţării elevilor. Pentru 
aceasta, pe lângă stăpânirea disciplinei predate, el trebuie să stăpânească şi strategiile de conducere, 

curriculum-ul şcolar, să aibă abilităţi psiho-pedagogice şi să cunoască personalitatea elevilor. 
Pentru a-şi putea exercita atribuţiile de conducere, profesorul este investit cu putere şi 

autoritate. În concepţia lui K. Wadd (1973, p.107) puterea profesorului sintetizează patru 
componente: 

 charisma - capacitatea de a atrage şi de a influenţa oamenii prin propria personalitate; 
 ascendenţa - capacitatea de a obţine controlul asupra unei situaţii prin simpla prezenţă a 

persoanei respective; 

 puterea intelectuală; 

 resursele de putere - capacitatea de a organiza elementele unei activităţi în clasă. 
Autoritatea reprezintă capacitatea profesorului de a se impune, de a-i determina pe elevi să i 

se subordoneze prin superioritate morală sau oficială. 
În concluzie, controlul pe care profesorul îl exercită asupra elevilor este rezultatul unui 

amestec subtil de putere personală şi autoritate. 
Kenneth Moore notează (1992, p. 63): „Stilul de conducere al profesorului va fi, de 

asemenea, puternic influenţat de factori precum: obiectul de studiu pe care îl predă, nivelul la care 
predă, politica şcolii, abilităţile elevilor”.  

Pe lângă stilul de conducere practicat de profesor, învăţarea conducerii de către elevi şi  
asigurarea unităţii între conducerea formală şi cea informală necesită o atenţie sporită atât la nivelul 
teoriei educaţiei, cât şi la nivelul practicii educaţionale. 

În clasa de elevi profesorul are o poziţie proeminentă, un status-rol determinant în raport cu 
elevii, datorită faptului că este investit cu putere şi autoritate şi este răspunzător special de formarea 
generaţiei tinere. Modul cum el îşi exercită puterea şi autoritatea sunt dependente atât de 
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comandamentele sociale, cât şi de calităţile profesionale, psihologice şi psihosociale proprii. 
Calităţile de organizator şi conducător al activităţii clasei, tonul afectiv al relaţiilor pe care le 

promovează cu elevii, climatul socio-afectiv pe care-l asigură în clasă pot fi generatoare de blocaje 
sau, dacă blocajul s-a instalat, pot fi folosite ca mijloace de deblocare a relaţiilor lui cu elevii. 
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n esenţă procesul de instruire este un sistem de comunicare, ce se consumă între un 

factor emiţător de informaţie, rol pe care îl îndeplineşte în cea mai mare măsură educatorul şi un 
receptor beneficiar al informaţiei - elevul. Sistemul de comunicare educator-elev este mult mai 

complex, deoarece angajează raporturi ce depăşesc limitele unor alternanţe de flux informaţional. 
Comunicarea educator-elev antrenează trăiri şi conduite afective, mobilizează capacităţi, aptitudini 
şi manifestări temperamentale care nu pot fi circumscrise în sfera unor raporturi uniforme, perfect 
programabile. 

Capacitatea de a dispune de „tact pedagogic” este recunoscută acelor categorii de educatori 
care reuşesc să călăuzească cu grijă eforturile elevului, care manifestă înţelegere faţă de eşecurile 
sale şi îl ajută cu răbdare să le depăşească, fără să facă însă concesii cu privire la respectarea 

normelor autorităţii şcolare sau a obligaţiilor de instruire pe care le impune programa de 
învăţământ. 

Calitatea educatorului de a fi „apropiat” de elevi, fără ca acest atribut să-i ştirbească 
autoritatea, decurge nu atât din valorificarea potenţelor sale afective, cât mai ales din nivelul 
pregătirii sale profesionale, care se exprimă în capacitatea de a face accesibilă tuturor elevilor 
materia pe care o predă. 

Un climat şcolar autentic educativ se bazează pe respectul mutual, născut din cooperarea 
dintre educator şi elevi şi din promovarea aceluiaşi stil de raporturi între elevi. 
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Raporturile între educatori şi elevi sunt caracterizate prin corelarea autorităţii factorilor 
pedagogici cu tendinţele elevului şi cu capacităţile sale de a-şi regla conduitele. Motivaţia exterioară 
reprezentată de constrângerile pe care programa şi educatorul le exercită asupra conţinutului şi 
stilului activităţii elevului, se corelează cu motivele interioare izvorâte din interesele, preferinţele şi 

aptitudinile sale pentru anumite domenii de studiu, 

Practic, corelaţia dintre motivaţia externă şi cea internă se sprijină pe mecanismul 
comunicării bilaterale dintre educator şi elevi, modalitate predominantă de reglare a procesului 
educaţional. Comunicarea bilaterală educator-elev dobândeşte un dublu sens. Ea nu mai înseamnă 
numai dialog între profesor şi elevi, ci mediază dialogul dintre elevii înşişi. 

Elevii clasei şi profesorul formează împreună un sistem, în cadrul căruia relaţiile ce se 
stabilesc între „elemente” sunt deosebit de complexe. Elevii sunt elevi şi profesorii sunt profesori 
numai în măsura în care se află în corelaţie. 

Relaţiile profesorului cu elevii, ca şi cele dintre elevii înşişi, nu sunt nici intrări şi nici nu se 
vor regăsi ca ieşiri. Ele se constituie şi evoluează, îndeplinesc anumite roluri numai în cadrul 
sistemului fiind folosite de către profesor drept pârghii pentru asigurarea finalităţii educative a 
sistemului. 

Factorii hotărâtori pentru evoluţia sistemului clasă de elevi sunt: 

 personalitatea profesorului; 

 personalitatea elevilor; 

 stilul de conducere al profesorului; 

 relaţiile profesorului cu elevii; 
 relaţiile dintre elevi. 

Structura sistemului profesor-elevi reacţionează la factori perturbatori prin autoreglaj, 
asigurând astfel permanenta transformare adaptivă a sistemului. 

Iniţial clasa nu dispune de toate elementele necesare autoreglajului, reglarea 
comportamentului făcându-se de către profesor. Acesta reuşeşte la acest nivel să menţină grupul, să-

l structureze şi să-l pună în stare de funcţionare printr-un ansamblu de cerinţe şi constrângeri. 
„În sistemul profesor-elevi elementele pot comporta şi disfuncţii. Astfel, relaţiile negative 

ale profesorului cu elevii (tutelare, autoritarism, lipsă de respect, lipsă de înţelegere, ironie, toleranţă 
exagerată etc.) pot frâna dezvoltarea liberă a personalităţii elevilor, la rândul său, prin faptele şi 
atitudinile sale, elevul poate împiedica adaptarea grupului şi integrarea lui în contextul social mai 
larg,[…], dezvoltarea plenară a indivizilor”. (Marcus, S.; David, T.; Predescu A., 1987, p 116). 

În grupul şcolar clasă de elevi resursele personale atât ale elevilor, cât şi ale profesorului se 
pot valorifica şi dezvolta plenar. Elevul vine în grup cu anumite cunoştinţe, experienţă, un anumit 

grad de sociabilitate. În grup el îşi formează o anumită imagine, atitudine, conduită. 
Profesorul are conştiinţa faptului că relaţia educativă este o relaţie umană, îl acceptă pe elev 

ca persoană şi-l tratează ca atare, îşi adaptează aşteptările la particularităţile grupului şi ale 
membrilor acestuia. 

În procesul instructiv-educativ este necesară „…o adaptare permanentă a profesorului la 
nivelul de dezvoltare intelectuală a elevilor nu pentru a facilita procesul de învăţare, ci pentru a 
doza în mod adecvat dificultăţile”. (A. Dancsuly, 1979, pg. 208). Sub raport afectiv adaptarea 

permanentă a comportamentului profesorului la personalitatea copilului şi la sintalitatea grupului 
este necesară nu atât pentru a-i face copilului plăcută şederea la şcoală, cât pentru a-i trezi dorinţa şi 
voinţa de a răspunde printr-un comportament adecvat acţiunii educative. 
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Profesorul „trebuie să se adapteze omeneşte tuturor şi fiecăruia (subl. m.) dintre cei care i-au 

fost încredinţaţi. Şi aceasta nu este posibil decât cu condiţia ca să renunţe la învăţătura şi practica 
celor care sunt considerate până acum ca meseria sa, pentru ca să înveţe să trăiască (subl. m.) 
împreună cu copiii” (R. Dottrens, 1971, pg. 96). 

Ca o concluzie, pot să spun că şcoala nu poate fi separată de profesori, iar calitatea şcolii 
este văzută aproape exclusiv prin prisma profesorilor: degeaba există management performant, dacă 
profesorii se poartă necorespunzător cu elevii şi cu părinţii. 

Un program educaţional trebuie definit pornind de la ceea ce are nevoie şi vrea educabilul, şi 
nu de la ce crede şcoala sau profesorul că i-ar trebui educabilului. Acest concept nou de calitate, 

centrat pe nevoile şi aşteptările clienţilor şi beneficiarilor, este singurul care poate răspunde acestor 
cerinţe. 
                          

Bibliografie: 

1. Ionescu, M.; Chiş, V. - Pedagogie, Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 2001    

2. Marcus, S.; David, T.; Predescu, A. - Empatia şi relaţia profesor-elev, Editura Academiei, 

Bucureşti, 1987 

3. Dancsuly, A.; Ionescu, M.; Radu, I.; Salade, D. - Pedagogie, EDP, Bucureşti, 1979  

4. Dottrens, R. - Institutori ieri, educatori mâine, EDP, Bucureşti, 1971 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Dialoguri Didactice – Nr. 8, decembrie 2017 

 

 

 

195 

 

MANAGEMENTUL MOTIVAŢIEI ŞI COMPETENŢEI DIDACTICE  
CĂTRE PERFORMANȚĂ 

 

Prof. Iulian Cioroianu  

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

trategii pentru îmbunătățirea performanțelor în activitatea dvs. profesională bazate pe 

valorizarea motivației și a competențelor profesional-didactice: 

 

Domenii Acțiuni Motivație 
Competențe 

didactice 

Performanțe 
profesionale 

Perfecționarea 

continuă 

Obținerea 
gradului 

didactic I 

-Apreciere, 

performanță  
-Dezvoltare 

personală 

-Beneficii materiale 

și  emoționale 

-Comunicare 

-Valorificarea 

eficientă  a 
experienței 
profesionale 

-Competențe  
digitale 

-Îmbunătățirea  
randamentului școlar 
-Obținerea  
performanțelor 
-Schimbarea atitutudinii 

părinților față de elev în 
funcție de nevoile 
acestuia 

-Progresul elevilor 

-Stimularea comunicării 
personale între elevi, 
părinți și profesori, între 
generații, culturi, 
oameni 

Cursuri de 

formare 

cu/fără  credite 

-Setea de cunoaștere,  
de informație   
-Dezvoltare 

personală 

-Beneficii 

emoționale 

-Comunicarea, 

schimb de experiență 

-Comunicare 

-Valorificarea 

eficientă  a 
experienței 
profesionale 

 

Lecții  
deschise, 

participări la 
activități  
didactice 

-Împărtășirea 
experienței 
profesionale 

didactice 

-Comunicarea 

-Comunicare 

strategică, 
împărtășirea de 
bune practici 

Activități  
extrașcolare 

Participarea cu 

elevii la 

concursul 

„Marea Neagră 
Digitală” 

-Comunicarea 

-Împărtășirea  
experienței 
profesionale 

didactice 

-Setea de rezultate, 

de satisfacții  
profesionale  

-Comunicare 

strategică 

-Valorificarea 

eficientă  a 
experienței 
profesionale 

-Îmbunătățirea  
randamentului școlar 
-Obținerea  
performanțelor 
-Progresul elevilor 
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Coordonarea 

activităţilor 
clasei de elevi  

(dirigenția 
clasei a XII-a 

C) 

-Comunicarea 

-Satisfacții  
emoționale și  
profesionale, 

financiare 

-Intercunoaștere la 
nivelul grupului 

-Plăcerea de a lucra 
cu copiii 

-Dinamica, 

implicarea 

-Coordonare 

-Flexibilitate 

-Implicare 

-Toleranță 

-Diplomație 

-Organizare 

-Cunoaștere 
interumană 

-Schimbarea atitudinii 

părinților față de elev în 
funcție de nevoile 
acestuia 

-Aplicarea în cadrul 
orelor a cunoştinţelor 

dobândite în mediul 
extern 

-Reducerea 

abandonului școlar 

 

Participarea cu 

elevii la 

Programul 

Naţional 
„Școala Altfel” 

-Formarea unui 

colectiv unit, 

comunicativ 

-Intercunoaștere la 
nivelul grupului 

-Plăcerea de a lucra 
cu copiii 

-Coordonare 

-Flexibilitate 

-Implicare 

-Toleranță 

-Diplomație  
 

-Organizare 

-Cunoaștere 
interumană 

 Realizarea 

paginii de 

Facebook a 

școlii  în 
vederea 

promovării 
acesteia 

-Plăcerea de a lucra 
cu copiii 

-Împărtășirea  
experienței 
profesionale 

didactice 

-Comunicarea 

-Valorificarea 

eficientă  a 
experienței 
profesionale 

-Comunicare 

strategică 

 

Mediatizarea resurselor 

umane și materiale, a 

rezultatelor obținute  în 
școală 

Comisii 

școlare 

Comisia pentru 

formare 

continuă și  
perfecționare 

-Dezvoltare 

personală  

-Comunicare 

-Intercunoaștere la 
nivelul grupului   

-Folosirea unor 

tehnici moderne de 

lucru 

-Competențe  
digitale 

-Comunicare 

-Organizare 

-Coordonare  

-Implicare 

-Îmbunătățirea  
randamentului școlar  
 

-Obținerea  
performanțelor 
-Reducerea 

abandonului școlar 
-Progresul elevilor 

-Îmbunătățirea 
comunicării interumane 

Comisia de 

redactare a 

revistei școlare 

-Dezvoltare 

personală  

-Folosirea unor 

tehnici moderne de 

lucru 

-Beneficii 

emoționale 

profesionale 

-Competențe  
digitale 

-Comunicare 

-Organizare 

-Coordonare 
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VIOLENŢA, O PROBLEMĂ MAJORĂ ÎN ŞCOLI 

 

Prof. Mirela Emilia Diaconescu  

Şcoala Gimnazială „Episcop Dionisie Romano” Buzău, jud. Buzău 

 

enomenul violenţei şcolare este extrem de complex, iar la originea lui se află o multitudine 

de factori. Şcoala însăşi poate reprezenta o sursă a unor forme de violenţă, ea reprezintă un loc unde 
elevii se instruiesc, învaţă, dar este şi un loc unde se stabilesc relaţii, se promovează modele, valori, 
se creează condiţii pentru dezvoltarea cognitivă, afectivă şi morală a copilului. Clasa şcolară 
constituie un grup ai cărui membri depind unii de alţii, fiind supuşi unei mişcări de influenţare 
reciprocă de a determina echilibrul funcţional al câmpului educaţional. 

În mod tradiţional, şcoala este locul de producere şi transmitere a cunoaşterii, de formare a 
competenţelor cognitive, de înţelegere a sensului vieţii şi a lumii care ne înconjoară, de înţelegere a 
raporturilor cu ceilalţi şi cu noi înşine. 

În acest context, a vorbi despre violenţă acolo unde ne aşteptăm să găsim cele mai bune 
condiţii pentru formarea şi dezvoltarea armonioasă a personalităţii poate apărea ca un fapt cel puţin 
neverosimil. În ultimii ani, violenţa în rândul minorilor a constituit subiectul a numeroase dezbateri 
mediatice. Câteva întrebări se impun pe marginea acestui subiect: 

- Putem vorbi de o creştere a violenţei în rândul elevilor? Care sunt faptele ce pot fi 

încadrate în violenţa şcolară? Există zone şi şcoli care sunt mai predispuse la violenţă? Ce poate 

face şcoala pentru prevenirea violenţei juvenile? 

În primul rând, atunci când vorbim despre violenţă şcolară nu putem să ne limităm la actele 
de violenţă care cad sub incidenţa legii. Violenţa şcolară este un fenomen mult mai larg, ce trebuie 
evaluat şi cu ajutorul altor indicatori. Astfel se cunosc două tipuri de violenţă: 

 violenţele obiective, care sunt de ordinul penalului (crime, delicte) şi asupra cărora se poate 
interveni frontal; Poliţia şi Justiţia sunt obligate să colaboreze direct cu instituţiile şcolare; 

 violenţele subiective, care sunt mai subtile, ţin de atitudine şi afectează climatul şcolar; sunt 
incluse aici atitudinile ostile, dispreţul, umilirea, jignirea, sfidarea, lipsa de politeţe, absenţele de la 
ore, refuzul de a răspunde la ore şi de a participa la activităţi sau ceea ce unii autori numesc atitudini 
antişcolare. O formă de violenţă extrem de răspândită în mediile şcolare este violenţa verbală. 

Violenţa şcolară trebuie deci determinată luând în calcul contextul şi cultura şcolară. 
Profesorii dintr-o şcoală pot propune grile de lectură a violenţei în funcţie de referinţele lor 
culturale, dar şi de normele interne de funcţionare a instituţiei şcolare. Violenţa perturbă grav 
mediul şcolar. 

A lua în serios problema violenţei în mediul şcolar înseamnă a demara cercetări riguroase, a 
merge pe teren cu instrumente metodologice precise, care să permită măsurarea fenomenului. 

Aşadar, fenomenul violenţei şcolare se întinde pe o scară largă, la ale cărei capete se află 
violenţa fizică (extrem de mediatizată de altfel, dar fără analize temeinice ale cauzelor ce o 
provoacă), respectiv incivilităţile (care sunt foarte numeroase şi pot afecta grav ambianţa şcolară). 



Dialoguri Didactice – Nr. 8, decembrie 2017 

 

 

 

198 

 

Violenţa şcolară este asociată, în general, cu zonele urbane dificile, cu periferiile, acolo unde 
sărăcia este la ea acasă. De aceea, atunci când se vorbeşte despre violenţă în şcoală, se consideră 
drept surse defavorizante anumiţi factori exteriori ai şcolii: mediul familial, mediul social, ca şi unii 
factori ce ţin de individ, de personalitatea lui. 

 Mediul familial reprezintă, credem, cea mai importantă sursă a agresivităţii elevilor. Mulţi 
dintre copiii care prezintă un profil agresiv provin din familii dezorganizate; ei au experienţa 
divorţului părinţilor şi trăiesc în familii monoparentale. Echilibrul familial este perturbat şi de criza 
locurilor de muncă, de şomajul ce-i atinge pe foarte mulţi părinţi. Părinţii sunt confruntaţi cu 
numeroase dificultăţi materiale, dar şi psihologice, pentru că au sentimentul devalorizării, al 
eşecului. În aceste condiţii, ei nu mai sunt sau sunt puţin disponibili pentru copiii lor. Pe acest 

fundal apar probleme familiale foarte grave, care-i afectează profund pe copii: violenţa 
intrafamilială, consumul de alcool, abuzarea copiilor, neglijenţa, la care se adaugă şi importante 
carenţe educaţionale - lipsa de dialog, de afecţiune, inconstanţa în cerinţele formulate faţă de copil, 
utilizarea mijloacelor violente de sancţionare a copilului. 

 Mediul social conţine, la rândul său, numeroase surse de influenţă de natură să inducă, să 
stimuleze şi să intreţină violenţa şcolară: situaţia economică, slăbiciunea mecanismelor de control 
social, inegalităţile sociale, criza valorilor morale, mass-media, unele disfuncţionalităţi la nivelul 
factorilor responsabili cu educaţia tinerilor, lipsa de cooperare a instituţiilor implicate în educaţie. 
Conjunctura economică şi socială provoacă anumite confuzii în rândul tinerilor, care încep să se 
îndoiască de eficacitatea şcolii, de utilitatea ştiinţei. Şi aceasta cu atât mai mult cu cât ei constată că 
şcoala nu le asigură inserţia profesională. Un mediu social în criză (criza locurilor de muncă, criza 
familiei, criza valorilor) afectează profund dezvoltarea personalităţii copilului. 

 Trăsăturile de personalitate ale elevului sunt şi ele într-o strânsă corelaţie cu 
comportamentele violente. 

Adolescenţa este o perioadă de transformări profunde pe plan fizic, psihic şi social. 
Schimbările fizice care încep la pubertate sunt adesea foarte brutale şi adolescenţii le trăiesc ca pe o 
veritabilă metamorfoză. O caracteristică importantă este relaţia pe care adolescentul o stabileşte cu 
propriul corp. Corpul este suportul privilegiat al exprimării personalităţii şi, în aceste condiţii, 
asistăm la excese în privinţa vestimentaţiei, coafurii, machiajului. Look-ul este când o modalitate de 
afirmare, de impunere a personalităţii, când o carapace sub care se ascund multe nelinişti şi temeri. 
Adeseori, el oscilează între sentimentul de putere, de forţă, şi sentimentul de îndoială, de 
descurajare, de scădere a stimei de sine. Pentru a se apăra de aceste emoţii, adolescenţii dezvoltă 
reacţii de provocare, de agresivitate, de opoziţie faţă de părinţi şi profesori. 

În această perioadă atât de dificilă, dialogul părinţi-copii şi profesori-elevi este absolut 

necesar. Adolescentul doreşte să fie înţeles, are nevoie de dragoste, de securitate afectivă, dar el nu 

recunoaşte şi nu exprimă acest lucru. Se poate spune că violenţa în şcoală pleacă în primul rând de 
la un deficit de comunicare. 

Fenomenul violenţei şcolare este extrem de complex, iar la originea lui se află o multitudine 
de factori. Şcoala însăşi poate reprezenta o sursă a unor forme de violenţă şi acest lucru trebuie luat 

în consideraţie în conceperea diferitelor programe de prevenire şi stăpânire a violenţei. Fiecare grup 

cere de la membrii săi diferite forme de comportament. 
Comportamentele violente ale elevului îşi pot avea originea şi într-un management defectuos 

al clasei şcolare, mai exact într-o lipsă de adaptare a practicilor educaţionale la o populaţie şcolară 
considerabil schimbată. 
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Relaţia de autoritate influenţează şi tipul de comunicare, aceasta devenind unilaterală, adică 
profesorul e cel care emite şi monopolizează comunicarea, iar elevul rămâne doar un receptor pasiv. 
Şi alte componente ale atitudinii profesorului faţă de elevi pot genera situaţii conflictuale ori 
comportamente violente ale elevilor: atitudinea profesorului de ignorare dispreţuitoare a elevilor, 
corelată cu tendinţa de evaluare a lor în termeni constant negativi şi depreciativi, atitudini care pot 
antrena un ansamblu de consecinţe în plan comportamental: lipsa de comunicare, pasivitatea la 

lecţie, indiferenţa sau, dimpotrivă, perturbarea lecţiilor, dezvoltarea unor atitudini ostile, 
provocatoare. 

Această atitudine a profesorului poate determina din partea elevilor sustragerea de la 
activităţi, indiferenţa faţă de ceea ce se întâmplă în clasă, absenteismul, refuzul de a-şi face temele, 

violenţele verbale faţă de colegi şi chiar faţă de profesori, comportamentele agresive. 
Nu în ultimul rând, modul în care profesorul distribuie sancţiunile, abuzul de măsuri 

disciplinare, de pedepse influenţează climatul şi calitatea vieţii şcolare. 

 

Bibliografie: 

1. Sălăvăstru, Dorina - Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi, 2004 

2. Zlate, M. - Tratat de psihologie organizaţional-managerială, Editura Polirom, Iaşi, 2004 

3. Vlăsceanu, M. - Psihologia organizaţiilor şi conducerii, Editura Paideea, Bucureşti, 1993 

4. Necula, A. – Manual de psihologie socială, Editura Polirom, Iaşi, 2004 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dialoguri Didactice – Nr. 8, decembrie 2017 

 

 

 

200 

 

MODALITĂȚI DE ORGANIZARE A CONȚINUTURILOR 

(INTERDISCIPLINAR, MONODISCIPLINAR, PLURIDISCIPLINAR, 

MULTIDISCIPLINAR, TRANSDISCIPLINAR) 

 

Prof. Iulica Dihoru  

Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Craiova, jud. Dolj 

 

Abordarea din perspectiva curriculară a procesului instructiv-educativ propune termenul 

de conținut curricular. Acest termen se referă la: principii, idei, fapte, probleme etc. incluse într-un 

program de studiu. 

În general, selecţia şi organizarea conţinuturilor curriculare presupune o reflectare ,,în mic” 
a organizării cunoaşterii realităţii pe domenii distincte, dar şi pe grupe de norme integrate, corelate 

şi întrepătrunse la nivel de graniţă. În acest fel, conţinuturile sunt organizate sub forma disciplinelor 
şcolare pentru domenii de sine-stătătoare, pluridisciplinare, interdisciplinare sau pe probleme 
integrate şi de sinteză pe teme generale (E. Joiţa, 2003,pag.176). 

Ordonarea logică a conţinuturilor învăţământului  urmează drumul cunoaşterii ştiinţifice de 
la concret la abstract, de la simplu la complex, construirea de judecăţi noi din altele, construirea de 
raţionamente, înlănţuirea cunoştinţelor, trecerea de la experienţe învăţate la altele noi mai 

complexe, de la acumulare de premise la interpretări, generalizări şi concluzii, dar cu respectarea 

particularităţilor de vârstă şi individuale. Ordonarea conţinutului curricular este raportată şi la 
criteriile psihologice ale învăţării.  

 Interdisciplinaritatea – interacţiunea existentă între două sau mai multe discipline, care se 

realizează pornindu-se de la simpla comunicare de idei până la integrarea conceptelor fundamentale 
privind epistemologia, terminologia, metodologia, procedeele, datele şi orientarea cercetării. 
  Modalitatea de introducere a acestui model de organizare în învăţământ o constituie 
regândirea conţinuturilor, planurilor, programelor şi manualelor şcolare în perspectiva conexiunilor 

posibile sub raport epistemologic şi pedagogic. Organizarea din punct de vedere interdisciplinar a 

curriculum-ului pune în evidenţă conexiunea dintre discipline, coeziunea, unitatea şi globalitatea 
temei alese spre studiu. Se va încerca realizarea unei sinteze a metodelor utilizate, a legilor 
formulate şi a aplicaţiilor propuse. Interdisciplinaritatea vrea „să străpungă barierele de protecţie 
pe care disciplinele le stabiliseră unele împotriva altora.” Se va avea în vedere regândirea învăţării 
şi evaluării în perspectiva educaţiei permanente, introducerea învăţării în clasă, extinderea învăţării 
în grupe mici, introducerea instruirii asistate de calculator, asocierea cu alte principii şi inovaţii 
specifice unui învăţământ modern. 

Principiul interdisciplinarităţii a fost teoretizat continuu, de-a lungul istoriei învăţământului, 
chiar dacă nu a fost aplicat în practica şcolară decât rareori. Ca modalitate de organizare a 
conţinuturilor, interdisciplinaritatea a fost aplicată la începuturile istoriei şcolii şi universităţii, dar 
ulterior a fost progresiv limitată, pe măsură ce societatea a evoluat către specializare şi 
superspecializare pe domenii de cunoaştere şi investigaţie. 
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C. Cucoş defineşte interdisciplinaritatea ca o ,,modalitate de organizare a conţinuturilor 
învăţării, cu implicaţii asupra întregii strategii de proiectare a curriculumului, care oferă o 
imagine unitară asupra fenomenelor şi proceselor studiate în cadrul diferitelor discipline de 
învăţământ şi care facilitează contextualizarea şi aplicarea cunoştinţelor şcolare, în diferite situaţii 
de viaţă” (C. Cucoş, 1998, pag. 119). 

Acestei modalităţi de structurare a conţinuturilor îi sunt specifice o serie de avantaje: 

 Reducerea sau descongestionarea programei, care lasă la latitudinea profesorului selectarea 
conţinuturilor, se soldează cu efecte pozitive atât asupra activităţii cadrului didactic, dar şi asupra 
celei realizate de şcolari; profesorul  nu mai este sub presiunea transmiterii unui volum mare de 
cunoştinţe pe unitatea de timp, iar copiii nu mai sunt puşi în situaţia de a asimila un volum mare de 

cunoştinţe şi informaţii; 
 Se facilitează transferul interdisciplinar, putându-se realiza corelaţii între cunoştinţele mai 

multor discipline cu condiţia ca între acestea să existe într-adevăr un anumit grad de similaritate. 
Realizarea acestor corelaţii este în măsură să faciliteze, pe de o parte, procesul de înţelegere a 
conţinuturilor transmise, iar pe de altă parte, să asigure o retenţie mai îndelungată a lor prin 

memoria de lungă durată; 
 Asigurarea unei mai mari funcţionalităţi a cunoştinţelor, în sensul că acestea devin mai 

operaţionale, se transpun mai uşor în practică, pot fi mai uşor utilizate în rezolvarea unor probleme. 

Conceptul de interdisciplinaritate poate fi înţeles mai bine prin comparaţie cu alte concepte 

corelative: monodisciplinaritatea şi pluridisciplinaritatea. La polul opus abordării interdisciplinare a 
conţinuturilor se află abordarea monodisciplinară. 

 Organizarea diferenţiată şi personalizată a curriculumului 
Organizarea diferenţiată şi personalizată a curriculum-ului are drept scop adaptarea 

procesului de predare-învăţare la aptitudinile elevului, la nivelul intereselor cognitive, la ritmul şi 
stilul său de învăţare. 

Prin acest mod de organizare, se trece de la „o şcoală pentru toţi”, la „o şcoală pentru 

fiecare”. Din perspectiva profesorului, diferenţierea se referă la conţinuturi, metode de instruire, 
mediul psihologic şi standardele de performanţă. 
  Diferenţierea curriculum-ului se face prin următoarele acţiuni: 

 adaptarea conţinuturilor (atât calitativ, cât şi cantitativ – conexiuni, interese şi stil de 

învăţare) la o anume categorie de elevi; 
 adaptarea la principalele procese psihice vizate de curriculum-ul specific (nivelul gândirii, 

învăţarea independentă, comunicarea inter şi intrapersonală, procesele afective); 

 adaptarea condiţiilor mediului de muncă (ambianţa, stimularea, respectarea dorinţelor, 
comunicarea empatică şi cooperarea); 

 raportarea la procesele proiectate şi realizate, la instrumentele utilizate, la procesele psihice 

angajate şi la conţinutul informaţional însuşit. 
Formele de organizare administrativă a curriculum-ului diferenţiat şi personalizat cuprind: 

 grupe omogene de elevi, formate pe criterii aptitudinale – pot fi în cadrul aceleiaşi clase, 
clase distincte sau în şcoli speciale; 

 accelerarea studiilor, îmbogăţirea cu programe de educaţie formală şi nonformală. 
 Monodisciplinaritatea este forma tradiţională de organizare a conţinuturile învăţării, pe 

discipline predate relativ independent unele de altele. Ea prezintă unele avantaje, dar şi limite. 
Principalul avantaj este acela că oferă elevului siguranţa avansării lineare, gradual ascendente pe un 
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traseu cognitiv bine delimitat. Acest traseu poate conduce însă la paradoxul enciclopedismului 

specializat, care închide profesorul şi elevul într-o tranşee pe care şi-o sapă ei înşişi şi care îi 
izolează din ce în ce mai mult de realitate, pe măsură ce o adâncesc. În devotamentul lui pentru 
disciplină, profesorul tinde să treacă pe al doilea plan obiectul prioritar al educaţiei: elevul în 
cauză (D‟Hainaut, L., 1981, pag. 213). 

 O altă modalitate de structurare a conţinuturilor este cea pluridisciplinară sau tematică şi se 
caracterizează prin faptul că, mai întâi, se delimitează tema sau domeniul care urmează a fi studiate, 
iar după aceea se derivă în jurul acestora cunoştinţe furnizate de diferite discipline de învăţământ, 
care oferă perspective particulare, specifice asupra temei care face obiectul activităţii de instruire. 

Perspectiva asupra unei teme devine întregită, contribuindu-se astfel în mai mare măsură la 

facilitarea procesului de înţelegere a cunoştinţelor şi informaţiilor pe care trebuie să le asimileze 
copiii. Punctul de plecare în structurarea în manieră pluridisciplinară a conţinuturilor îl reprezintă o 
temă, o situaţie, o problemă abordată de mai multe discipline, cu metodologii specifice. Prezintă 
avantajul abordării unui fenomen din diferite perspective, reliefând multiplele sale relaţii cu alte 
fenomene din realitate. Pentru nivelurile de şcolarizare care presupun un grad de specializare mai 
înalt, această formă de organizare a conţinuturilor nueste recomandată (C. Cucoş, 1998, pag. 120). 
Există şi câteva avantaje în cazul acestei modalităţi de structurare a conţinuturilor, cum ar fi: 

 Descongestionarea programei cu toate consecinţele rezultate din reducerea conţinuturilor pe 
care trebuie să le parcurgă copiii; 

 Facilităţi în realizarea unor corelaţii existente între disciplinele care intră în structura 
curriculumului; 

 Uşurarea procesului de înţelegere a cunoştinţelor şi informaţiilor care fac obiectul activităţii 
de instruire; 

 Grad mai mare de funcţionalitate şi aplicabilitate a cunoştinţelor şi informaţiilor care 
beneficiază de o asemenea modalitate de structurare. Privind din perspectivă pluridisciplinară, 
putem spune că abordarea în manieră integrată permite o împletire a conţinuturilor într-o formă 
atractivă, flexibilă, mobilizatoare, care conduce activitatea copilului spre investigare şi aplicare 
practică a celor învăţate. 

 Despre transdisciplinaritate, cercetătorii în domeniu o consideră cea mai complicată formă 
de întrepătrundere a mai multor discipline ce poate duce în timp la apariţia unui nou areal de 
cunoaştere. Transdisciplinaritatea presupune întrepătrunderea mai multor domenii şi coordonarea 
cercetărilor astfel, încât să conducă la descoperirea unui alt spaţiu de cercetare. În învăţarea şcolară, 
abordarea transdisciplinară porneşte de la o temă, dar scopul ei este dincolo de informaţie şi de 
subiect, forma de organizare a conţinuturilor fiind axată pe nevoile şi interesele elevului (pe 
comunicare, decizie, creaţie, inovaţie). 

În contextul didactic, a practica transdisciplinaritatea, înseamnă a te plimba prin ştiinţe, a-ţi 
forma o viziune amplă, fără să fie sesizată complexitatea realului. De aceea, viziunea integratoare a 
conţinuturilor este adecvată învăţământului preşcolar şi primar, aşa cum interdisciplinaritatea ar fi 
indicată şcolii gimnaziale, monodisciplinaritatea – liceului şi învăţământului superior, iar 

transdisciplinaritatea, pregătirii postuniversitare. 
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ROLUL CADRULUI DIDACTIC ÎN COMUNICAREA INTERCULTURALĂ 

 

Prof. Marinela Dobre 

Școala Gimnazială „I.D. Sîrbu” Petrila, jud. Hunedoara 

 

iitorul umanităţii este legat de interculturalitate, înţeleasă ca totalitatea elementelor 
definitorii ale unui individ, grup etnic sau naţiune, este decis fundamental de capacitatea de 
adaptare, acceptare, toleranţă a diferenţelor culturale, este împins spre evoluţie şi progres tocmai 
prin diferenţe, nu prin asemănări sau uniformizare. 

Pe de altă parte, tradițiile, cultura şi, în general, personalitatea și identitatea unui individ sau 
grup se formează şi se consolidează prin educaţie, se dobândeşte şi se şlefuieşte în permanență pe 
parcursul întregii vieţii în perioade de existenţă a grupului respectiv. În lumea modernă, tocmai 
nevoia de comunicare, alături de dezvoltarea tehnică şi ştiinţifică a contribuit la reducerea 

distanţelor şi barierelor dintre indivizi şi grupuri, precum şi existenţa unor identităţi multiple, a 
valorilor, tradiţiilor, obiceiurilor şi a modului de relaţionare diferit, impun cu necesitate abordarea 

educaţiei şi a societăţii din perspectiva interculturală. 
Interacţiunea interculturală este inevitabilă şi din punct de vedere al educaţiei, reprezintă atât 

o provocare, cât şi o condiţie esenţială pentru formarea unei tinere generaţii cu adevărat europene, 
ancorată în acelaşi timp la valorile definitorii ale grupului din care face parte, etnic, naţional şi 
comunitar, care are la bază cultivarea respectului reciproc şi a înţelegerii atât între indivizi, cât şi 
între grupuri, îmbogăţită cultural şi ştiinţific. 

Educaţia interculturală vizează dezvoltarea unei educaţii pentru toţi în spiritul recunoaşterii 
diferenţelor ce există în interiorul aceleaşi societăţi şi se referă mai puţin la realizarea unei educaţii 
pentru culturi diferite, ceea ce ar presupune staticism şi o izolare a grupurilor culturale. 

Comunicarea interculturală bazată pe înţelegere este cea mai bună soluţie pentru a evita 
conflictele generate de opinii diferite între indivizi şi grupuri, este soluţia unanim acceptată pentru 
crearea unei lumi mai bune, mai paşnice, pentru respectarea drepturilor omului, este abordarea 

pedagogică optimă a diferențelor culturale, luând în considerație specificităţile spirituale, sau de alt 
gen, este soluția evitării riscurilor ce decurg din schimburile inegale dintre culturi sau a pierderii şi 
disipării bogăţiei culturale specifice fiecărui grup, cu consecinţe dezastruoase pentru viitor. 

Competenţele generale şi specifice trebuie să pună accent în procesul de predare-învăţare a 
disciplinelor sociale care au la bază şi promovează următoarele valori şi atitudini:  

 respect faţă de demnitatea şi drepturile omului;  
 respect şi deschidere faţă de diversitatea culturală;  
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 atitudine pozitivă faţă de persoane care aparţin unor culturi diferite;  
 toleranţă şi respect faţă de persoane şi grupuri care susţin valori, opinii şi credinţe diferite; 

 valorizarea pozitivă a diferenţelor culturale;  

 empatie culturală;  

 solidaritate;  

 disponibilitate pentru dialogul intercultural, relaţionare pozitivă cu ceilalţi şi cooperare. 

Comunicarea interculturală, în primul rând ca parte a educaţiei pentru viitor, trebuie să fie 
scopul și menirea fiecărui cadru didactic, indiferent de domeniul de activitate şi specializare, 
indiferent de categoria de vârstă de care se ocupă sau de forma de învăţământ. 

O educaţie concepută în perspectiva interculturală va resemnifica relaţiile dintre şcoală şi 
alte spaţii educative; ea va deborda zidurile şcolii, prelungindu-se şi insinuându-se în activităţile 
informale, în viaţa de zi cu zi. Cum multiculturalul nu se regăseşte doar în perimetrul şcolii, trebuie 
să ne pregătim pentru a-l întâmpina şi valoriza. 

Instituţiile de învăţământ extraşcolar, a căror menire educativă este la fel de importantă și 
prin natura activităţilor desfăşurate se adresează şi zonei afective, empatice, recreative, a cultivării 
înclinaţiilor şi talentelor artistice native formate tocmai din mediul cultural din care provin copiii, 

utilizează timpul liber din afară şcolii, trebuie să pună un accent deosebit pe dezvoltarea 
comunicării interculturale, iar cadrul didactic are obligația morală și profesională să participe și să 
coordoneze acest proces. Aria de cuprindere a activităților operează cu aceleaşi teme ale educaţiei 
interculturale, respectiv, “acceptare şi participare”, “învăţarea convieţuirii – a învăţa să trăieşti 
împreună”, evitarea “șabloanelor şi prejudecăţilor”. Reuşita și atingerea scopului este 

condiţionată de o abordare diferită a orizontului valorilor, deschiderea de noi căi de manifestare a 
varietății şi diferențelor, cultivarea atitudinii de respect, de deschidere faţă de diversitate, ca răspuns 

specific, didactic la încercarea de soluţionare a unor consecinţe socio-culturale ale impactului 

multicultural, ca mijloc de prevenire şi reducere a conflictelor, ca soluţie pentru promovarea 
valorilor democraţiei şi interculturalităţii/ multiculturalităţii. 

În calitate de profesor, am avut ocazia să întâlnesc situații diferite în care comunicarea 
interculturală a depins în foarte mare măsură de activitatea cadrului didactic, în două ipostaze 
diferite, aceea de moderator și de formator. Abordarea didactică a celor două situații implică, în 
egală măsură, pregătirea pedagogică modernă, dar și o serie de calități pe care doar experiența 
personală și atașamentul față de această profesiune le pot oferi. 

Cadrul didactic este moderator al comunicării interculturale, atunci când în colectivul de 
elevi cu care lucrează sunt diferenţe individuale şi de grup, există o diversitate culturală complexă. 
În astfel de situaţii impactul intercultural este evident şi nemijlocit, valorile culturale constituie 
zestrea cu care fiecare copil vine în colectivul respectiv. Profesorul este moderatorul, cel care 
realizează nu doar informarea, dar și schimbul de informaţii şi cultură, transferul nemijlocit, care 
până la un punct se desfăşoară peste tot în societate. 

Experienţa didactică ne demonstrează că, din prima zi de școală, de la primirea fiecărui 
copil, odată cu participarea la primele activităţi, indiferent de tematica şi domeniul abordat, 
acceptarea, ca prim pas în comunicarea interculturală, depinde în foarte mare măsură de medierea 

cadrului didactic, de tratamentul egal şi nediscriminatoriu, de ascultarea cu atenţie şi seriozitate a 
fiecărui copil. Prin această atitudine și prin exemplul personal, are loc o integrare firească în 
colectiv a fiecărui copil, cu tot bagajul cultural pe care îl posedă. Copiii pot participa la realizarea 

activităţilor, pentru că acest lucru contează şi este apreciat de colegi şi profesor, pentru că 
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patriotismul și dragostea față de aproapele său, nu ţin seama de etnie, de vârstă, de sex sau religie, 

pentru că respectul faţă de comunitate, mediu, istoria patriei sau natură sunt valori ale tuturor, 
pentru că binele sau răul au aceeași semnificație, iar munca și efortul sunt calea spre împlinirea 
dorinţelor şi idealurilor fiecăruia. În astfel de situații rolul de moderator este foarte important, 

pentru păstrarea acelor diferenţe în condiţiile promovării valorilor universale. 
Depinde foarte mult de cadrul didactic ca în activităţile pe care le desfăşoară să răzbată 

identitatea, diversitatea şi multiculturalismul. Copiii vin cu propuneri, mai ales în condiţiile non-

formale, în care creativitatea şi abilitatea de comunicare au frâu liber şi neîngrădit, iar acceptarea 
acestora, toleranţa, respectul faţă de diversitate, vin de asemenea tot din partea colectivității, 
neimpusă, ca urmare a unui proces permanent de mediere, în care abordarea trebuie să fie echivocă, 
încurajantă, dar prudentă, suport al liberului arbitru fără a impune, ordona sau ierarhiza 
proporţional. În acest caz, cadrul didactic utilizează o mare varietate de expresii care doar asigură 
un cadru de comunicare, mediază, încurajează dialogul, asigură acordul şi suportul necesar 
exprimării personalităţii. Diversitatea interculturală este percepută prin curiozitatea specifică vârstei 
copiilor, prejudecăţile se topesc repede, modelele culturale sunt percepute ca aparţinând întregului 
colectiv, reuşitele sau eşecurile sunt comune, iar autoevaluarea din ce în ce mai obiectivă.  

Pe parcursul anilor am desfășurat activităţi diverse, iar spectacolele organizate au căpătat un 
plus de originalitate, de calitate, o complexitate artistică de multe ori considerată imposibil de atins 
altfel, începând de la utilizarea costumelor tradiţionale, combinarea tradițiilor şi a sensibilității 
artistice diferite prin utilizarea în egală măsură a zestrei culturale interetnice. Toate acestea sunt 

menite să asigure un viitor intercultural comunităţii, o comunicare interculturală pe baze sănătoase, 
o conservare a identităţii etnice concomitent cu educarea tinerei generaţii în spiritul valorilor 

europene. 

Sunt situaţii în care comunicarea interculturală trebuie formată, educată, prin activităţile 
organizate. Sunt trasate intenţionat repere interculturale, iar cadrul didactic este elementul activ, 
formator al comunicării interculturale. Este cazul impactului cu alte culturi şi civilizaţii cu care 
copiii nu vin în contact direct, comunicarea este prin import al diversităţii, prin acceptarea de la 
distanţă a diferenţelor, prin modelarea unei atitudini tolerante, în special pe baza simulării unui 
contact intercultural, dar în acelaşi timp cu obţinerea unui rezultat similar unui contact real. 

Pentru rolul formator, cadrul didactic trebuie să fie foarte bine pregătit, să cunoască foarte 
bine diverse culturi şi particularităţile lor, să trezească prin situaţii pregătite şi derulate minuţios 
curiozitatea copiilor, participarea şi comunicarea interculturală. Acest gen de comunicare are nevoie 
de un prilej, de un scop şi de un anumit calendar, iar eu am utilizat în acest sens diversele activităţi 
organizate în colaborare şi parteneriat cu cadre didactice, copii şi instituţii din alte zone geografice 
şi etnice, inclusiv din afara spaţiului naţional, dar şi din domenii educaţionale diverse, care implică 
un comportament de grup specific, o cultură ocupațională cu grad ridicat de diversitate. În aceste 
situații, copiii realizează comunicarea interculturală sub îndrumarea cadrului didactic, care 
stabileşte scopul, obiectivele, activitățile, aportul de cunoştinţe şi rezultatul așteptat. Aici rolul 
determinant în comunicare este al cadrului didactic, prin organizarea, desfăşurarea şi evaluarea 
rezultatelor activităţilor desfăşurate, iar activitatea acestuia, mai ales în spectrul educativ nonformal, 
este foarte importantă. Este nevoie de o foarte bună pregătire teoretică şi practică, experienţă şi 
abilităţi de comunicare deosebite pentru a fi un succes.  

Este de dorit ca prin educaţie să favorizăm astfel de deschideri şi să le convertim în 
capacitatea de a-l accepta pe altul ca fiind altceva. În întâlnirea cu străinii, sunt două moduri eronate 
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de a reacţiona: primul mod constă în a nega diferenţa şi a refuza acomodarea cu altul. Al doilea mod 
constă în a-l recepta pe altul ca pe ceva negativ, a-l percepe cu duşmănie, temere sau agresivitate. 

Trebuie să învățăm să ne respectăm unii pe alții, să comunicăm, să ne tolerăm, să cooperăm 
cu ceilalți, deoarece doar așa nu vor mai exista diferențe între noi care suntem diferiți, dar totuși 
egali. Și pentru că toți copiii au drepturi egale la educație, este necesară identificarea, valorificarea 
și stimularea tuturor capacităților și disponibilităților existente la fiecare, indiferent de etnie, în 
scopul unei educații eficiente. 
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TRANSDISCIPLINARITATEA - O NECESITATE 

 

Prof. Constantin Dumitru 

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, jud. Suceava 

 

Motto: „Arta supremă a profesorului este de a trezi bucuria exprimării creatoare şi bucuria 
cunoaşterii” (Albert Einstein). 

 

„ ducaţia omului modern este considerată într-un mare număr de ţări ca o problemă de 
excepţională dificultate şi în toate, fără excepţie, ca o sarcină de mare importanţă. Este un subiect 
capital de anvergură universală, pentru toţi oamenii care se preocupă să îmbunătăţească lumea de 
azi şi s-o pregătească pe cea de mâine. Pretutindeni unde există un sistem educativ tradiţional, 
acesta suscită o avalanşă de critici şi sugestii care adesea ajung să pună în discuţie sistemul în 
ansamblul său. O parte a tineretului se revoltă contra modelelor pedagogice şi a tipurilor 
instituţionale care îi sunt impuse, fără să fie uşor de delimitat rolul exact care îi revine acestei 
probleme în neliniştile difuze şi izbucnirile sale de revoltă” (I. Jinga, I. Negreţ, Învăţarea eficientă). 

Societatea contemporană, prin progresul spectaculos al ştiinţei, tehnicii şi tehnologiei ne 
obligă pe noi, oamenii obişnuiţi să ne adaptăm acestor provocări, a căror principală caracteristică 
este aceea a complexităţii. Niciodată până acum omenirea nu s-a confruntat cu probleme atât de 
complexe, atât sub raportul cauzelor şi efectelor, cât şi în ceea ce priveşte impactul lor asupra 
oamenilor.  

Caracterul complex şi integrat al unor probleme cum ar fi globalizarea, migraţia, 
interculturalitatea, protecţia mediului, explozia informaţională, sărăcia, conflictele etc. revendică o 
abordare educaţională transdisciplinară. „Instaurarea unei culturi transdisciplinare, care ar putea 

contribui la eliminarea tensiunilor ce ameninţă viaţa pe planeta noastră, este imposibilă în absenţa 
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unui tip nou de educaţie, care să ia în considerare toate dimensiunile fiinţei umane”. Pentru a face 

faţă incertitudinilor şi schimbărilor continue caracteristice economiilor de piaţă, elevii au nevoie de 

competenţe strategice, cum ar fi abilităţile de a învăţa cum să înveţe, abilităţile de rezolvare de 
probleme, abilităţile de evaluare.  

Ştiinţele naturii – fizica, chimia, biologia, geografia, astronomia – sunt universuri greu de 

cucerit, dar aceasta le face parcă şi mai interesante. De cele mai multe ori, elevii deţin anumite  
cunoştinţe, dar nu reuşesc să facă legătura cu ceea ce observă în jurul lor. Majoritatea însă nu pot 
învăţa sau învaţă mecanic, fără a se gândi  că ceea ce învaţă sunt fenomene cotidiene, întâlnite la tot 
pasul şi că şcoala vine să le explice. Consider că prezentarea diverselor noţiuni într-un mod practic 

şi conectate cu experienţa cotidiană contribuie într-o mai mare măsură la buna înţelegere a ceea ce 
se întâmplă în jurul nostru, la o mai bună înţelegere şi aprofundare a fenomenelor şi la o maturizare 
intelectuală. În procesul de învăţământ este bine să folosim cât mai multe metode şi mijloace 
didactice: experimentul, planşele, filmele, problematizarea, demonstraţia, modelarea pe calculator, 
pentru că astăzi, graţie progresului tehnic şi informaţional avem la îndemână acest mijloc fascinant 
de transmitere a cunoştinţelor. 

Nevoia de punţi de legătură între diferitele discipline s-a concretizat prin apariţia, către 

mijlocul secolului al XX-lea, a pluridisciplinarităţii şi a interdisciplinarităţii.  
Curriculum-ul integrat traversează barierele obiectelor de studiu. Lucian Ciolan defineşte 

curriculum integrat ca fiind „crearea de conexiuni semnificative între teme sau competenţe care 
sunt de regulă formate disparat, în interiorul diferitelor discipline. Aceste teme sau competenţe au 
o puternică legătură cu viaţa cotidiană a elevilor şi îşi propun, direct sau indirect, să contribuie la 
formarea unor valori şi atitudini”. Noile concepte presupun: 

 realizarea curriculumului având la bază unităţi tematice, concepte şi probleme din viaţa 
cotidiană; 

 interrelaţionarea obiectelor de studiu; 
 relaţii între fenomene, procese, concepte, cauze şi efecte din diverse domenii; 
 realizarea de activităţi integrate, practice, de tipul proiectelor, activităţilor de cercetare, 

observare, redescoperire, în activităţile din clasă, din laborator sau în cadrul excursiilor tematice; 
 corelarea noţiunilor învăţate cu situaţiile din natură sau din viaţă. 
După Basarab Nicolescu, disciplinaritatea, pluridisciplinaritatea, interdisciplinaritatea şi 

transdisciplinaritatea sunt săgeţi ale aceluiaşi arc, şi anume arcul cunoaşterii. Integrarea are mai 

multe nivele; aceste nivele, descrise mai jos, pot fi privite ca paşi spre transdisciplinaritate. 

 Monodisciplinaritatea promovează supremaţia disciplinelor formale, fiind centrată pe 
obiectele de studiu independente.  

 Pluridisciplinaritatea se referă la situaţia în care o temă aparţinând unui anumit domeniu 
este supusă analizei din perspectiva mai multor discipline, acestea din urmă menţinându-şi 
nealterată structura şi rămânând independente unele în raport cu celelalte. Un exemplu în acest sens 
îl constituie problematica clonării, tratată de regulă în studiile de genetică, dar la fel de relevantă de 
studiat în perspectiva eticii, psihologiei, politologiei, fizicii, chimiei etc. 

 Interdisciplinaritatea. Dacă în cazul pluridisciplinarităţii vorbim de o „corelare” a 
eforturilor şi potenţialităţilor diferitelor discipline pentru a oferi o perspectivă cât mai completă 
asupra obiectului investigat, interdisciplinaritatea presupune o intersectare a diferitelor arii 

disciplinare, în urma acestei intersectări putând lua naştere noi obiecte de studiu: biochimia, chimia- 

fizică, geochimia. 
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 Transdisciplinaritatea – reprezintă gradul cel mai elevat de integrare a curriculum-ului, 

mergând adesea până la fuziune. Conceptul de transdisciplinaritate ne trimite la implementarea în 
sistemele educaţionale a celor patru piloni sugeraţi de Delors - a învăţa să cunoşti, a învăţa să faci, 
a învăţa să trăieşti alături de ceilalţi şi a învăţa să exişti, între care există o conexiune solidă. O 
educaţie transdisciplinară trebuie să aibă în vedere atât mentalul, cât şi sensibilitatea şi trupul fiinţei 
umane, elevul şi profesorul nefiind în relaţii antagonice, sau de inferioritate a primului faţă de cel 
de-al doilea, ci într-o strânsă interdependenţă, rolurile inversându-se succesiv în procesul didactic.  

Concluzie: Abordarea transdisciplinară în şcoală se impune din mai multe imperative: omul 
viitorului trebuie să fie capabil să facă faţă provocărilor cotidiene, să se poată adapta „din mers”, să 
fie capabil de a se recalifica; în acest context, calificarea disciplinară nu mai este suficientă omului 
modern pentru a face faţă evoluţiei trepidante a societăţii, a stiinţei, tehnicii şi tehnologiei, ci 
depinde de noi, profesorii, să facem fiecare disciplină cât mai plăcută elevilor noştri.  
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ANTRENAREA GENERAŢIEI TINERE ÎN PREVENIREA RISIPEI 

 

Prof. Rodica Ionescu 

Liceul Teoretic Videle, jud. Teleorman 

 

 

 plagă a globalizării este propagarea cu repeziciune a tot ce înseamnă problemă locală şi 
transformarea în problemă mondială. Risipa de alimente este o problemă apărută în urma 
supraproducţiei şi a dezvoltării necontrolate, în special în ţările dezvoltate, dar care a fost 

"exportată" tuturor. Ceea ce pare ireal pentru generaţia de peste 60 de ani, poate şi mai tineri, în 
România, procentul de mâncare irosită în gospodării se apropie de 50%.  

Pentru clarificarea terminologiei, precizăm că prin risipă de alimente se înţelege aruncarea 
sau utilizarea alternativă (în scopuri nealimentare) a unor alimente sigure și hrănitoare destinate 
consumului uman, de-a lungul întregului lanț alimentar, de la producția primară la nivelul 
consumatorului final, faţă de deșeu alimentar care se referă la orice aliment și la părțile 
necomestibile ale alimentelor care sunt îndepărtate din lanțul alimentar pentru a fi aruncate  sau 
valorificate (conform FAO). 

 

 
 

Plecând de la sloganul "UN ROMÂN ARUNCĂ, SĂPTĂMÂNAL, 10 KG DE 

ALIMENTE! NU FI TU ACELA!", în anul şcolar 2016-2017 am organizat, alături de o echipă de 
30 de elevi, o campanie de conştientizare şi de prevenire a risipei alimentare. 

Primul pas l-a constituit analiza problemei, contextul în care a apărut, căutarea factorilor 
determinanţi. Un grup de elevi au elaborat un chestionar care mai apoi a fost aplicat pe un număr de 

220 de persoane, 100 din mediu rural şi 120 din mediu urban, cu specificaţia că oraşul Videle (unde 

a fost realizat sondajul) este un oraş mic, în plină zonă agricolă, cu care are strânse conexiuni. 
În urma colectării şi prelucrării datelor, s-a remarcat faptul că dimensiunea risipei alimentare 

este mult mai ridicată în mediul urban decât în mediul rural, că în ambele medii irosirea mâncării 
creşte odată cu scăderea vârstei, variaţia fiind între 18 kg/săptămână pentru cei de până în 30 de ani, 
din urban, şi 2 kg pentru cei de peste 50 de ani, din rural. 
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O altă direcţie de analiză s-a constituit în identificarea categoriei de alimente din care 

provine risipa.  

 

 
  

O observaţie interesantă este că, deşi pâinea este pe locul trei, foarte aproape de primele 

două locuri ca valoare, totalul este dat în foarte mare parte de tineri, în special din mediul urban. 
Intervievaţii de vârsta a treia au indicat lactatele şi, mai rar, fructe şi mâncare gătită, "pâinea nu se 
aruncă, pâinea e sfântă". 

Pe lângă observaţia că în mediul rural risipa alimentară este mult mai mică, şi la capitotul 
"ce facem cu alimentele nemâncate" se remarcă o îmbunătăţire: foarte puţină mâncare se aruncă, 
mare parte se reutilizează, tocmai specificului zonei: se introduce în circuitul hranei animalelor sau 

se transformă în compost. 
 

 
 

Din graficul de mai sus se remarcă utilizarea preferenţială a alimentelor irosite în hrana 
animalelor, aceasta fiind posibilă datorită persistenţei, încă, a legăturilor de rudenie între locuitorii 
din mediul urban şi cel rural, "strâng pâinea şi o duc la ţară, la porci". 

În nicio situaţie nu s-a emis varianta de a colecta selectiv resturile alimentare pentru a intra 

în circuitul obţinerii de biogaz, şi acest fapt se datorează inexistenţei practice a acestei variante în 
zona în care s-a realizat sondajul. Dimpotrivă, varianta utilizării deşeurilor alimentare pentru biogaz 
a fost privită cu neîncredere, ca o ciudăţenie. 

Stă în puterea statului şi/sau a agenţilor economici să creeze/să ofere această alternativă: 
recuperarea şi utilizarea resturilor alimentare în producerea de biogaz. 
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Între timp, noi, "producătorii de risipă alimentară", vom încerca să scădem aportul acestui 
comportament iresponsabil, şi echipa de lucru a avut ca al doilea obiectiv important căutarea de 

soluţii şi promovarea acestora. 
Ca modalităţi de lucru au fost alese elaborarea şi distribuirea de flyere, lipirea de afişe, toate 

având ca mesaj conştientizarea volumului de alimente irosite şi a implicaţiilor economice şi de 
mediu. 

O parte din mesaje s-au axat pe informaţii de tipul "Ştiai că...?” 

 O treime din producția mondială de alimente ajunge la gunoi? 

 În medie, un român aruncă 10 kilograme de alimente pe lună? 

 Cu banii cheltuiți anual pe mâncarea aruncată, îți poți face 9 plinuri de benzină? 

 40% din toată risipa alimentară provine din gospodăriile românilor, nu din industrii? 

O altă categorie de informaţii cuprinse în flyere au fost sfaturi despre cum să reducem risipa 
alimentară la nivel personal, de exemplu: 

 Împarte, nu arunca! Donarea de produse alimentare reprezintă opțiunea de preferat înainte 
ca alimentele să fie irosite! 

 Cere la pachet mâncarea rămasă și/sau comandă-ți atât cât poți mânca! 
 Când cumperi, relaxează-te și fii cât mai conștient de nevoile tale reale, ca să eviți 

cumpăratul compulsiv. (Știai că atunci când cumperi pe stomacul gol, ți se activează 
instinctul de supraviețuire și cumperi mai mult decât ai nevoie?) 

 Aranjează-ți strategic alimentele în frigider, ca să le prelungești durata de viață.  
Îndemnul final este de a ne păstra mediul curat prin utilizarea corectă şi completă a 

alimentelor, prin scăderea risipei alimentare, şi acolo unde nu se pot preveni pierderile, acestea să 
fie reutilizate în alte scopuri: producerea de biogaz, producerea de compost, hrana animalelor. 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE IARNĂ 

 

Prof. înv. primar Mariana Matei  
Liceul Tehnologic „Dimitrie Cantemir” Fălciu, jud. Vaslui 

 

entru noi toţi, iarna nu este numai anotimpul zăpezii şi al frigului, ci şi acela al bucuriilor 

prilejuite de atâtea datini şi obiceiuri legate de sărbătorirea Naşterii Domnului. Obiceiurile legate de 
sărbători fac parte din cultura tradiţională a neamului nostru. Este o mare bucurie că încă se mai 
păstrează în unele zone ale ţării aceste datini care ne ajută să înţelegem sărbătoarea respectivă, 

precum şi să ne bucurăm împreună de Marele Praznic. Păstrarea acestor datini este o mărturie vie a 
faptului că avem o conştiinţă a neamului din care facem parte. Obiceiurile ţin de conştiinţa 
poporului român pentru că exprimă înţelepciunea populară a acestui neam, sunt esenţe ale bogăţiei 
noastre spirituale.  

Cele mai răspândite şi mai fastuoase s-au dovedit a fi cele legate de Marele Praznic al 

Crăciunului şi de sărbătorirea Anului Nou. Repertoriul tradiţional al obiceiurilor şi tradiţiilor 
româneşti cuprinde pe lângă colindele propriu-zise - cântece de stea, vifleemul, pluguşorul, sorcova, 
vasilica, jocuri cu măşti (ţurca, cerbul, brezaia), teatrul popular, dansuri (căluţii, căluşerii) - şi o 
seamă de datini, practici, superstiţii, ziceri, sfaturi cu originea în credinţe şi mituri străvechi sau 
creştine. Se spune că în seara de Ajun se deschid cerurile şi cei evlavioşi pot auzi glasurile îngerilor.  

Sărbătorile de iarnă la români încep odată cu prinderea Postului Crăciunului (15 noiembrie) 

şi ţin până la Sfântul Ioan (7 ianuarie). Este o perioadă bogată în obiceiuri, diferite de la o zonă la 
alta, având în centru marile sărbători creştine prăznuite în această perioadă. Reperele mai 
importante sunt: Postul Crăciunului, Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza şi Sfântul Ioan. 

Un obicei foarte cunoscut este împodobirea pomului de Crăciun, a bradului. Bradul care 

este veşnic verde simbolizează viaţa, făcându-se astfel analogie cu viaţa care intră în lume odată cu 
Naşterea Fiului lui Dumnezeu, Căci Cel Ce este Viaţa Se naşte pentru ca noi să dobândim viaţa 
veşnică. Datina împodobirii bradului de Crăciun pare a fi de obârşie germană, aşa cum este şi 
cântecul "O, brad frumos!".  

Primele semne ale Sărbătorii Naşterii Domnului le dau grupurile de colindători, care 

pornesc din casă în casă, cu o traistă încăpătoare pe umăr, pentru a le ura gazdelor fericire, sănătate 
şi prosperitate. Aceste colinde sunt creaţii populare cu text şi melodie, care conţin mesaje speciale 
(religioase sau satirice la adresa celor uraţi). Colindătorii vestesc naşterea Domnului, urează 
gazdelor sănătate şi bucurii, primind pentru aceste urări cozonac, prăjiturele, covrigi, nuci, mere şi 
chiar colăcei - pe care gospodinele care respectă tradiţia le-au pregătit cu mult timp înainte. Diferind 
doar destul de puţin, colindele religioase sunt foarte asemănătoare în toate zonele ţării, cele mai 
cunoscute şi apreciate fiind: “O, ce veste minunată”, “Steaua”, “Trei păstori”, “La Vifleim colo-n 

jos”, “Cântec de Crăciun”, “Aseară pe înserate”.  
    În ziua de Sfântul Vasile, există obiceiul ca flăcăii să umble cu ţurca, capra sau brezaia. Ca 

şi la celelalte jocuri cu măşti practicate în timpul sărbătorilor de iarnă, şi în jocul caprei şi-au făcut 
loc, pe lângă măştile clasice (capra, ciobanul, ţiganul, butucarul), măştile de draci şi moşi care, prin 
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strigăte, chiote, mişcări caraghioase, măresc nota de umor şi veselie, dând uneori o nuanţă de 
grotesc.  

Jocul "caprei" (uciderea, bocirea, înmormântarea, învierea) la origine a fost, desigur, un 

ceremonial grav, un element de cult. În cadrul sărbătorilor agrare jocul a devenit un ritual menit să 
aducă rodnicie anului care urmează, spor de animale în turmele păstorilor, succesul recoltelor - 

invocat şi evocat de boabele care se aruncau de gazdă peste cortegiul "caprei". Capra joacă după 
fluier, iar la terminare, unul din flăcăi, apropiindu-se de masa unde sunt membrii familiei, începe să 
vornicească. Flăcăii joacă pe stăpâna casei, pe fete şi chiar servitoare, dacă sunt acasă, şi apoi 
mulţumind se îndepărtează.  

"Capra" este - de fapt - un om mascat, ascuns sub un costum larg, care ţine deasupra capului 

un băţ în vârful căruia este cioplit un fel de cap de capră. “Falca” de jos a “caprei” este mobilă, 
astfel încât gura acesteia poate închide sau deschide, dar mai ales poate “clămpăni”, făcând un 
zgomot specific. În jurul caprei cântă şi dansează alţi colindători mascaţi şi costumaţi specific, unii 

dintre aceştia fiind instrumentişti cu acordeon, fluier, tobă sau chiar vioară.  
Cea mai amplă ceată o are "Capra" moldovenească care a grupat în jurul nucleului principal 

de personaje, un număr impresionant de "mascaţi" (35-40 de personaje). În această componenţă, 
cetele parcurg întreaga aşezare sătească, din casă în casă, "Capra" fiind jucată pentru a aduce noroc 

şi belşug.  
Asemănător cu “Capra” este obiceiul de a umbla cu “Ursul”, această datină avându-şi de 

asemenea originea într-un cult geto-dac, ce urmărea fertilizarea şi purificarea solului şi a 

gospodăriei. Ursul este întruchipat de un flăcău care poartă pe cap, pe umeri şi pe spate blana unui 
astfel de animal, având în jurul urechilor nişte ciucuri roşii. În timp ce ursul mormăie şi joacă în 

ritmul tobelor şi al fluierăturilor, ursarul strigă: “Joacă bine, măi Martine, / Că-ţi dau pâine cu 
măsline”. “Ursul” este însoţit de un grup de colindători mascaţi şi costumaţi, care reprezintă diverse 
animale sau personaje şi care îl aţâţă prin strigături. La sfârşit, toţi le urează gazdelor multă 
sănătate, fericire, recolte bogate, mese îmbelşugate şi la mulţi ani.  

„Steaua" este un colind care începe din prima seară a Crăciunului şi se încheie la 

Bobotează. De la Crăciun şi până la Bobotează copiii umblă cu steaua, un obicei vechi ce se 

întâlneşte la toate popoarele creştine. Acest obicei vrea să amintească steaua care a vestit naşterea 
lui Iisus şi i-a călăuzit pe cei trei magi. Micul cor al stelarilor, care intră în imobil în zilele 
Crăciunului, cântă versuri religiose despre naşterea lui Isus: "Steaua sus răsare"; "În oraşul 
Vitleem"; "Trei crai de la est".  

Obiceiul Plugușorului este legat de speranţa fertilităţii, versurile sale prezentând practicile 

agricole şi urări de holde bogate. În schimbul acestor urări, copiii primesc daruri simbolice, colaci, 

fructe sau bani.  

Legat de jocul caprei, cel al ursului, căluţii şi jocul cerbului, aceste obiceiuri şi-au pierdut 

astăzi din semnificaţiile iniţiale (capra - personificarea productivităţii/înmulţirii uşoare şi rapide în 
lumea animală şi a fertilităţii pământului; ursul - animal sacru la geto-daci; căluţii/căiuţii - care 

simbolizează protejarea gospodăriilor de spiritele rele; cerbul - simbolul soarelui, întruchiparea 
purităţii şi a dreptăţii) şi sunt practicate mai mult în scop de diverstisment. 

Urarea de pluguşor este de fapt un adevărat poem care deschide cu har, recurgând la 

elemente fabuloase, toate muncile agricole. Obiceiul de a merge cu pluguşorul contribuie la veselia 

generală a Sărbătorilor de Anul Nou, pluguşorul colorează desfăşurarea acestei sărbători de Anul 
Nou cu acele elemente care ilustrează una dintre principalele ocupaţii ale poporului nostru - 
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agricultura şi creşterea animalelor. Pluguşorul copiilor este tot un obicei străvechi agrar. În ajunul 
Anului Nou, cetele de copii intră din casă în casă să ureze, purtând bice (harapnice) din care 
pocnesc, buhaie (un instrument specific), clopoţei, tălăngi etc. 

Sorcova este obiceiul conform căruia în dimineaţa zilei de 1 ianuarie copiii, dar şi cei mari, 

merg şi seamănă, simbolic, cu boabe de grâu şi orez, pe care le aruncă în casă şi asupra celor din 

casă. Versurile însoţite de urări specifice diferă de la o zonă la alta: „Sorcova, vesela/ Să trăiţi, să-

mbătrâniţi/ Ca un măr, ca un păr, ca un fir de trandafir/ Tare ca piatra, iute ca săgeata/ Tare ca 
fierul, iute ca oţelul/ La anul şi la mulţi ani” sau, o variantă mai scurtă, „Sorcova vesela/ Să trăiţi să 
înfloriţi/ Ca merii, ca perii, în mijlocul verii/ Ca toamna cea bogată de toate-mbelşugată/ La anul şi 
la mulţi ani”.  

În zilele noastre, în ajunul Crăciunului, în fiecare casă se împodobeşte câte un brad (cu 
beteală, globuri, figurine, ghirlande, bomboane, artificii şi lumânări sau beculeţe). Noaptea, Moş 
Crăciun aduce daruri, pe care le pune sub brad, bineînţeles numai celor care merită. 
 

 

TIPURI DE EVALUARE 

 

Prof. Valentina Mazăre 

Școala Gimnazială Nr.1 Mangalia, jud. Constanţa 

 

valuarea reprezintă un proces de obținere a informațiilor asupra elevului, profesorului, 

programului sau sistemului educațional în ansamblu, cu ajutorul unor instrumente de evaluare, cu 
scopul elaborării unor judecăți de valoare care sunt raportate la criteriile propuse asupra acestor 
informații în vederea elaborării unor aprecieri pe baza cărora se vor lua o serie de decizii (privind 

conținutul, metodele, strategiile, demersul sau produsul etc.). 

          Pe scurt, prin procesul de evaluare ne pronunțăm asupra stării unui fapt, proces la un anumit 

moment, din perspectiva informațiilor pe care le culegem cu ajutorul unui instrument care ne 

permite să măsurăm în raport cu o anumită normă la care ne raportăm (după Etienne Brunswic). 
          Fiind un proces multidimensional, se pot identifica în funcție de criteriile alese, mai multe 
tipuri de evaluare. Cele mai importante dintre acestea sunt: 

 După domeniu: 

 evaluarea în domeniul psihomotor (capacitate, aptitudini, deprinderi); 

 evaluarea în domeniul socio-afectiv (atitudini); 

 evaluarea în domeniul cognitiv (cunoșțințe). 
 După obiectul evaluării: 
 evaluarea procesului de învățare (atât a achizițiilor, cât și a procesului în sine); 
 evaluarea performanțelor (realizate individual, în grup sau de către grup); 
 evaluarea a ceea ce s-a învățat în școală sau a ceea ce s-a învățat în afara școlii. 
 După accentul pus pe proces sau pe item: 

 evaluarea de proces – se referă la performanțele elevilor; 
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 evaluarea de sistem – accentul se pune pe sistemul în care se desfășoară procesul 
(participanții la proces, instituții, organizarea sistemului). 

 După cine face evaluarea: 

 autoevaluare (realizată de cel care învață); 
 evaluare internă (realizată de aceeași persoană care realizează și procesul de predare-

învățare); 
 evaluare externă (realizată de o persoană sau o instituție din afara procesului de predare-

învățare). 
 După etapa în care se face evaluarea: 

 evaluare inițială (realizată la începutul procesului de predare-învățare); 
 evaluare continuă (realizată în timpul acestui proces); 
 evaluare finală (realizată după o perioadă de timp bine precizată: semestru, sfârșit de an 

școlar). 

 După cum evaluarea certifică sau nu calitatea celui care este evaluat: 

 evaluarea sumativă – arată nivelul la care a ajuns elevul la un moment dat. Este o judecată 
definitivă care certifică sau sancționează calitatea celui evaluat, care se produce “la termen”, fiind o 
evaluare finală şi se bazează pe informațiile obținute în urma unui test, examen ori cumulând datele 
obținute în timpul evaluării continue; 

 evaluarea formativă – nu certifică o etapă, ci permite ameliorarea rezultatelor, revenirea 

asupra celor învățate pentru a le corecta și a facilita trecerea spre o altă etapă; este orientată spre un 
ajutor imediat și încearcă să coreleze caracteristicile elevului (inclusiv nevoile și interesele) cu 
caracteristicile conținuturilor de învățat. Se desfășoară cu regularitate și este utilizată în luarea 
deciziilor privind activitatea continuă. 

 Dupa cum se apelează la o normă sau un criteriu: 

 evaluare normativă – apelează la o normă, furnizează poziția individului față de altul într-un 

grup (ex. - ce poate să facă elevul x în comparație cu elevul y în realizarea sarcinii date?); 
 evaluare criterială –apelează la un criteriu și se face judecând performanța unui individ în 

funcție de gradul de realizare a criteriului stabilit, în funcție de obiective (ex. - ce au realizat x și y 
din sarcina dată față de pragul de reușită). 

 După perspectiva temporală din care se face: 

 evaluare diagnostică – se stabilește starea de fapt, identificându-se cauzele; 

 evaluare prognostică – identifică potențialul subiectului raportat la viitor. 
 După caracterul standardizat al instrumentelor: 

 evaluare formală – realizată prin instrumente standardizate asociate sau nu cu teste 
psihologice; 

 evaluare informal - realizată prin instrumente nestandardizate, alternative, proiectate de 

către profesor. 
 După caracteristicile tehnice ale probelor: 

 evaluare convergentă – probe care presupun răspunsuri multiple, închise, la alegere; 
 evaluare divergentă – probe cu răspunsuri deschise, construite fără limite fixe. 
 După modul în care rezultatele pot fi sau nu măsurate: 

 evaluare cantitativă - la care rezultatele sunt cuantificate in funcție de un punctaj; 
 evaluare calitativă - la care rezultatele nu pot fi măsurate prin cuantificare. 
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CULTIVAREA CREATIVITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Prof. Anca Cristina Mihai 

Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” Craiova, jud. Dolj 

 

 

Motto: „Creativitatea nu înseamnă să găsești un lucru, ci să faci ceva din el după ce l-ai găsit.” 
(James Russell Lowell) 

 

rin prezentul studiu mi-am propus să evidențiez rolul pe care inovația și tradiția, cei doi 
mari piloni care susțin activitatea educațională, îl au în procesul de învățare. Orice dezechilibru 

produs în aceste două fundamente are drept consecință o „proastă” așezare a procesului educațional, 
respectiv a procesului devenirii persoanei. De ce această afirmație? După cum știm, din experiență 
personală, ne naștem indivizi, inși. Educația, treaptă cu treaptă (cei șapte ani de-acasă, 
preșcolaritatea, școlaritatea mică etc.), ne transformă în persoane, în oameni care știu, știu despre ei, 
știu cu și despre alții. Vedem că educația este fundamental devenirii. Orice fundament se așază pe 
teren sigur. Acest teren este asigurat tocmai de tradiție și inovație. 

Tradiția presupune valorizare și continuitate. Educația nu este un proces al momentului, ci 
este o sumă de valori transferată și operaționalizată. Tradiția transformă informația și experiența în 
repere și algoritmi ai dezvoltării. Tradiția asigură siguranța în educație, reperele la care te raportezi, 

baza de pornire a inovației. Creativitatea produce inovația, schimbarea, stă la baza dezvoltării. 
Omul este cea mai evidentă formă a dezvoltării. Tocmai acesta este motivul pentru care 
creativitatea este fundament al educației. 

Trăim într-o societate bazată pe competiție și concurență. În privința competiției, un element 

fundamental îl contituie creativitatea. Astăzi, mai mult decât oricând, creativitatea reprezintă o 
condiţie fundamentală a calităţii educaţiei, una dintre premisele esenţiale ale performanţei. 

Creativitatea este acea caracteristică a gândirii care foloseşte inventiv experienţa şi 
cunoştinţele acumulate, oferind soluţii şi algoritmi noi de dezvoltare. Ea face posibilă crearea de 
produse reale sau pur mintale, constituind un progres în planul social. Componenta principală a 
creativităţii o constituie imaginaţia, dar creaţia de valoare reală mai presupune şi o motivaţie, 
dorinţa de a realiza ceva nou, ceva deosebit. Şi cum noutatea, azi, nu se obţine cu uşurinţă, o altă 
componentă este voinţa, perseverenţa în a face numeroase încercări şi verificări.  

“Fără creativitate nu există soluţii la probleme, nu există o viziune a viitorului, nu există 
găsirea oportunităţilor şi fructificarea lor, nu există alternative, nu există exprimarea fiinţei umane 

la întregul ei potenţial”. (Pera Novacovici) 
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De-a lungul timpului specialiştii au elaborat mai multe teorii asupra conceptului de 

creativitate. Astfel, J.P. Guilford concepe creativitatea ca o etapă a învăţării, transferabilă şi în alte 

domenii de activitate, iar Nednik consideră creativitatea un proces de organizare şi transformare a 
unor elemente asociative în combinaţii noi pe baza gândirii. Creativitatea nu înseamnă doar 
receptarea şi consumul de nou, ci, în primul rând, crearea noului. După C. Rogers, adaptarea 

creativă naturală pare a fi singura posibilitate prin care omul poate ţine pasul cu schimbarea 
caleidoscopică a lumii sale. În condiţiile ratei actuale a progresului ştiinţei, tehnicii şi culturii, un 
popor cu un nivel scăzut al creativităţii, cu o cultură limitată nu va putea rezolva eficient problemele 
cu care se confruntă. Dacă oamenii nu ar găsi idei noi şi originale în adaptarea lor la mediu, atunci 
popoarele lor nu ar mai fi competitive în plan internaţional. 

Creativitatea pedagogică reprezintă, după Sorin Cristea, „modelul calităţilor necesare 

educatorului/cadrului didactic pentru proiectarea şi realizarea unor activităţi eficiente prin 
valorificarea capacităţilor sale de înnoire permanentă a acţiunilor specifice angajate la nivelul 

sistemului şi al procesului de învăţământ”. Aptitudinea pedagogică este consecinţa interiorizării 
acţiunii educative, în care sunt incluse trăsături psihologice, psihopedagogice, psihosociale. În acest 
sens, este relevantă opinia lui C. Noica: “O şcoală în care profesorul nu învaţă şi el este o 
absurditate.” 

Calităţile specifice aptitudinii pedagogice sunt atât ştiinţifice, cât şi psihopedagogice şi 
psihosociale. Şcoala poate deveni un promotor al iniţiativelor creative atunci când asigură condiţii 
cum sunt: 

 democratizarea relaţiei profesor-elev, prin participarea elevului la procesul instructiv-

educativ, proces care să fie interactiv; 
 crearea unei atmosfere şcolare între autoritate şi liber-arbitru; 

 restructurarea programelor şcolare, prin extinderea acelor discipline care stimulează în mod 
direct creativitatea (literatura, muzica etc.), dar şi prin includerea unor discipline noi, 

avându-se în vedere însă şi evitarea supraîncărcării, a excesului de informaţii. 
În procesul didactic, creativitatea se transpune în flexibilitate, opusul stereotipiilor, rutinei. 

Structura creativităţii exprimă interdependenţa dintre produsul creator, procesul creator şi 

personalitatea creatoare. 

În funcţie de felul cum este organizat şi orientat, procesul de învăţământ poate duce la 

dezvoltarea gândirii creatoare, dar, din păcate, şi la formarea unei gândiri şablon. Acest lucru se 
întâmplă atunci când profesorul se mulţumeşte cu o reproducere textuală şi acordă note mari pentru 
o atare reproducere textuală, caz în care elevii nu se vor strădui să reprezinte materialul consultat 
într-o formă personală, să gândească asupra lui, să caute soluţii originale, să grupeze şi să 
ierarhizeze ideile. Un astfel de profesor va contribui la educarea unei gândiri şablon, la frânarea 

dezvoltării spiritului critic şi a gândirii creatoare.  
Acest tip de gândire, gândirea creatoare a elevilor se dezvoltă în instituţia de învăţământ prin 

creşterea exigenţei faţă de capacităţile lor, fără a distanţa însă prea mult exigenţele faţă de 
posibilităţi. Cerinţa principală trebuie să vizeze nu reproducerea fidelă a textelor sau explicaţiilor 
date la lecţie, ci stimularea independenţei şi originalităţii gândirii, căutarea activă de soluţii şi 
răspunsuri, experimentarea, chestionarea etc.  

În şcoală elevii ridică adeseori întrebări. Între întrebare şi răspuns este util să se ducă o mică 
discuţie de tip euristic cu elevul, care să-i dea cât mai mult posibilitatea să contribuie la găsirea 
răspunsului, pe baza experienţei şi a cunoştinţelor sale. 
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Un prim pas trebuie făcut în formularea obiectivelor instructiv-educative, astfel încât 
cultivarea creativităţii să stea alături de educarea gândirii, prin combaterea conformismului cultural 
manifestat la mulţi dintre profesori. Astfel, chiar progresul gândirii în soluţionarea problemelor 

depinde de factorul creativitate. 

Educarea creativităţii, la copiii de toate vârstele, presupune atingerea următoarelor obiective 
cu caracter general: 

 formarea unei atitudini pozitive faţă de progres, faţă de elementele de noutate şi faţă de 
introducerea acestora în propriile acţiuni; 

 pregătirea lor pentru a accepta noul ca un indiciu al progresului, al inovaţiilor şi al 
creativităţii umane; 

 încurajarea manifestărilor elevilor caracterizate prin caracter şi rezultate originale; 
 formarea şi dezvoltarea aptitudinilor şi capacităţilor de a crea, de a regândi strategiile de 

lucru şi de a le integra în sisteme dinamice, flexibile şi eficiente; 
 formarea şi dezvoltarea capacităţilor creative, a capacităţilor de a realiza ceva nou: 

conexiuni, idei, teorii, modele ideale sau materiale, produse materiale etc. 

Foarte importantă este atitudinea profesorului, relaţia sa cu elevii. Atitudinea autoritară 
poate crea blocaje afective ale elevilor. Este de preferat o atmosferă democratică, destinsă, 
prietenoasă. Profesorul trebuie să fie apropiat de elevi, îngăduitor (în limite rezonabile), să 
încurajeze imaginaţia. 

De asemenea, este necesar ca profesorul să fie creativ, în următoarele direcţii: 
 proiectarea activităţilor instructiv-educative; 

 organizarea şi conducerea activităţilor didactice, respectiv realizarea activităţilor de învăţare 
şi predare; 

 desfăşurarea procesului de verificare şi evaluare a randamentului şcolar al elevilor; 
 reglarea demersurilor didactice proprii pe baza informaţiilor obţinute prin feed-back; 

 realizarea de cercetări ştiinţifice teoretice şi practic-aplicative în domeniul specialităţii sale 
şi în cel al psihopedagogiei, introducerea şi valorificarea unora din rezultatele acestor cercetări în 
practica şcolară curentă. 

Elevii cu potenţialităţi creative superioare au nevoie de asigurarea unor condiţii speciale de 
dezvoltare a acestora. Ei pot fi depistaţi cu ajutorul unor teste speciale sau prin observarea directă, 
la clasă. 

Pentru dezvoltarea creativităţii elevilor există mijloace nespecifice, care nu au legătură cu 
vreun obiect de învăţământ şi metode specifice pentru o anumită materie, în funcţie de conţinutul 
acesteia. 

În prima categorie se includ probele de tip imaginativ-inventiv (li se cere copiilor să 
elaboreze o compunere care are în centru un obiect simplu – o frunză, un nasture etc.);  exerciţiile 
de tip problematic (elevii trebuie să formuleze întrebări în legătură cu obiecte cunoscute);  
exerciţiile combinate (realizarea unor mici compuneri pe baza unor tablouri cu diverse scene sau 

formularea moralei ce se desprinde dintr-un astfel de tablou). Rolul acestor metode nespecifice este 

acela de a dezvolta atitudini creative şi aptitudinea de a căuta şi găsi probleme. 
Pentru ca stimularea creativităţii să aibă loc, este necesară cultivarea la elevi a unor 

capacităţi: 
 valorificarea şi dezvoltarea spiritului de observaţie; 
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 cultivarea flexibilităţii gândirii, a abilităţilor intelectuale care să le permită elevilor să 
stabilească dacă o ipoteză este sau nu validă, să renunţe la cele neproductive şi să identifice altele; 

 cultivarea curajului de a încerca şi a perseverenţei, precum şi dezvoltarea asumării riscului; 
 dezvoltarea fluidităţii ideilor şi asociaţiilor realizate de elevi prin enumerarea unui număr cât 

mai mare de obiecte, fenomene, procese, elemente de conţinut ideatic, în funcţie de anumite criterii 
prestabilite. 

În concluzie, pentru educarea spiritului creativ în şcoală este necesară schimbarea modului 
de gândire tradiţional, a stilului de lucru în clasă, a atitudinii faţă de elevi. 
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FACTORI INHIBITORI AI CREATIVITĂŢII ELEVILOR 

ÎN MEDIUL ŞCOLAR 

 

Prof. Corina Mihalache 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

Motto: „Creativitatea este rezultatul interacţiunii dintre aptitudini, atitudini şi educaţie”.  
(M. Bejat) 

  

reativitatea se poate explica prin contribuţia, la nivel superior, a gândirii logice, între 
inteligenţă şi creativitate fiind o strânsă legătură. De fapt, la creativitate contribuie toate procesele 
psihice, începând cu senzaţiile şi percepţiile şi încheind cu afectivitatea, imaginaţia, talentul şi 
voinţa. Termenul de creativitate, foarte general, a fost introdus în vocabularul psihologiei americane 
pentru a depăşi limitele vechiului termen de talent, între cele două concepte nota comună fiind cea 
de originalitate. Dovedeşte talent cel ce demonstrează o pregnantă originalitate, creativitate de nivel 

superior. 

Demersurile creative pot fi spontane sau intenţionate şi voluntare şi trebuie să fie susţinute 
de necesităţi şi motivaţii, de înclinaţii, interese şi aspiraţii. Factorii esenţiali care activează 
creativitatea sunt: sensibilitatea faţă de probleme şi faţă de nevoile, atitudinile şi sentimentele celor 
din jur; fluenţa gândirii; flexibilitatea, capacitatea de adaptare rapidă la situaţii noi; originalitatea; 
aptitudinea de a redefini, de a schimba funcţia unui obiect şi de a-l face util într-o nouă prezentare; 
capacitatea analitică, aptitudinea de abstractizare; capacitatea de sintetizare etc. 

Conform lui M. Roco, atitudini creative dominante pot fi: interesul faţă de nou; atracţie faţă 
de problemele dificile; curajul de a aborda dificultăţile; independenţă în gândire şi acţiune; 
nonconformism, evitarea rutinei; perseverenţă, tendinţă de autodepăşire; dorinţa de perfecţionare; 
aprecierea valorilor etc. 

Factorii inhibitori pentru creativitate pot fi diferenţiaţi pentru toate cele patru faţete de fond 
ale creativităţii: personalitate, proces, produs, climat creativ. Unele blocaje, prin reversul lor, se pot 
transforma în stimulenţi. În ideea că, înlăturând aceşti factori inhibitori, educaţia face tot ce e 
posibil pentru activarea potenţialului creator sau mai degrabă că realizează prima etapă, întrucâtva 
"pasivă", tema blocajelor creativităţii revine ca o obsesie în cercetările de specialitate. Ele pot fi 
clasificate fie în funcţie de sursă, de cauza internă - subiectivă, sau externă - obiectivă, grupându-se 

în perceptuale, culturale şi emoţionale, fie raportându-le la cele patru stadii ale procesului creator: 

blocaje care intervin în pregătire, în incubaţie, în iluminare sau în verificare, fie pe vârste, fie, în 
sfârşit, ca reversuri negative ale condiţiilor facilitante. 

 Blocajele culturale: 

 Conformismul – dorinţa oamenilor ca toţi să gândească şi să se poarte la fel. Cei cu idei sau 
comportări neobişnuite sunt priviţi cu suspiciune sau dezaprobare, ceea ce duce la descurajare şi la 
inhibarea atitudinilor creative. Căile pentru exercitarea presiunilor pentru convenţional în clasă sunt 
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multiple, începând cu cele care ţin de relaţia profesor-elevi, continuând cu metodele, formele, 
programele şi manualele.  

 Accentul exagerat pe competiţie sau pe cooperare poate inhiba libera exprimare a elevului, 

fie prin necesitatea ca el să-şi modeleze ideile îndrăzneţe pentru a se încadra în gândirea curentă a 
grupului, suportând în acest sens şi presiunile colegilor mai puţin imaginativi, fie, dimpotrivă, prin 

efectele competiţiei. La aceste blocaje devenite subiective se mai adaugă, uneori, tendinţa 
profesorilor de a pune accent pe armonia grupului mai mult decât pe progresul celui care învaţă 
individual. 

 Atitudinea descurajatoare a profesorului la adresa spiritului interogativ natural al elevilor; 

 Obsesia activităţilor contra cronometru; 
 Prejudecata rarităţii indivizilor superior dotaţi. 
 Blocajele intelectuale, atitudinale, motivaţionale: 
 Rigiditatea metodologică - se referă la situaţia în care suntem obişnuiţi să aplicăm într-un 

anumit caz un algoritm şi, deşi nu pare a se potrivi, stăruim în a-l aplica şi nu încercăm altceva. În 
experienţa şcolară, elevul deprinde anumiţi algoritmi valabili pentru rezolvarea unui anumit gen de 
probleme, învaţă să folosească anumite metode şi să abordeze într-un anumit fel temele ce-i sunt 

propuse. Înarmat cu acest repertoriu de instrumente, el, pus în faţa unei probleme, îi stabileşte 
identitatea cu o categorie pentru care are instrumentele pregătite şi apoi aplică formula. Singurul 

efort cognitiv este găsirea analogiei în stocul de informaţii care este indicat a fi cât mai bogat pentru 
a furniza materialul necesar;  

 Adoptarea pripită a primelor soluţii, complacerea în soluţii mediocre sunt practici pe care 

Alex Osborn le consideră cu totul contraindicate. În clasă, profesorul trebuie să îndemne la continua 
îmbunătăţire a răspunsurilor elevilor şi să-i stimuleze în a aspira mai sus. Persistă încă în 
învăţământul actual o încredere disproporţionat de mare în factorul raţional, simultan cu 

desconsiderarea funcţiilor speculative şi imaginative. Criteriile logice şi gândirea critică constituie 
piatra de temelie a intelectului elevilor.  

 Critica prematură este cu totul contraindicată în stimularea ideilor originale. Atunci când ne 
gândim la soluţionarea unei probleme complexe ne vin în minte tot felul de idei, dar îndată ce apare 
o sugestie începem să discutăm critic valoarea ei, ceea ce duce la blocarea altor idei în conştiinţă. 
Ea îmbracă forma observaţiilor critice, restrictive şi distructive din partea altora sau forma 

autocenzurării şi a reprimării ideilor chiar înainte de a prinde contur. În cazul elevului, blocajul 

amintit îşi are principala sursă de alimentaţie în atitudinea profesorului, dar şi în sistemul curent de 
control şi, de asemenea, în caracterul autoritar al învăţământului, înţelegând prin aceasta că el 
orientează elevii să înveţe ceea ce alţii au descoperit deja, ce cred alţii, ce au organizat alţii. 

 Fixitatea funcţională – folosirea obiectelor şi instrumentelor potrivit funcţiei lor obişnuite, 
fără a le utiliza într-un alt mod; 

 Imaginaţia deficitară; 
 Cunoaşterea superficială a metodelor de gândire divergentă; 
 Carenţe la nivel atitudinal; 
 Lipsa motivaţiei; 
 Registru restrâns de interese. 
 Blocajele emoţionale: 
 Neîncrederea în fantezie şi acordarea unei importanţe exagerate logicii, raţionamentelor; 
 Graba de a accepta prima idee; 
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 Autodescurajarea sau descurajarea practicată de alţii, întrucât munca de creaţie, de inovaţie 
este dificilă şi necesită eforturi de lungă durată; 

 Tendinţa exagerată de a-i întrece pe alţii duce la evitarea ideilor deosebite şi dăunează 
procesului de creaţie; 

 Lipsa de încredere în forţele proprii, teama de a nu greşi, de a nu se face de râs pot împiedica 
elevul să exprime şi să dezvolte un punct de vedere neobişnuit. 

În concluzie, pentru a dezvolta creativitatea elevilor şi a reduce riscul factorilor inhibitori 
cadrele didactice trebuie să manifeste deschidere către abilitatea elevilor de a gândi abstract; să 
încurajeze elevii să-şi exprime opiniile, chiar dacă ele par uneori utopice, absurde; să stimuleze şi să 
orienteze gândirea elevilor, prin exemplul propriu; să aprecieze originalitatea ideilor emise de elevi 
etc. 
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OLIMPISMUL,  TRANSDISCIPLINARITATEA  

ȘI INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ 

 

 

Prof. Dorina Mariana Olteanu - Liceul Teoretic Videle, jud. Teleorman 

Prof. Cristiana Drăgan - Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Oltenița, jud.Călăraşi  
 

 

Motto: „Ajută-i Adevărului, Binelui, Frumosului și Sacrului să capete ființă prin personalitatea 

ta! Valorile te cheamă! Ele strigă după realizare prin tine. Fii, deci, un realizator de valori, un 
purtător de valori, un om de valoare!” (Johannes Hessen) 

 

limpismul, ca act de cultură, s-a constituit pe baza valorilor sportive, fiind alături de cele 
filosofice, estetice, morale. Tudor Vianu, în „Studii de filosofia culturii”, face o clasificare a 
valorilor umane (morale, estetice, juridice, politice, religioase, economice etc.), fără a le aminti și pe 
cele sportive (fair-play, perseverență, frumusețe fizică, autodepășire umană, vitalitate, tenacitate, 
cultul muncii, al angajării totale, echilibru comportamental, respectul regulilor, raționamentul 
moral). Valorile sportive care apar și se manifestă într-un cadru specific sunt valori complexe care 

se bazează pe biologia umană.  
La fiecare ediție a Jocurilor Olimpice, în vremurile noastre, au avut loc manifestări artistice 

de mare anvergură, etalând cultura și civilizația popoarelor lumii, având o încărcătură educațională 
și emoțională aparte, creând legături între națiuni, nerealizate de niciun alt fenomen internațional. 

Olimpismul este universal, deoarece oferă valori educative compatibile cu diferite culturi 

umane existente pe planeta noastră. „Vizând universalismul“, spunea Toffler în 1990, „fără a fi 
totalitar și fără a fi impus, Olimpismul este compatibil cu ideea de democrație”. O democrație 
despre care vechii greci spuneau că imprimă cetățeanului conștiința apartenenței sale la comunitate, 
valoarea individuală conturându-se în funcție de cea socială. În același timp, însă, este stimulată și 
libertatea de acțiune, orice faptă merituoasă atrăgând atât gloria individului, cât și a cetății pe care o 

reprezintă. 
Cultura sportului este proiectată primar în orice ființă umană: de aici derivă reverberația ei 

universală. Spiritul sportului depășește toate barierele care despart oamenii, transformându-se 

într-un limbaj internațional. Ceea ce creează marea obligație a tuturor celor ce au putere de decizie 
în lume de a feri sportul de pericolele inerente, a antivalorilor amintite anterior. 

Olimpismul poate influenţa conştiinţele celor ce intră în contact cu el, indiferent de vârstă 
sau pregătire intelectuală: poate schimba atitudini, comportamente, judecăţi, devenind un veritabil 
factor educaţional. El poate marca pentru fiecare om distanţa dintre ceea ce suntem şi ceea ce am 
putea să fim (Ion Bâtlan). Cu alte cuvinte, Olimpismul poate oferi modele de comportament, 

valabile pentru fiecare individ care doreşte să se autodepăşească, cu mari implicaţii în viaţa 
adolescenţilor şi tinerilor, dar şi a adulţilor, până târziu, pentru întreagă viaţă. 
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             Olimpismul educă tinerii prin mijloace specifice, dar extrem de accesibile, fără să recurgă la 
discriminări. Formează mentalităţi care, ulterior, se vor reflecta în atitudinea faţă de diversele 
„negocieri” inerente vieţii. 

Fair-playul se află dincolo de performanţa sportivă, cu consecinţe extrem de importante în 
timp. Tinereţea unei naţiuni se poate măsura şi prin prisma acestei „sportivităţi”, pe care este 
deprinsă să o expună. O naţiune elastică, care şi-a conturat această exprimare sănătoasă în 
domeniile de activitate, reprezintă o societate tânără din toate punctele de vedere, privind cu 

încredere în viitor. 
Olimpismul îi învaţă pe tineri să se respecte reciproc, să se asculte, să ţină cont de părerea 

celorlalţi, să ştie să piardă, adică să înveţe din înfrângeri pentru a putea, apoi, să o ia de la capăt. 
Adevărata medalie de aur se află în modelele oferite de Olimpism tinerilor, modele de viaţă, de 
atitudine, de comportament, de muncă, de exigenţă, de responsabilitate şi de dăruire. Şi toate 
acestea înlocuiesc drogul, alcoolul, nesiguranţa spirituală, oferind un răspuns acelor categorii de 
tineri ce se dovedesc a fi neîncrezători în şansa viitorului.  

Considerăm că Olimpismul este extensia normelor de comportare civilizată, situându-se, 

însă, dincolo de un cod al bunelor maniere pe care, de altfel, îl preia şi îl dezvoltă. El devine 
accesibil, intrând uşor în viaţă obişnuită, conectându-se la circuitul educaţional fundamental. 

Cercetătorii domeniului educaţiei au ajuns, pe căi diferite, la aceeaşi concluzie cu Comisia 
Internaţională pentru Educaţie în secolul al XXI-lea, comisie ce a luat fiinţă sub egida ONU: noul 
tip de educaţie în secolul unu al mileniului trei se bazează pe patru componente fundamentale: a 

învăţa să cunoşti, a învăţa să faci, a învăţa să trăieşti împreună cu alţii, a învăţa să fii. Toate aceste 

componente includ în esenţă transdisciplinaritatea. Aceasta devine, astfel, o şansă pentru viitor. 
Filosofia olimpică, în virtutea valorilor promovate de ea, cuprinde toate cele patru 

componente fundamentale, fiind astfel capabilă să influenţeze cunoaşterea umană. Motiv pentru 
care este considerată a fi accesibilă oricărui elev, student, sportiv, cadru didactic, antrenor, părinţi 
etc. Olimpismul devine astfel un instrument educaţional personalizat. Prin urmare, Olimpismul 
poate asigura confortul spiritual al fiecăruia, corespunzător exigenţelor personale. 

Ideal ar fi ca principiile fair-playului să fie predate în toate formele de învăţământ, astfel 
încât valorile sale să depăşească sfera strictă a sportului de performanţă, ajungând un bun social. 

Dacă aceste principii sunt asimilate de la o vârstă fragedă, se vor păstra apoi şi la maturitate, pe 
terenurile de sport şi dincolo de ele, în viaţa de zi cu zi, transdisciplinar. Vor crea încredere, respect 
şi speranţă. Iată cum descrie cunoscutul nostru publicist, Cristian Ţopescu, „cerinţele obligatorii şi 
universale (transformate în adevărate principii ale fair-playului) care feresc sportul de inegalitate, 

urâţenie şi furt: 
 a respecta regulile jocului; 

 a-ți apăra șansele în mod cinstit; 
 a-ți respecta adversarul și coechipierii; 
 a nu folosi dopinguri; 

 a nu influența arbitrii; 
 a te purta sportiv cu publicul; 

 a te comporta frumos cu ziariștii; 
 a-ți rămâne credincios ție însuți și sportului pe care l-ai îndrăgit. 
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A respecta toate aceste principii poate să pară pretenţios şi greu, dar cert este că orice sportiv 
educat, crescut în adevăratul spirit de sportivitate, le respectă de la sine. Sportivitatea ne însoţeşte 
pritenește în toţi anii de activitate pe stadion şi, apoi, înţelept, dincolo de el, în viaţă!” 

Una din valorile promovate de Olimpism este tonusul creat în viaţa unei şcoli, tradus prin 
bună dispoziţie generalizată pentru muncă. Într-o şcoală în care se promovează Spiritul Olimpic se 
generează o sinergie colectivă pozitivă, care nu numai că asigură calitatea activităţilor şcolare, ci se 
extinde şi dincolo de zidurile şcolii, în familie, în societate. Putem astfel să considerăm că 
Olimpismul poate deveni un sistem educaţional strategic.  

Un exemplu de transdisciplinaritate, utilizat în evaluarea şcolară, ar fi un nou sistem de 
notare în învăţământul preuniversitar. Şi anume, trecerea la utilizarea notei dominante. Se cunoaşte 
că, în ultimii ani, reevaluarea la decizia elevului (după ce a fost evaluat la decizia profesorului) şi-a 

dovedit eficiență. Metoda este împrumutată din sportul de performanţă, mai exact din regulamentul 
unor probe de atletism, unde cea mai bună performanţă din mai multe încercări, şi numai ea, se ia în 
considerare pentru clasamentul final. Elevii sunt altfel motivaţi să-şi elimine lacunele în procesul de 
învăţare, să se pregătească suplimentar, să se autodepăşească, confirmând una dintre cele mai 
importante valori ale Olimpismului: Învinge-te pe ţine însuţi!”, care are la baza principiul valorii 
adăugate. 

Transdisciplinaritatea îşi dovedeşte astfel noua orientare, care, până acum a fost adoptată de 
foarte puţine şcoli. Este extrem de important să înţelegem că, fiecare dintre noi, cei ce conducem 
procesul instructiv-educativ, putem să devenim un mesager al Olimpismului în educaţia tinerei 

generaţii. Implicarea în activităţile de Educaţie Olimpică dezvoltă aptitudini pentru viaţă la elevii 
noştri, le dezvoltă înţelegerea şi respectul faţă de valorile universale ale Olimpismului care, implicit, 
ajută la construirea unei lumi mai bune şi mai paşnice. 

În ceea ce priveşte inteligenţa emoţională, Daniel Goleman, consideră că aceasta reprezintă 
„capacitatea de a ne recunoaşte propriile sentimente şi de a le identifica pe ale celorlalţi, pentru a ne 
automotiva şi a folosi puterea emoţiilor, atât în raport cu noi înşine, cât şi în raport cu ceilalţi”. El 
consideră că inteligenţa emoţională (E.Q.) presupune conştientizarea de sine, autocontrolul şi 
empatia. Deci, demonstrează felul în care reuşeşti (sau nu) să îţi controlezi impulsurile şi 
sentimentele. 

Profesorul american Peter Salovey extinde inteligenţele „personale” sau emoţionale la cinci 
domenii: cunoaşterea emoţiilor personale, cunoaşterea de sine, gestionarea emoţiilor, motivarea de 
sine, recunoaşterea emoţiilor celorlalţi şi manevrarea relaţiilor. Cu alte cuvinte, conştientizarea de 
sine devine piatra de încercare a inteligenţei emoţionale, iar incapacitatea de a-ţi observa 
adevăratele sentimente te lasă pradă acestora; dacă ştii să-ţi stăpâneşti emoţiile şi impulsurile, 
înseamnă că te autocontrolezi, că judeci înainte de a acţiona, adaptându-te uşor la schimbări prin 
luarea celor mai potrivite decizii; dacă eşti foarte motivat în ceea ce faci, în general, eşti şi foarte 
eficient, vizând succesele pe termen lung. 

Poporul român este dotat cu mult temperament, este sensibil, creativ şi talentat, dar prezintă 
mari probleme de comportament emoţional. Educarea inteligenţei emoţionale este la ora actuală una 
dintre priorităţile principale în lume, deci cu atât mai necesară la noi, la români, datorită 
problemelor de atitudine şi comportament, ca efect al anilor de întunecată istorie în care am bătut 
pasul pe loc. 

Drept consecinţă, este imperios necesar ca prin educarea inteligenţei emoţionale să reuşim să 
le creăm tinerilor din ţara noastră, integraţi în sisteme de formare, competenţe de viaţă eficientă 
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privind următoarele cinci domenii: pe lângă interpersonal şi intrapersonal, apar importante 
domeniile adaptabilităţii, al administrării stresului şi, în sfârşit, al stării generale, un sistem 
educaţional care să nu fie destinat tuturor, ci fiecăruia. 
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UTILIZAREA CALCULATORULUI ÎN ȘTIINȚE 

 

Prof. Angela Pestrițu  
Școala Gimnazială Nr.1 Poienarii de Muscel, jud. Argeş 

 

 

coala este locul unde trebuie să-i învăţăm pe elevi să gândească. Dacă până acum erau 
suficiente deprinderile de calcul şi abilităţile de raţionament pentru a avea succesul aşteptat, secolul 
XXI cere mai mult de la viitorii cetăţeni.  

Personalitatea elevului reprezintă stâlpul întregii activităţi didactice. „A fi elev” nu este o 
profesie, ci o ucenicie în însuşirea profesiei de „a fi om.” Pornind de la ideea lui Seneca, „nu pentru 
şcoală, ci pentru viaţă învăţăm”, aş putea afirma că şcoala se legitimează nu prin ceea ce face între 
pereţii ei, ci prin rezultatele ei în viaţă. În acest sens, trebuie să ne îndreptăm atenţia asupra 
factorilor care influenţează motivaţia elevului către învăţare şi necesitatea de a-l situa în centrul 
activităţii de învăţare şi de formare a acestuia.  

Pentru ca învăţarea să fie eficientă elevul trebuie să preia controlul asupra propriei învăţări şi 
să o administreze. El este cel care îşi va spune ce, cum, unde şi când să gândească. (Gibbs, 1992). O 

persoană care învaţă eficient are scopuri clare privitoare la ceea ce învaţă.                                                                                                
Are o gamă largă de strategii de învăţare şi ştie când să le utilizeze. Foloseşte resursele disponibile 
în mod eficace. Ştie care îi sunt punctele forte şi punctele slabe. Înţelege procesul de învăţare. Îşi 
controlează sentimentele în manieră adecvată. Îşi asumă responsabilitatea pentru procesul lor de 
învăţare. Îşi planifică, îşi monitorizează, îşi evaluează şi îşi adaptează procesul de învăţare. (după  
Harpe, Kulski şi Radloff,1999). 

Această paradigmă nouă, caracterizată prin accentul pus pe învăţare, pe construirea 
cunoaşterii de către elev, pe dezvoltarea de competenţe noi, poate fi facilitată prin utilizarea 
adecvată a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în procesul de predare-învăţare-evaluare. 

Introducerea calculatorului în şcoală nu trebuie să constituie un scop în sine, ci o modalitate de 
creştere a calităţii, a eficienţei învăţării şi predării. Folosirea calculatorului reprezintă o nouă 
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strategie de lucru, un nou mod de concepere a instruirii şi învăţării, care îmbogăţeşte sistemul 
activităţilor didactice şi prezintă importante valenţe formative şi informative.  

Calculatorul simulează procese şi fenomene complexe pe care niciun alt mijloc didactic nu 

le poate pune atât de bine în evidenţă. Astfel, prin intermediul lui, se oferă elevilor modelări, 
justificări şi ilustrări ale proceselor şi conceptelor abstracte, ilustrări ale proceselor şi fenomenelor 
neobservate sau greu observabile din diferite motive, aşezarea corpurilor în spaţiu, măsurători, 
ilustrarea problemelor. 

Ce este de fapt un soft educaţional? La origine, sintagma „soft educaţional” denumea softul 
care prin proiectare, prin parcurgerea softului şi interacţiunea cu elevul producea învăţarea. Astăzi 
există mai multe softuri folosite în procesul educaţional: softuri pentru facilitarea unor procese 
(editoarele de texte, aplicaţiile grafice etc.), softuri de prezentare a informaţiei specifice a unui 
domeniu (de ex. softuri tematice Mișcare rectilinie uniformă, Mișcare rectilinie uniform variată, 
Ciocniri mecanice, Lucru mecanic, Energie mecanică, Curent electric, Reflexie a luminii etc.). 

Softurile educaţionale se pot folosi în cadrul tuturor tipurilor de lecţii, chiar în cadrul mai multor 
discipline, pot fi /sunt concepute şi interdisciplinar, nu numai la fizică, ci fizică, chimie, biologie, 
matematică, educație tehnologică. 

Completând designul educaţional cu softul educaţional se vizează în mod special progresul 
tuturor elevilor în învăţare, cu rezultate comparabile, indiferent de nivelul lor iniţial, rezultate care 
să le permită să aibă încredere în procesul de învăţare, astfel încât să poată continua să îşi pună în 
aplicare aptitudinile de învăţare la locul de muncă, la vârsta maturităţii, precum şi în procesul de 
învăţare continuă. 

Ţinând seama de caracteristicile generale ale softurilor educaţionale:  
 Interactivitate - elevul interacţionează în mod activ cu programul primind feedback în timp 

real pentru acţiunile sale;  

 Diversitate - mijloacele de prezentare a informaţiei sunt foarte variate, elevul putând să 
aleagă răspunsul corect din mai multe variante posibile, să repete experimente, să mute diverse 
obiecte pe ecran sau să urmărescă animaţii şi prezentări multimedia; 

 Accesibilitate - toate informaţiile pot fi studiate şi ulterior pentru aprofundarea cunoştinţelor; 
Aplicarea la clasă a metodelor interactive, cât şi introducerea în lecţie a softurilor 

educaţionale aduce o serie de beneficii pentru elevi; 

 Optimizarea instruirii - elevul primeşte informaţia prin intermediul mai multor canale 
(video, audio, text) ceea ce reprezintă un avantaj în asimilarea mai uşoară a informaţiilor; 

 Înţelegerea proceselor complexe imposibil de descris cu creta şi tabla - prin vizualizarea 

diferitelor informaţii, elevii pot înţelege mecanismul de funcţionare al diferitelor procese; 
 Atractive şi uşor de utilizat - datorită unei interfeţe prietenoase şi uşor de utilizat; 

dar şi pentru  profesori: 
 Calitatea şi eficienţa cursurilor creşte - noile soluţii pedagogice bazate pe cele mai moderne 

tehnologii permit profesorului să creeze materiale educationale interactive; 
 Participare activă a elevului - datorita metodelor de predare moderne; 

 Feedback rapid - prin intermediul testelor interactive se poate observa gradul de asimilare a 

cunoştinţelor; 
 Posibilitatea de a demonstra fenomene greu de experimentat cu ajutorul materialelor 

didactice tradiţionale; 
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 Flexibilitate şi scalabilitate - posibilitatea de a crea propriile planuri de lecţii sau de a 

reutiliza planuri de lecţii predefinite care să se potrivească stilului de predare al fiecărui profesor. 
Softul educaţional este o metodă progresivă şi motivantă ce contribuie la eficientizarea 

predării/ învăţării/ evaluării, modernizarea actului didactic, încurajarea inovaţiei didactice, la 
accesibilizarea cunoştinţelor, creşterea randamentului dascălului. Este o alternativă la metodele 
tradiţionale.  

Nu trebuie uitat faptul că perfecţionarea actului învăţării implică şi perfecţionarea celui care 
conduce procesul educaţiei. Principiul pedagogic ce trebuie să stea în faţa dascălului este: „Nu 
trebuie să educăm copiii pentru ceea ce suntem noi azi, ci pentru ceea ce vor fi ei mâine.” (Gh. 

Mihoc). 

Şcoala trebuie să potenţeze şi să dezvolte la elevi capacitatea de adaptabilitate şi de 
înţelegere nu numai pe planul cunoaşterii, dar şi pe cel al adevăratei culturi: a şti să utilizezi ceea ce 
ştii pentru a te comporta inteligent şi a da existenţei o orientare care nu va fi niciodată regretată. 
Condiţiile vieţii moderne sunt cele pe care fiecare fiinţă umană le învaţă, trebuie să le înveţe în 
fiecare zi; şcoala este locul unde debutează această învăţare, iar deprinderea pe care copilul o 
primeşte aici trebuie să-i dea ceea ce este necesar: să-l înveţe să înveţe pregătindu-l pentru o 

autoperfecţionare continuă astfel încât să fie capabil să înveţe/ să dezveţe/ să reînveţe. (Alvin 

Toffler). 
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CODUL DEONTOLOGIC AL PROFESORULUI 

 

Prof. Geanina-Petronela Roșu  

Școala Gimnazială Nr. 3 Mangalia, jud. Constanța  

 

e ce avem nevoie de un „cod deontologic” al profesorului ? Cum se alcătuiește un astfel 
de cod? Este nevoie să fie unul scris sau el există deja în fiecare dintre noi? Cu siguranță că cei care 
și-au ales această „menire” (căci nu putem spune că este o simplă ,,meserie”) respectă trei elemente 
de bază: profesionalismul, obiectivitatea și corectitudinea. 

Pe lângă acestea, „codul” presupune cunoașterea relației dintre subiectiv și obiectiv în 
evaluare, precum și importanța relațiilor pe care fiecare cadru didactic le construiește în jurul său 
cu elevii, cu colegii de profesie, cu comunitatea școlară și cu cea socială. 

 Competența profesională trebuie împletită cu integritatea. 

Ideea de necesitate a unui cod deontologic apare cel mai adesea legată de momentul 
evaluării. Obiectivitatea maximă nu există, este un deziderat. Suntem oameni, iar subiectivismul se 

află în natura umană. Ca profesor de limba și literatura română, punctez la diferite teste cu 
importanță în viața elevului (evaluare națională, concursuri școlare și olimpiade) subiecte de 
literatură ce impun creație și pe care le trec prin filtrul personal. 

Cum reduc această notă de subiectivitate? Printr-un autocontrol ce pornește din cunoașterea 
baremului, a diferitelor tipuri de erori ce pot apărea etc. Și atunci încerc să mă mențin cât mai 
aproape de linia obiectivității. 

Știu că această „deontologie” este efectul unui produs dintre mai mulți factori ce au în centru 
ideea de valoare: valori importante pentru mine (cum ar fi asocierea rezultatelor învățării cu 
indicatori cantitativi sau calitativi, posibilitățile de interpretare a rezultatelor procesului evaluativ); 

valori importante pentru elev (faptul că el își vede valorificat suficient sau insuficient efortul pe 
care l-a depus în pregătirea pentru susținerea acelei forme de evaluare, identificarea poziției pe care 
o ocupă în clasă sau în grupul de subiecți evaluați, gradul în care rezulatele îi reflectă aspirațiile 
etc.); valori semnificative pentru însuși procesul evaluării (obiectivitatea, capacitatea de 

discriminare a diferitelor tipuri de rezultate etc.) și valori importante pentru societate (informații 
despre calitatea pregătirii elevilor, posibilitatea folosirii rezultatelor evaluării ca indicator al 
selectării elevilor pentru o treaptă superioară de învățământ sau pentru integrarea lor pe piața 
muncii). 

Ca să îndepărtez cât mai mult greșelile în evaluare, îmi reamintesc natura lor. Când citesc o 
lucrare sau un grup de lucrări sau când efectuez o evaluare oral, știu că este posibil ca efectul halo 

sau stereotipiile să își facă apariția. Efectul acesta de impresie generală mi se pare a fi cel mai 

dăunător. Performanțele nu rămân constante, nu este normal ca o etichetă de tipul „copil de opt” să 
fie una permanentă pentru patru ani, de exemplu. Nivelul performanțelor înregistrează variații, fie 
ascendente, fie descendente. 
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Impresia generală pe care o clasă o creează în timp poate fi în dezacord cu evoluția fiecărui 
membru al ei sau cu cea a unei clase paralele. Stereotipia se dorește a fi evitată și în astfel de cazuri. 
Ecuația personală a profesorului aduce efecte negative în evaluare prin faptul că fiecare cadru 
didactic are un nivel de exigență propriu și o concepție personală asupra importanței notei. Pentru 
unii, punctele acordate elevilor sunt mijloace de stimulare, pentru alții de sancțiune. Unii notează 
mai mult progresul elevului decât performanța absolută.  

În munca mea de evaluator încerc să îndepărtez efectul de contrast și eroarea proximității. 
La fel de ,,nocivă” este și eroarea tendinței centrale. 

Pentru fiecare evaluator, pregătirea de specialitate trebuie corelată cu o atitudine 
„sănătoasă” față de întregul proces evaluativ. Aceasta se poate construi din mai multe capacități. 
Punctul de plecare ar fi abilitatea de a identifica, măsura și aprecia corect atât efortul, cât și 
performanțele elevilor. Apoi, capacitatea discriminativă și aceea organizatorică. Nu în ultimul rând, 
un bun evaluator știe să lucreze în echipă și să strângă date care să ducă la o ,,răsplătire” adecvată a 
performanțelor celui evaluat. 

 Conștientizarea responsabilității asupra datelor pe care le furnizează este importantă. 
Evaluarea nu este un „pas final” în procesul instructiv-educativ. Tocmai de aceea, este 

necesar ca fiecare cadru didactic să aibă capacitatea de a formula recomandări cu privire la 

îmbunătățirea procesului și a instrumentelor de evaluare aflate în uz. 

Am accentuat până acum aspectele ce țin de obiectivitatea evaluării. Acestea trebuie însoțite 
de alte coordonate, cum ar fi competența profesională, integritatea și confidențialitatea. 

 În ceea ce privește primul element, este clar că nu poți evalua dacă tu însuți nu ai cunoștințe, 

aptitudini și competențe pe care le presupune disciplina predată. Pe lângă realizarea studiilor de 
specialitate, formarea continuă își arată necesitatea. 

Permanent apar schimbări în plan social, economic și cultural, ceea ce înseamnă că trebuie 
să ținem pasul cu noutățile din domeniul nostru de studiu. Nu se schimbă doar conținuturile, ci și 
instrumentele și modalitățile de lucru. Programele școlare au cunoscut în ultima vreme revizuiri, 
manualele alternative presupun cunoaștere și selecție. O judecată de valoare validă poate fi emisă 
numai de către un cunoscător al domeniului și pentru aceasta este nevoie de o continuă formare. 

 Integritatea este o altă coordonată ce trebuie respectată. Evaluatorul este imparțial, onest, 
responsabil și conștient de faptul că face un demers de care beneficiază elevii și societatea. 

 Confidențialitatea presupune păstrarea secretă a probelor, a conținuturilor itemilor și a 
rezultatelor până în momentul anunțării lor oficiale. 

Procesul de evaluare presupune realizarea mai multor pași, care vizează măsurarea, 
interpretarea și aprecierea datelor obținute, precum și adoptarea deciziilor. Ar trebui să fie cât mai 
aproape de obiectivitate, ținând cont de faptul că este procesul prin care se stabilește dacă sistemul 

educațional își îndeplinește funcțiile, dacă își realizează obiectivele. 
A fi cadru didactic înseamnă a exercita o profesie care are efect asupra altor oameni, ceea ce 

implică necesitatea respectării unui cod deontologic și moral. A fi profesor nu înseamnă doar să 
dezvolți bagajul de cunoștințe al elevilor. Înseamnă a viza ca cei instruiți să își formeze un sistem de 
valori corect, o personalitate armonioasă, un mod corespunzător de interpretare și de utilizare a 
cunoștințelor acumulate, o viziune proprie asupra vieții. De aici derivă responsabilitatea majoră a 
educatorului, care trebuie să îndepărteze orice posibile efecte negative ale acțiunilor sale. 

Evaluarea determină autoevaluare, necesară în orice etapă a vieții unui om. Totuși, ea nu 
trebuie considerată un scop în sine, ci un instrument în procesul de învățare, care să ajute progresul. 
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Obiectivitatea completă este o utopie. Ceea ce putem face este să sporim gradul acesteia, prin 
competență profesională și prin respectarea unui cod bazat pe integritate. 

 

Bibliografie: 

1. Petrovan, Ramona; Letiția, Trif - Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare. 
Suport de curs, Constanța, 2008 

 

 

EVALUAREA PRIN EXAMEN, AVANTAJ SAU DEZAVANTAJ? 

 

Prof. Viorela Simedru  

Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad, jud. Arad 

 

onform dicţionarului limbii române, prin a evalua înţelegem „a stabili valoarea 
aproximativă a unui bun, a unui lucru, acţiune de a preţui, a aprecia, a estima”, iar prin evaluare se 

înţelege acţiunea de a evalua. Activitatea de evaluare s-a practicat de când există învăţământul, sub 
diverse terminologii: notare, examinare, testare, verificare. 

 Docimologia- este disciplina pedagogiei care studiază examenele, modurile de examinare şi 
examinatorii. Prima lucrare de docimologie este „Etudes docimologiques”, elaborată de Henri 
Pieron şi apărută în 1935. 
 Examenul, „obiectul” central de studiu al docimologiei, are avantaje (aplicabilităţi, 
indicaţii), dar şi dezavantaje. 
 Dintre avantajele citate în literatura pedagogică, reţinem următoarele: 

 Examenul este singura modalitate, a unei societăţi, de a-şi selecta şi tria valorile, chiar dacă 

există şi un număr mare de nemulţumiţi (de pe urma sa).   
 Este singurul mijloc de a realiza o ierarhie a clasei, a colectivităţii de elevi - cu toată doza de 

subiectivism care-i este atribuită. 
 Tocmai din cauza caracterului stresant, pe care nu i-l neagă nimeni, examenul este un prilej 

de (auto)testare pentru individ pentru a face faţă unor cerinţe ale societăţii. Prin extensie, viaţa are o 
multitudine de situaţii stresante, dure pe alocuri, a căror parcurgere de către individ este ireversibilă. 

 Examenul îndeamnă la sinteze şi integrări ale materialului ce face obiectul examinării de 
către cei examinaţi. 

Dezavantajele examenului conform literaturii pedagogice, trebuie privite ca opinii de natură 
a-i îmbunătăţi metodologia, nu de a-i anula necesitatea. Astfel de opinii vor fi prezentate în 
continuare: 

 Examenul este un instrument de imobilism social, fixând un statut social pe termene foarte 
mari; unei astfel de situaţii, posibilă, i se poate opune introducerea de activităţi periodice de 
perfecţionare profesională, care se finalizează prin examene şi care conferă un statut socio-

profesional concordant cu potenţialul real al persoanei. 
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 Examenul nu are valoare predictivă, idee care are la bază unele cazuri celebre de 
personalităţi din istoria ştiinţei, care în copilărie erau priviţi ca „inadaptabili” la realităţile şcolare 
ale momentului. De exemplu, matematicianul Evariste Galois, deşi decedat prematur, a elaborat o 

teorie ce s-a impus la mulţi ani după moartea sa. Anatole France, Ch. Darwin, Albert Einstein, L.N. 

Tolstoi consideraţi în copilărie ca necorespunzători exigenţelor şcolare ale vremii, s-au impus 

ulterior ca mari personalităţi. Înţelegerea corectă a evaluării, deplasarea acesteia către sesizarea 
competenţelor şi nu a memorării de date irelevante, este calea sigură a depăşirii acestui dezavantaj. 

 Examenul este stresant. Starea emoţională indusă de examen poate afecta rezultatele unui 
examen, dar tocmai în aceasta constă o calitate, aceea a selecţiei. 

 Examenul induce o stare de „dresaj”, în sensul că fiind cunoscute anumite cerinţe şi 
bazându-se pe precedente, unii examinaţi stăpânesc doar o parte a materialului de examinat, au doar 
informaţii parţiale, insuficient conturate, canalizându-si eforturile doar în direcţiile pe care le 
consideră ca solicitate prioritar de examinator. Situaţia este corijabilă facil, când examinatorul oferă 
candidatului aceeaşi probabilitate de a fi examinat din fiecare segment al materiei prevăzute de 
examen. 

 Examenul este antieducativ, îndemnând la fraudă (copiere) sub ameninţarea eşecului. Dar  
acest aspect este întâlnit şi în multe situaţii din  viaţa cotidiană, pe care un individ le poate soluţiona 
pe căi mai puţin ortodoxe. De aceea, o astfel de opinie este sigur contracarată de atenţia 
examinatorului, care prin formularea cerinţelor (subiectelor) examenului să împiedice tentativa de 
fraudă şi să-l determine pe cel examinat să acţioneze strict în limitele cerute de examen. 

 Examenul este o chestiune de hazard, aspect discutabil dacă materia (materialul) de examen 

este corect esenţializat. Aspectul este însă semnificativ, admiţând că o bună parte din examinaţi vor 
parcurge, pentru examen, doar o parte a materialului de examinat. 

Ca orice formă de evaluare, examenul va trebui să răspundă la următoarele întrebări: 
1.CUI SE ADRESEAZĂ? (foloseşte evaluarea)  

 agenţilor educaţionali (elev, cadru didactic, părinte); 
 pieţei forţei de muncă. 

2. PE CINE? (evaluăm) 
 toţi elevii; 
 un anumit grup de vârstă; 
 elevii luaţi individual. 

3. CÂND? (evaluăm) 
 de câteva ori pe an; 
 la date fixe; 

 continuu. 

4. ÎN CE FORME? (evaluăm) 
 în forme tradiţionale; 
 în forme alternative. 
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FORMARE – FORMATOR - PERFECȚIONARE 

 

   Prof. Rodica Șargu  
Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

rintre provocările cărora cadrele didactice trebuie să le răspundă cu profesionalism şi tact 
pedagogic, formarea continuă și perfecţionarea reprezintă preocupări poate mai puțin vizibile 
dinspre ”tabăra” elevilor și părinților, dar ale căror efecte se manifestă cu precădere în interacțiunea 
cu aceștia.  

”[…] Atât la nivel european, cât și la nivel național, se remarcă importanța din ce în ce mai 
mare acordată formării profesionale continue. Aceasta nu este privită numai ca o modalitate de 

dezvoltare personală a angajaților, ci devine o investiție superioară în dezvoltarea capitalului uman, 
cu impact asupra creșterii calității muncii și a vieții. În acest context, prioritățile în domeniu vizează 
concepte precum: învățarea continuă; valorizarea învățării non-formale și informale; recunoașterea 
competențelor și a calificărilor; asigurarea calității în formare; creșterea adaptabilității și facilitarea 
mobilității; implicarea tuturor actorilor sociali; ameliorarea rețelei de informare, consiliere și 
orientare profesională; creșterea participării la formare; dezvoltarea pieței furnizorilor de programe 
de formare profesională continuă.” (ISE - Formarea profesională continuăîn România) 

La nivelul fiecărei instituții de învățământ trebuie să existe preocupări pentru stabilirea 
priorităților privind formarea și dezvoltarea profesională a personalului didactic: 

 asigurarea continuităţii dinamicii profesionale şi personalizarea traiectelor de evoluţie în 
carieră a personalului didactic; 

 adaptarea strategiilor didactice pentru a corespunde stilurilor individuale de învăţare ale 
elevilor;  

 dezvoltarea abilităților și competențelor profesionale ale personalului didactic şi de 

conducere pentru managementul școlii și al clasei, precum și pentru rezolvarea de probleme 

(dezvoltarea competențelor de colaborare și cooperare în cadrul echipei, managementul timpului, 

managementul situațiilor de criză, management organizațional); 
 valorificarea competenţelor cadrelor didactice care au urmat cursuri de formare/au participat 

la programe de formare prin încurajarea cooperării şi a parteneriatului, schimbului de exemple de 

bune practici (activități de diseminare, lansare de carte, lecții deschise, seminarii, conferințe); 
 dezvoltarea şi eficientizarea relaţiilor de parteneriat comunitar printr-o comunicare corectă 

(îmbunătățirea competențelor complementare: de comunicare, de consiliere a elevilor și părinților); 
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 perfecţionarea profesională şi pedagogică a personalului didactic prin stagii de perfecţionare 
în străinătate, realizarea în practică a învățării pe tot parcursul vieții și a mobilității; 

 stimularea înscrierii pe traiecte postuniversitare de aprofundare a specialităţii (masterat, 
doctorat) sau rute de conversie profesională care să asigure multiple posibilități de încadrare. 

Orice analiză a activităţii de perfecţionare a cadrelor didactice presupune raportarea la 
conceptele pedagogice de formare, în general, şi de formare continuă, în mod special. Formarea 

reprezintă funcţia centrală, permanentă, a educaţiei, necesară pentru integrarea socială optimă a 
personalităţii umane. Formarea continuă, dincolo de semnificaţia tradiţională de “remediu pentru o 
formare iniţială insuficientă”, trebuie înțeleasă ca un proces de lungă durată și de învățare 

permanentă, cu două funcții generale:  

 perfecționarea și înnoirea practicilor profesionale prin actualizarea cunoștințelor însușite în 
timpul formării inițiale; 

 completarea formării inițiale, inclusiv prin schimbarea, eventual, a orientării profesionale. 
Obiectivele activităţii de formare continuă/perfecţionare a cadrelor didactice pot fi rezumate 

astfel:  

 dezvoltarea personală şi socioprofesională a cadrului didactic;  
 ameliorarea sistemului de formare continuă (instituţii, ofertă de cursuri, practici 

pedagogice); 

 cunoaşterea mediului pedagogic şi social. 
Conţinutul activităţilor de perfecţionare a cadrelor didactice, corespunzător obiectivelor 

prezentate, include programe (post)universitare de: pedagogie generală (fundamentele pedagogiei, 

teoria educaţiei, didactică generală), didactica specialităţii/metodica predării, teoria 

curriculumului, management şcolar, formare avansată (la disciplinele de specialitate). Aceste 

programe cunosc diverse forme de organizare: cursuri, conferinţe pedagogice, seminarii, stagii, 
acţiuni practice, învăţământ la distanţă, universităţi de vară, excursii tematice (de documentare, 
studiu etc.). 

Persoana abilitată să formeze – formator în procesul de învăţare al adulţilor, trebuie să 
aplice anumite principii specifice acestei etape de viaţă, incluzând motivaţia privind implicarea în 
activităţile de training, nevoile concrete, obiectivele cursanţilor, experienţă anterioară în gestionarea 
tehnnicilor interactive de training, crearea de oportunităţi determinate de desfăşurarea sesiunilor de 
formare. 

Un bun formator dispune de competențe generale (precum cele lingvistice, de manageriere a 

timpului şi a resurselor), competențe de exprimare în fața unui auditoriu (empatie, transferabilitate 
şi realizarea de conexiuni variate), competenţe de îmbinare a teoriei cu practica, competențe de 
planificare şi proiectare a sesiunilor de formare în acord cu nevoile cursanţilor, de selecţie şi 
adaptare a metodelor utilizate şi a deciziilor luate în anumite circumstanţe, de credibilitate în fața 
auditorului, de imparţialitate, confidenţialitate, spontaneitate, creativitate, energie. Stilurile diferite 

de învăţare de care dispun adulţii cursanţi, orizontul cultural individual şi dezvoltarea personală, 
preferinţele pentru un anumit stil de colaborare, impun din partea trainerului o serie de strategii şi 
metode adresate unui public larg şi nu întotdeauna simplu de mulţumit.  

Pentru introducerea treptată în sesiunea de formare, pentru a crea o atmosferă prietenoasă, 
este recomandabil să se folosească exerciţii de ”spargere a gheţii”, urmate de exemple, ilustraţii, 
analogii, întrebări, comparaţii, concepte contrastante menite să cultive interesul cursanţilor, întrebări 
retorice, fraze creative pentru a transmite informaţii, a explica şi a realiza transferul şi trecerea spre 
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o altă etapă de formare. Propriul orizont cultural al lectorului poate avea impact asupra stilului de 
comunicare, limbajului nonverbal şi paraverbal. Valorile, atitudinile, credinţele personale lasă o 
amprentă specifică şi asupra abilităţilor relaţionale şi de transmitere a informației. 

Dezvoltarea învăţării adulţilor se bazează pe respect pentru cei care sunt la început de drum, 
pe sprijinirea cursanţilor în comunicare, menţinându-se confidenţialitatea datelor. Conduita 
profesională a formatorului necesită ea însăși perfecționare permanentă, indiferent de gradul de 
apropiere dintre el şi cursanţi. Competențele de gestionare a grupului se dovedesc în negocierea cu 
membrii grupului pentru respectarea unor norme şi reguli de bază pentru desfăşurarea sesiunilor de 

formare, comunicarea în mod clar a scopurilor şi obiectivelor de instruire, în acord cu nevoile 
cursanţilor, aceştia din urmă participând direct la construirea şi explicitarea lor. Utilizarea 

strategiilor menite să dezvolte coeziunea de grup, confortul şi asumarea de riscuri, reprezintă o cale 
pentru a se adapta diferitelor stiluri de învăţare, pentru a nu interveni monotonia, repetiţia. 
Inteligența emoţională este o altă competență personală necesară formatoruluiîn tratarea cu tact 
şiînţelegere a provocărilor profesionale pe care le are de parcurs.  

Studiul realizat de ISE pe parcursul anului 2008 privind formarea profesională a cadrelor 
didactice subliniază faptul că ”[…] instruirea conferă sentimentul de încredere în competenţele  
proprii şi determină creşterea satisfacţiei în muncă. Aceste rezultate nu pot fi însă atinse dacă 
sistemul de formare este perceput ca o obligaţie, dacă nu este relevant pentru nevoile concrete de 
lucru, dacă nu oferă nicio perspectivă în dezvoltarea carierei.”  

De aceea, creşterea investițiilor în resursele umane ca o garanție pentru dezvoltare şi 
inovare, centrarea programelor de formare pe dezvoltarea competențelor transversale sunt direcții 
de acțiune ce pot contribui la o reală dezvoltare profesională în rândul cadrelor didactice. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN EDUCAREA 
ELEVILOR 

 

Prof. Daniela Tirea 

Şcoala Gimnazială „I. D. Sîrbu” Petrila, jud. Hunedoara 

 

 

Motto: „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista 
când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se 
adapteze.” (Maria Montessori – „Descoperirea copilului”) 
  

ără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia 
extracurriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 
 Oricât ar fi de importantă educaţia extracurriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea 
nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al 
timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare 
şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

 Procesul educaţional din şcoală presupune şi forme de muncă didactică complementară 
activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfăşurate în şcoală, în afara activităţilor obligatorii, 
sau activităţi desfăşurate în afara şcolii, ele sunt activităţi extracurriculare şi se desfăşoară sub 
îndrumarea profesorilor. Aceste activităţi extracurriculare au un caracter colectiv şi conduc la 
„sudarea legăturii” dintre cei mici, îi învaţă să trăiască în grup, să aparţină unui grup. 
 Educaţia de dincolo de procesul de învăţământ, adică educaţia extracurriculară, apare sub 
două aspecte principale: educaţia informală, care reprezintă influenţa incidentală a mediului social 
transmisă prin situaţiile vieţii de zi cu zi şi educaţia non-formală, care se realizează fie în sistemul 
de învăţământ, fie în cadrul unor organizaţii cu caracter educativ. 
 În cadrul activităţilor extracurriculare cu o deosebită influenţă formativă sunt incluse toate 
formele de acţiuni care se realizează în afara programului propriu-zis: plimbări, ieşiri în natură, 
excursii, tabere, serbări cu diferite ocazii, concursuri între grupele aceleiaşi grădiniţe, parteneriate 
şcolare pe diferite teme. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la ce li se arată cu ajutorul 
imaginilor sau al substitutelor, prezenţa concretului în orice tip de activitate este absolut 
indispensabilă. Rolul profesorilor, dar şi al familiei, este acela de a oferi în mod gradat şi în acord 
cu particularităţile de vârstă, cunoştinţe necesare care motivează conduitele şi normele eco-civice, 

să creeze şi să organizeze activităţi educative stimulative. 
 Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvolatrea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism cu 
însufleţire şi dăruire la astfel de activităţi. 
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 Potenţialul larg al lor este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă 
ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să-i laşi pe ei să te 
conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. Emoţiile comune, bucuriile şi satisfacţiile trăite, 
preocuparea pentru succesul comun, duc la formarea unor sentimente de prietenie şi închegarea 
colectivului. 

 Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim 
cere oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele 
formării personalităţii copiilor. 
     Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii 
către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. De 

aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme. 

    Astfel de activităţi asigură un contact direct cu obiectele şi fenomenele în condiţii naturale, 
ceea ce uşurează procesul formării reprezentărilor despre acestea şi ajută copiii în cadrul 
activităţilor organizate în şcoală. Pentru că se desfăşoară într-un cadru nou, activităţile desfăşurate 
în timpul vizitelor stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă 
reclamă efort suplimentar. Mediul de instruire fiind deosebit, tehnicile de instruire fiind altele, 

contribuie la dezvoltarea spiritului de observaţie, îmbunătăţeşte memoria vizuală şi auditivă, 
formează gândirea operatorie a copilului cu calităţile ei de echilibrare, organizare şi obiectivare. 
             Am constatat că aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi 
a animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei. S-a mai observat că ei  
pot reprezenta cu mai multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de 

alcătuit scurte texte. Elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. 

           Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât elevii timizi, cât şi pe cei slabi, îi 
temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de 
cooperate, contribuie la formarea colectivului  de elevi. Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, elevii se autodisciplinează. 
            Activităţile turistice, serbările, vizionarea de spectacole de teatru, vizionarea de filme, 

activităţile sportive sunt câteva dintre activităţile extraşcolare care au avut o mare valenţă 
educaţională asupra elevilor şi care şi-au pus amprenta asupra dezvoltării personalităţii acestora. 

            Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă, căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă 
care să permită stimularea creativă a elevilor. 
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ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI – 

PRIORITATE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC 

 

Prof. Ionel Tirea 

Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” Petrila, jud. Hunedoara 

 

 

 isiunea unui sistem public de educaţie este de a oferi cea mai bună educaţie posibilă 
tuturor copiilor şi tinerilor. Întrucât unele valori umane fundamentale sunt perene, există unele 

aspecte ale vieţii şcolii şi ale învăţării care se transmit de la o generaţie la alta. 

Este responsabilitatea fiecărei generaţii de profesori şi de educatori să ducă această sarcină 
mai departe, păstrând ceea ce este bun din trecut, în timp ce încearcă să răspundă provocărilor 

„noului”. A fost implementată o întreagă gamă de abordări – dezvoltare curriculară, dezvoltare 

profesională continuă a cadrelor didactice, abilitarea şcolilor pentru auto-dezvoltare. Până nu 

demult, obţinerea unei ameliorări semnificative la nivelul sistemului de învăţământ s-a dovedit 

„alunecoasă” şi costisitoare. 

            În ultimii ani s-a conturat o abordare coerentă asupra dezvoltării educaţiei, combinând toate 
aceste elemente împreună cu noi forme de „împuternicire” şi de acordare de responsabilităţi 
şcolilor. Aceasta oferă mai mult decât o metodologie sau decât descrierea unei practici pozitive. 

          Este vorba de un proces dinamic, fundamentat pe propriile concepte şi teorii, roluri şi 

responsabilităţi, activităţi şi interacţiuni, cunoscut sub numele de „asigurarea calităţii”. 

Învăţământul românesc asigură calitatea educaţiei prin: 

 structurare şi organizare bună care să permită dezvoltarea personalităţii elevilor; 

 folosirea metodelor, mijloacelor şi manualelor practice în formarea viitorului ţării; 

 cunoştinţe care să îi permită elevului să îşi aleagă un drum în viaţă; 

 o educaţie solidă şi o pregătire a elevului pentru o nouă etapă a vieţii; 
 metode noi, informaţii de calitate, profesori competenţi, elevi silitori; 

 mijloace şi materiale performante, profesori care se perfecţionează continuu; 

 pregătirea unor cetăţeni utili, instruiţi, adaptabili; 

 oferirea de oportunităţi de studiu şi de aplicare practică a celor însuşite elevilor; 

 pregătire intelectuală, ştiinţifică, cultură generală; 

 şcoală cu bază tehnico-materială bună, proiectare eficientă, programe lejere; 

 elevi capabili să se integreze în societate şi profesie; 

 elevi care vin din plăcere la şcoală şi cadre dedicate procesului de învăţământ; 
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 colaborarea şcolii cu părinţii la un nivel cât mai înalt pentru obţinerea de rezultate bune.        

Există mai multe probleme în ceea ce priveşte asigurarea calităţii. Implementarea în sistemul 
românesc se face relativ mecanic, fără ca instituţiile de învăţământ să îşi pună cu adevărat problema 

calităţii. În general, a fost ignorată necesitatea de a promova ideea de implementare a unui sistem de 

management al calităţii, în aşa fel încât această idee să aibă sprijinul întregii comunităţi academice. 

Sistemul de management al calităţii a fost proiectat într-un grup restrâns, fără aportul întregii 
comunităţi academice. Beneficiarii serviciilor educaţionale nu sunt în mod real implicaţi în 
proiectarea sistemului. 

        Evoluţiile înregistrate în Europa nu puteau ocoli învăţământul românesc, unde era nevoie de 

un sistem explicit, unitar cu privire la managementul şi asigurarea calităţii în educaţie. Realizarea 

sistemelor de management şi de asigurare a calităţii au în vedere cei trei piloni ai reformelor 
educaţionale din ultimele decenii: calitate, echitate şi eficienţă. 

Construirea spaţiului educaţional comun european în domeniul calităţii obligă ca toate  

activităţile, iniţiativele şi metodele româneşti, de la orice nivel, să fie consonante cu ceea ce se 

întâmplă acum în lume. 
         Au apărut noi abordări în ceea ce priveşte premisele care duc la realizarea educaţiei de 

calitate prin etichetarea unei „şcoli bune”. Potrivit noilor abordări, şcoala bună funcţionează ca o 
structură eficace şi echitabilă pentru toate categoriile de copii, garantează minima “civilizare” a 

absolvenţilor ei, în sensul adoptării unui comportament de bun cetăţean, asigurând progresul tuturor 
elevilor săi, ia măsuri ca fiecare elev să atingă cele mai înalte performanţe de care este capabil, 
asigurând fiecărui copil oportunitatea formării de atitudini, deprinderi, abilităţi şi mai puţin cumulul 
de cunoştinţe, se preocupă de dezvoltarea tuturor elementelor de personalitate ale copilului, se 
ameliorează continuu şi devine o organizaţie care învaţă, o instituţie capabilă să infuzeze orice 
schimbare benefică generată de nivelul societăţii şi al învăţământu1ui. 
      Pentru evaluarea calităţii educaţiei trebuie identificaţi şi aplicaţi în fiecare domeniu 
indicatori de performanţă relevanţi, vizibili şi măsurabili, informativi, accesibili, uşor de aplicat şi 
controlabili, eficienţi. Controlul calităţii în şcoli se realizează printr-o autoevaluare internă şi o 
evaluare externă a rezultatelor. Evaluarea internă este realizată de o comisie constituită la nivelul 
fiecărei unitaţi de învăţământ preuniversitar, iar cea externă de Agenţia Română de Asigurare a 
Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP). Înfiinţarea comisiilor şi a ARACIP va determina 
restrângerea atribuţiilor inspectoratelor, a căror funcţionare va fi reorganizată. 

       În urma comparaţiei, va fi obţinută o clasificare calitativă a şcolilor în funcţie de care 
ministerul le va finanţa. Nu se vor da bani după nevoi, ci după performanţă. Pe lângă politica de 
excelenţă, va fi promovată şi o politică asistenţială, pentru a evita desfiinţarea unor şcoli şi 
îmbunătăţirea calităţii în acelea care merită. E posibil ca şcolile superioare calitativ să le absoarbă 
pe acelea cu rezultate slabe, dar foarte bine dotate cu material didactic. 

În funcţie de rezultatele elevilor şi ale profesorilor, şcolile vor fi împărţite în performante şi 
mai puţin performante. Instituţiile de învăţământ preuniversitar vor fi clasificate calitativ conform 
legii privind asigurarea calităţii în educaţie. Cunoscând aceste ierarhizări, elevii se vor orienta mai 
uşor în alegerea şcolii ce li se potriveşte. 
         În concluzie, se poate afirma că în centrul educaţiei, ca beneficiar direct al acesteia, este 
situat elevul. Şcoala, fiind organizaţia furnizoare de educaţie, trebuie să asigure calitatea, să 
implementeze propriul sistem de management şi de asigurare a calităţii, să se autoevalueze continuu 

şi să propună măsuri ameliorative.  
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n parteneriat este o colaborare reciproc avantajoasă şi de sprijin între un individ, o 

organizaţie sau un grup de voluntari şi o şcoală, şcolile dintr-un anumit cartier sau grup de cartiere, 

adesea încheiată sub forma unui contract sau a unei înţelegeri scrise, în care partenerii se angajează 
să întreprindă anumite acţiuni şi să atingă anumite scopuri în beneficiul elevilor. Parteneriatul se 
bazează pe ideea de beneficiu pentru toţi, mai degrabă decât pe aceea de profit financiar pentru unul 
sau mai mulţi dintre parteneri. 

De-a lungul timpului, oamenii au realizat că bunăstarea rezultă din asocierea, colaborarea cu 
ceilalţi, din descoperirea avantajelor comune – strategie care a funcţionat mii de ani, până în era 
industrială, când în societatea noastră s-a produs o schimbare fundamentală. În contextul în care, în 
epoca industrială, sectoarele de activitate au devenit fragmentate, delimitate funcţional şi 
specializate, oamenii au început să caute să treacă de la asociere la căutarea posibilităţii de a reuşi 
pe plan individual. În acest fel a fost neglijată importanţa relaţiilor care pun mai mult preţ pe noi 

decât pe eu, pe măsură ce munca noastră ne-a îndepărtat din ce în ce mai mult unii de alţii. 
În contextul unei societăţi care se schimbă, operând modificări de formă şi de fond la nivelul 

tuturor subsistemelor sale, învăţământul românesc trebuie să îşi asume o nouă perspectivă asupra 
funcţionării şi evoluţiei sale. În cadrul acestei perspective inedite, parteneriatul educaţional trebuie 
să devină o prioritate a strategiilor orientate către dezvoltarea educaţiei româneşti. 

Permanenta preocupare a instituţiei de învăţământ de a găsi cele mai eficiente modalităţi de 
realizare a obiectivelor educaţiei pentru valori se reflectă şi în actualul proces de reformă care se 
axează pe latura formativă, accentuând valenţele complexe ale studiului interdisciplinar care să 
conducă la o educaţie în care elevul să fie un  participant activ la construirea propriei personalităţi, 
la cultivarea conştientă a acţiunilor sale de viaţă.  

În acest sens, noile orientări pun un accent mult mai mare pe dezvoltarea parteneriatelor 

între şcoală, familie şi comunitate, avându-se în vedere asigurarea continuităţii între familie şi 
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şcoală pentru ca produsul procesului educaţional – copilul de azi-tânărul de mâine -, să fie apt 
pentru a intra in comunitate, într-o societate în permanentă schimbare şi reorientare. 

Relaţia şcoală-familie-comunitate este o relaţie în care fiecare factor interrelaţionează cu 
ceilalţi. Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la 
tot ceea ce ţine de orientarea elevului, ci şi implicarea părinţilor în toate problemele pe care le 

comportă această acţiune. 
Pentru consolidarea unui set de valori stabil şi coerent care sprijină şcoala în formarea la 

elevi  a unei conduite favorabile, a unui stil de viaţă sănătos din punct de vedere mintal, emoţional, 
fizic şi socio-moral se urmăreşte implicarea familiei şi a comunităţii printr-un parteneriat. Familia 

reprezintă elementul cheie în socializarea elevului de vârstă mică şi trebuie consultată cu privire la 

activităţile educative (extracurriculare) şi cu privire la activităţile opţionale pe care doresc să le 
desfăşoare elevii. Implicarea părinţilor conduce la conştientizarea rolului lor în educaţia intra şi 
extracurriculară la nivel şcolar şi le insuflă dorinţa de a se implica mai mult material şi logistic, în 
realizarea tuturor activităţilor propuse la nivelul şcolii. 

Antrenarea elevilor în proiectarea şi evaluarea activităţii educative, nu doar în desfăşurarea 
ei este un alt parteneriat care se dezvoltă acum în învăţământ şi este recomandat şi familiilor de 
către cadrele didactice. Educatorilor le revine iniţiativa şi prima responsabilitate în educarea 
părinţilor ca parteneri ai lor în formarea copiilor. Aceasta nu este o sarcină uşoară pentru profesori 
deoarece nu au o pregătire sistematică şi solidă în acest sens. Dar pregătirea iniţială şi continuă a 
educatorilor trebuie să formeze şi acest tip de competenţă.   

Parteneriatul social în educaţie şi formare profesională iniţială contribuie la dezvoltarea 

resurselor umane ca resursă strategică a dezvoltării economice, la asigurarea coeziunii sociale şi 
facilitează interacţiunea dintre mediul educaţional şi cel cultural, social şi economic,  prin 
formularea explicită a răspunderilor sociale ale şcolii şi partenerilor acesteia.  

Parteneriatul social în educaţie presupune o relaţie de colaborare între instituţiile sistemului 
educaţional, (unitate de învăţământ, inspectorat şcolar, Ministerul Educaţiei Naționale, alte instituţii 
subordonate acestora) şi:  

 agenţi economici şi instituţii reprezentând alte autorităţi publice cointeresate;  
 universităţi, instituţii de cercetare şi dezvoltare, centre de expertiză, alte instituţii care pot 

furniza date şi informaţii relevante pentru dezvoltarea educaţiei;  
 alte categorii de beneficiari precum părinţi, elevi, comunitatea de afaceri, grupuri şi asociaţii 

profesionale, sindicate, ONG-uri, comunitatea locală;  
 mass-media ca formă principală de transfer a informaţiei privind răspunderea socială a 

educaţiei.  
Realizarea parteneriatului social în educaţie vizează următoarele obiective:  

 să asigure coerenţa politicilor şi a strategiilor naţionale în care educaţia şi învăţământul 
reprezintă o prioritate;  

 să consolideze cadrul instituţional şi legislativ al dezvoltării umane;  
 să asigure instrumente şi practici de asistare a unităţilor de învăţământ în dezvoltarea 

programelor specifice;  

 să implice comunităţile locale, autorităţile administraţiei publice locale şi alţi parteneri în 
formele de asigurare a calităţii educaţiei;  

 să asigure colaborarea şcolii cu beneficiarii în acordarea şanselor egale de cuprindere şi 
participare echitabilă a tuturor membrilor societăţii la procesul educaţional;  
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 să elaboreze programe comune ale şcolii şi ale partenerilor ei în vederea integrării socio-

profesionale a absolvenţilor şi a facilitării tranziţiei de la şcoală la locul de muncă;  
 să dezvolte programe compensatorii de „a doua şansă” pentru populaţia defavorizată;  
 să întărească rolul unităţilor de învăţământ ca centre de dezvoltare a resurselor umane la 

nivelul comunităţii locale;  
 să asigure articularea programelor europene şi internaţionale care determină măsuri de 

inovare şi de dezvoltare la nivel local, judeţean şi regional;  
 să asigure prin colaborarea cu mass-media informarea completă şi sistematică a publicului 

beneficiar, precum şi a publicului larg în ceea ce priveşte impactul social al programelor şi 
măsurilor din domeniul educaţiei.  

Parteneriatul educaţional se sprijină pe o serie de principii funcţionale:  
 activităţile de parteneriat şcoală-partener trebuie să contribuie la satisfacerea nevoilor de 

calificare de pe piaţa muncii la nivel local-regional sau naţional;  
 parteneriatul se constituie prin derularea unor vizite/schimburi/practică pentru elevi şi cadre 

didactice;  

 şcolile trebuie să se asigure că au o gamă de parteneri care să reprezinte principalele domenii 
de formare;  

 şcolile şi partenerii îşi vor defini beneficiile pe care doresc să le obţină;  
 toate activităţile trebuie să aibă obiective clare de învăţare prevăzute de curriculum care să 

fie monitorizate, evaluate şi înregistrate;  
 trebuie luate măsurile necesare pentru respectarea protecţiei muncii pe durata desfăşurării 

activităţilor din cadrul parteneriatului.  
Înainte de a intra în parteneriat, cele două părţi ar trebui să identifice care sunt beneficiile pe 

care vizează să le obţină prin această relaţie. Acestea ar putea fi:  
 un mediu de afaceri bine informat. Partenerii pot ajunge să înţeleagă mai bine ce se întâmplă 

în învăţământ şi să influenţeze sau să adauge valoare la ceea ce se predă;  
 colaborarea cu şcolile induce o imagine responsabilă şi consolidează partenerul în cadrul 

comunităţii locale;  
 angajaţii agenţilor economici pot avea oportunitatea de a folosi dotările şcolii sau abilităţile 

personalului acestuia;  

 recrutarea şi păstrarea forţei de muncă din rândul elevilor. 
Rezultatele aşteptate ale parteneriatului social vizează:  

1. creşterea standardelor privind dobândirea de competenţe;  
2. îmbunătăţirea curriculumului prin realizarea CDS-ului;  

3. dezvoltarea abilităţilor cheie, inclusiv a creativităţii, a capacităţii de decizie şi iniţiativă proprie;  
4. pregătirea pentru integrarea în piaţa muncii.  
 

Concluzie 

Formele de parteneriat pot fi instituţionalizate prin contract, convenţie, protocol de 
colaborare, alte forme, încheiate între instituţiile sistemului de învăţământ şi partenerii identificaţi. 
Politicile de dezvoltate partenerială sunt elaborate prin acord între parteneri, prin programe 
strategice, iar practicile de implementare sunt reglementate prin structuri parteneriale specifice.  
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Evaluarea activităţilor parteneriale se realizează prin instrumente şi programe de expertiză 
elaborate de instituţiile partenere sau de terţi în raport cu obiectivele strategice ale programului 
partenerial. 

La nivelul fiecărei comunităţi care include unităţi şcolare, realizarea unui parteneriat poate 
începe prin constituirea unui grup partenerial, care va include reprezentanţii diferitelor categorii şi 
instituţii ale comunităţii. Coeziunea şi eficienţa unui astfel de grup sunt condiţionate de asumarea şi 
promovarea unor valori comune la nivelul tuturor partenerilor implicaţi. 

Fiecare dintre unităţile şcolare şi în particular managerii acestor unităţi trebuie să se 
orienteze în mod constant către centrarea întregii activităţi asupra elevului, pregătirea resurselor 
umane ale şcolii pentru parteneriat, atragerea partenerilor potenţiali în parteneriate efective.  
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COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE 

 

                                                     Prof. Coculeana Zorilă   

Şcoala Gimnazială ,,I. D. Sîrbu” Petrila, jud. Hunedoara 

 

eşi pare simplu şi credem că ştim să comunicăm, sunt momente în care conştientizăm 
faptul că a comunica în mod real este un proces complex, ce implică un schimb eficient de 

informaţie. Există mai multe tipuri de comunicare: comunicarea orală, nonverbală, scrisă. 
Comunicarea se defineşte ca transferul de informaţii de la un emitent la un primitor, astfel 

încât ambii să înţeleagă în acelaşi fel mesajul. Prin comunicare, omul modern se analizează pe sine, 
îi analizează pe cei cu care se află în interacţiune şi, în ultimă instanţă, poate găsi un mod propriu de 
investigare a lumii care-l înconjoară. Totuşi, comunicarea eficientă este condiţionată de înţelegerea 
comună a mesajului, iar acest lucru este valabil în orice situaţie ne vom afla la un moment dat. 

Între comunicare şi abilitatea socială a fiecăruia dintre noi există o legătură puternică, 
deoarece comunicând putem să ne exprimăm creativitatea sub diferite forme, abilităţile pe care le-

am însuşit şi în cele din urmă reuşita personală. 
În contextul educaţional se face deosebire între abilităţile de bază, ce constituie condiţiile de 

trecere la achiziţii ulterioare mai complexe, abilităţile speciale, diferenţiate pentru fiecare palier de 

vârstă şi activitate, şi abilităţile de nivel superior, competenţe foarte generale aplicabile în principiu 
unei mari diversităţi de probleme.  

Abilităţile de bază, numite altădată cele trei chei ale cunoştinţelor (cei trei R – reading, 

writing, arithmetic – ai anglo-saxonilor) adică abilităţile de lectură, scriere şi calcul, îşi păstrează 
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valoarea lor fundamentală, dar nu mai sunt suficiente în societatea contemporană. Acestora li se 
adaugă astăzi, în mod justificat, alfabetizarea informatică şi alfabetizarea mediatică. Datorită 
însemnătăţii deosebite a componentei afective în dezvoltarea individului, mai mulţi autori susţin 
teza abilităţilor cognitiv-afective de bază ce reunesc: plasticitatea mentală, curiozitatea spirituală, 
capacitatea de a identifica şi rezolva probleme, creativitatea, capacitatea de a lucra în grup, 
capacitatea de a rezista la tensiuni, de a rezolva conflictele, de a lua decizii, de a comunica etc.  

Abilităţile sociale devin din ce în ce mai importante pentru că ele reprezintă o condiţie a 
reuşitelor atât în plan profesional, cât şi personal. Oamenii de succes rezolvă problemele comune în 
aşa fel, încât relaţia cu cealaltă persoană să nu fie periclitată. Problemele relaţionale odată rezolvate 
nu reapar în alte situaţii. Caracteristicile personale prealabile sunt destinse şi flexibile şi nu cad prea 
uşor în capcanele prejudecăţilor. Aceste persoane percep clar şi interpretează eficient 
comportamentul celorlalţi. Abilităţile sociale garantează astfel eficienţa în domeniul relaţiilor 
interpersonale, al comunicării, al rezolvării situaţiilor conflictuale, al luării deciziilor etc.  

Importanţa dezvoltării abilităţilor sociale a dus la conturarea unor programe şi a unor metode 
şi tehnici adecvate, din care am selecţionat câteva mai cunoscute:  

 Programul AWARE, elaborat de Elardo şi Cooper, vizează dezvoltarea unor deprinderi 
sociale, punând accent mai ales pe încrederea în sine şi respectul faţă de ceilalţi.  

Metodele şi tehnicile folosite sunt mai ales cele de creare a unor situaţii-problemă, prelucrate 
prin joc de rol, analizate apoi şi dezbătute în grupuri mici. Se au în vedere dezvoltarea capacităţii 
empatice, a toleranţei şi înţelegerii faţă de ceilalţi şi faţă de diferenţele existente între indivizi, iar în 
final formarea şi consolidarea abilităţilor de soluţionare a problemelor interpersonale.  

Programul are în vedere atât trăirea care facilitează dezvoltarea personalităţii, maturizarea, 
cât şi dezvoltarea capacităţii de a soluţiona problemele. Programul urmăreşte cunoaşterea de sine, 
conştientizarea propriilor aptitudini şi formarea deprinderilor necesare interacţiunilor sociale şi 
conştientizarea de către individ a faptului că scopurile, sentimentele şi comportamentele sunt în 
relaţie dinamică şi exersarea exprimării în mod liber şi sincer a sentimentelor, scopurilor şi 
comportamentului.  

Formarea abilităţilor sociale presupune atât învăţare socială, dar mai ales o pregătire practică 
adecvată. Dacă nu se pune accentul pe abilităţi, este puţin probabil să apară o modificare 

semnificativă în comportament în urma instruirii. 
 Imitarea modelului. Cea mai rapidă modalitate de învăţare a unui comportament se 

realizează prin observarea celuilalt. Imitarea este cea mai veche şi cea mai eficientă formă de 
învăţare. Esenţial este să se ofere modelul adecvat, care poate deveni un mijloc eficient şi relativ 
uşor în dezvoltarea abilităţilor interpersonale.  

 Tehnicile de învăţare şi modelare a comportamentului. Practica educativă atestă faptul că 
aprecierea pozitivă a persoanei în timpul sau în urma unei acţiuni duce la reapariţia ei în 
comportament.  

 Exerciţiile sau experienţele structurate - exerciţiul structurat reprezintă „o intervenţie a 
conducătorului de grup care conţine o serie de reguli şi prevederi de comportament specific”. 

Efectul exerciţiului structurat este evidenţiat în procesul de învăţare desfăşurat la cele trei niveluri 
ale personalităţii: afectiv, cognitiv şi comportamental. Pentru obţinerea efectului dorit este foarte 
importantă discuţia din finalul exerciţiului, prelucrarea verbală.  

 Tehnicile de tip brainstorming - specific tehnicilor acestora este să se aducă cât mai multe 
idei încă neevaluate. Aceste tehnici pun accentul pe gândirea divergentă şi exclud critica timpurie a 
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alternativelor găsite. Pe lângă aportul adus la soluţionarea problemei, au un rol deosebit în crearea şi 
păstrarea unei atmosfere pozitive de lucru.  

Tematica programului poate varia în funcţie de numeroşi factori: baza teoretică, obiectivele 
propuse, specificul grupului, pregătirea anterioară etc. Ar putea fi incluse următoarele teme 
principale: Cunoaştere şi relaxare; Dezvoltarea autoaprecierii; Comunicarea; Cooperarea; 
Interacţiuni fete şi băieţi; Soluţionarea constructivă a conflictelor etc.  

Având în vedere atât importanţa abilităţilor sociale în realizarea personală şi profesională a 
individului, cât şi noile posibilităţi este indicat să se completeze lacunele activităţii instructiv-

educative cu aceste activităţi, care reprezintă totodată şi o sursă de diversificare a metodelor 
educative.  
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Prof. Nicoleta Monica Alexe - Colegiul Economic ,,Costin C. Kiriţescu” Bucureşti  
Prof. Doina Andrei – Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău 

Prof. Elena Andrei – Colegiul Economic Buzău 

Prof. Adelita Anoca – Şcoala Gimnazială „Romul Ladea” Oraviţa, Caraş Severin 

Prof. Gabriela Mihaela Aolăriței - Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

Prof. Eugenia Apetroi – Şcoala Gimnazială „Alecu Russo” Iaşi   
Prof. Mirela Liliana Antoche - Școala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoșani 
Prof. Klementina Ardelean – Liceul Teoretic „Ady Endre” Oradea, Bihor 

Prof. Elena Rodica Avramescu – Colegiul Tehnic „Alexe Marin” Slatina, Olt 
Prof. Baboi Corina – Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Piteşti, Argeş 

Prof. Camelia Nicoleta Baic – Colegiul Tehnic „Unirea” Ștei, Bihor 

Prof. Adina Balazs - Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, Sălaj 
Prof. Steluța Bologa – Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Lugoj, Timiș 

Prof. Camelia Bolohan - Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava 

Prof. Andreea Maria Bozsitz – Liceul Teoretic „Ioan Jebelean” Sânnicolau Mare, Timiș 

Prof. Narcisa Maria Buhu – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

Prof. Petruța Crăița Buda Niga - Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

Prof. Valentin Buda Niga - Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava 

Prof. Doina Buraga - Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași 
Prof. Paula Burdeţi – Colegiul Naţional „George Coşbuc” Năsăud, Bistriţa-Năsăud 

Bibl. Ionela Adriana Carp – Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași  

Prof. Monica Marta Cazacu – Colegiul Tehnic „Dierna” Orşova, Mehedinţi  
Prof. Paraschiva Căpriță – Colegiul Economic Buzău   

Prof. Anca Cărămizoiu – Colegiul Tehnic „Alexe Marin” Slatina, Olt 
Prof. Maria Viorica Călugăroiu – Şcoala Gimnazială Sâmburești, Olt  

Prof. înv. primar Georgeta Maria Cândea - Şcoala Gimnazială Rîu Sadului, Sibiu 

Prof. Iulia Clemence Chirea - Liceul Teoretic „Carol I” Feteşti, Ialomiţa 

Prof. Daniela Ecaterina Chiscop – Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Georgiana Jeni Ciobanu – Colegiul Tehnic „Alexe Marin” Slatina, Olt 
Prof. Iulian Marian Cioroianu – Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Mariana Cristina Ciurescu – Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sfânta Filofteia” 
Ștefănești, Argeș 

Prof. Ramona Ciurescu – Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 5 Lugoj, Timiş 

Prof. Corina Gabriela Cojocaru – Colegiul Economic Administrativ Iași 
Prof. Livia Costache - Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, Constanţa 

Prof. Iuliana Cozma – Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. preuniv. dr. Cerasela Liliana Cozoş – Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Mihaela David - Școala Gimnazială Nr. 2 Rm. Sărat/Structura GPP Nr. 2 Rm. Sărat, Buzău 

Prof. Mirela Emilia Diaconescu – Şcoala Gimnazială „Episcop Dionisie Romano” Buzău 

Prof. Maria Marilena Diaconu - Colegiul Tehnic ”Alexe Marin” Slatina, Olt 
Prof. Valeria Diaconu – Colegiul Tehnic „Alexe Marin” Slatina, Olt 
Prof. Iulica Dihoru - Școala Gimnazială Sadova, Dolj 
Prof. Marinela Dobre - Școala Gimnazială „I.D. Sîrbu” Petrila, Hunedoara 

Prof. Simona Dragomir – Colegiul Tehnic „Ioan Ciordas” Beiuş, Bihor 

Prof. Cristiana Drăgan – Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Olteniţa, Călăraşi 
Prof. Daniela Dumitrescu - Colegiul Economic „Petre S. Aurelian” Slatina, Olt 
Prof. Alina Dumitru – Colegiul Economic Mangalia, Constanţa 

Prof. Constantin Dumitru – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 
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Prof. Viorica Dumitru – Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava 

Prof. Irina Luminiţa Erimia – Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Alexandria, Teleorman 

Prof. Aurelia Fialcofschi – Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Anca Finiş – Liceul Tehnologic „Nicanor Moroşan” Pîrteştii de Jos, Suceava 

Prof. Sorin Finiş – Liceul Tehnologic „Nicanor Moroşan” Pîrteştii de Jos, Suceava 

Prof. Simona Gherfi - Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia, Constanţa 

Prof. Nicoleta Graure – Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Piteşti, Argeş 

Prof. Mădălina Mirela Grosu – Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti” Bucureşti 
Prof. Maria Mirela Hriţu - Liceul Tehnologic „Marmaţia” Sighetu-Marmaţiei, Maramureş 

Prof. Cezar Daniel Humelnicu - Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași 
Prof. Ancuţa Iacob - Şcoala Gimnazială Nr. 3 Mangalia, Constanţa 

Prof. Laurențiu-Lucian Ilie – Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Mihaela Ilie – Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Ramona-Estera Ința  - Școala Gimnazială „Sf. Varvara” Aninoasa, Hunedoara 

Prof. Eugenia Cristina Ionescu – Școala Gimnazială „Emil Gârleanu” Bărăganu, Constanța 

Prof. Rodica Ionescu – Liceul Teoretic Videle, Teleorman 

Prof. Ildiko Ipo – Şcoala Gimnazială Nr. 24 „Ion Jalea” Constanţa  
Prof. Irina Juglan – Şcoala Postliceală „Prof. Dr. Doc. Enescu Longinus” Botoşani 
Prof. înv. preșcolar Ligia Lăpădat - Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Mangalia, Constanţa 

Prof. Violeta Lica – Şcoala Gimnazială „Gala Galaction” Mangalia, Constanţa 

Prof. Florin Gabriel Linca – Liceul de Arte „Sabin Păuța” Reșița, Caraș Severin 

Prof. Elena Iuliana Mandiuc – Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași  
Prof. Monica Lucia Marian – Colegiul Național „George Coșbuc” Năsăud, Bistriţa-Năsăud 

Prof. Niculae Marian – Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Năsăud, Bistriţa-Năsăud 

Prof. Elena Marica - Şcoala Gimnazială Niculeşti, Dâmboviţa 

Prof. înv. primar Florentina Marin - Școala Gimnazială Nr. 18 „Jean Bart” Constanța 

Prof. Irina Marin – Colegiul Economic Mangalia, Constanţa 

Prof. Mariana Matei – Liceul Tehnologic „Dimitrie Cantemir” Fălciu, Vaslui 
Prof. Valentina Mazăre – Şcoala Gimnazială Nr. 1 Mangalia, Constanţa 

Prof. Anca Cristina Mihai - Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” Craiova, Dolj 
Prof. Elena Mihalcea – Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, Suceava 

Prof. Simona Nicoleta Minciu – Liceul Teoretic Murfatlar, Constanța 

Prof. Lăcrămioara Miron – Liceul Tehnologic Cogealac, Constanţa 

Prof. Emilia Mladin – Școala Gimnazială Nr. 37 Constanța (Structura Grădinița Nr. 38 Constanța) 
Educ. Claudia Mihaela Murăraşu – Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 16 Iaşi 
Prof. Roxana Diana Mureşan – Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, Alba 

Prof. Stela Rodica Mustăţea - Grădiniţa P.P. Nr.7 Mangalia, Constanţa 

Prof. înv. primar Maria Neculăeş - Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, Constanţa 

Prof. Ana Maria Cleopatra Nedelcu – Liceul Teoretic Negru-Vodă, Constanța 

Prof. Nicoleta Negoianu – Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu” Bucureşti 
Prof. înv. primar Marcela Negrilă - Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, Constanţa 

Prof. Viorica Niţă – Şcoala Gimnazială „Aurel Solacolu” Ogrezeni, Giurgiu 

Prof. Dorina Mariana Olteanu – Liceul Teoretic Videle, Teleorman 

Prof. Mihaela Simona Ona – Liceul Tehnologic „Marmaţia” Sighetu-Marmaţiei, Maramureş 

Prof.  Angela Pârvulescu - Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu” Bucureşti 
Prof. Raluca Pescaru – Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, Alba 

Prof. Angela Pestrițu - Școala Gimnazială Nr. 1 Poienarii de Muscel, Argeș 

Prof. Daniela Pietrariu – Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Dumitru Pietrariu – Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Cătălina Dumitrița Pîntea – Seminarul Teologic Ortodox Iași   
Prof. Otilia Pîntea – Școala Profesională Holboca, Iași 
Prof. Violeta Pîntea – Liceul Tehnologic „Vasile Pavelcu” Iași 
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Prof. drd. Edvica Popa – Colegiul Economic Mangalia, Constanța 

Prof. Raluca Posea - Școala Gimnazială Nr. 2 Rm. Sărat/Structura GPP Nr. 2 Rm. Sărat, Buzău 

Prof. Carmen Predeanu - Colegiul Economic “Petre S. Aurelian” Slatina, Olt 
Prof. Angelica Prenţu – Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Sica Răcaru - Grădiniţa P.P. Nr.7 Mangalia, Constanţa 

Prof. Anne-Marie Răcoare – C.E.I.P. La Esperanza Castillana, Spania 

Prof. Denisa Rebeca Rădulescu – Liceul Teoretic Amărăştii de Jos, Dolj  
Prof. Mihaela Ramona Rădulescu – Colegiul Comercial „Carol I” Constanţa 

Prof.  Geanina Petronela Roşu - Şcoala Gimnazială Nr. 3 Mangalia, Constanţa  

Prof. Corina Daniela Rotariu – Liceul „Regina Maria” Dorohoi, Botoșani  
Prof. Gheorghe Rotariu – Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuță” Șendriceni, Botoșani  
Prof. Oana Maria Rotariu - Liceul „Regina Maria” Dorohoi, Botoșani 
Prof. Mirela Sabău - Colegiul Naţional „Dr. I. Meşotă” Braşov 

Prof. Simona Santavan - Şcoala Gimnazială Nr.1 Aghireș, Sălaj 
Prof. Ciprian Savin - Școala Gimnazială Nr. 39 „Nicolae Tonitza” Constanța 

Prof. preuniv. dr. ing. Irina Isabella Savin – Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” Iași 
Prof. Anca Sântimbrean – Colegiul Naţional „Lucian Blaga” Sebeş, Alba 

Prof. Viorela Simedru - Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad 

Prof. Eliza Laura Stancu – Şcoala Gimnazială “I.Gh. Pleşu” Almăj, Dolj  
Prof. Mihnea Alexandru Stancu – Şcoala Gimnazială “I.Gh. Pleşu” Almăj, Dolj  
Prof. Rodica Şargu – Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Diana Maria Ştefan – Colegiul Naţional „Lucian Blaga” Sebeş, Alba  

Prof. Marina Ștefan – Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Daniela Tănase - Școala Gimnazială Nr. 18 „Jean Bart” Constanța 

Prof. Nicoleta Teodorescu – Colegiul Economic Mangalia, Constanţa  

Prof. Daniela Tirea - Şcoala Gimnazială „I. D. Sîrbu” Petrila, Hunedoara 

Prof. Ionel Tirea - Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” Petrila, Hunedoara 

Prof. Cornelia Todor – Colegiul Naţional „Lucian Blaga” Sebeş, Alba  

Prof. Monteola-Ilona Todorici - Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși” Petrila, Hunedoara 

Prof. Mihaela Toma - Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași 
Prof. Petruţa Antoaneta Tompea – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

Prof. Doinița-Rodica Trifoi - Liceul Tehnologic „Marmația” Sighetu Marmaţiei, Maramureş 

Prof. Valentina-Zamfira Tudor - Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, Constanţa 

Prof. Mirela Ţicu – Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Andreea Ţui – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

Prof. înv. primar Minodora Ungureanu - Liceul Teoretic ,,Callatis” Mangalia, Constanţa 

Prof. Floare Vaida – Colegiul Naţional „George Coşbuc” Năsăud, Bistriţa-Năsăud 

Prof. Roxana Violeta Vasilescu – Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa  

Prof. Antonela Vâlcea – Liceul Tehnologic Independența, Constanța 

Prof. Elisabeta Vladu – Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. înv. preşcolar Adela Eleonora Vug – Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 5 Lugoj, Timiş 

Prof. Elidia Carmen Zaharia - Şcoala Gimnazialǎ nr. 18 „Jean Bart” Constanţa 

Prof. Doina Mihaela Zamfir – Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu” București 
Prof. preuniv. dr. Rică Zamfir – Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Bucureşti   
Prof. Coculeana Zorilă - Şcoala Gimnazială ,,I.D. Sîrbu” Petrila, Hunedoara  

 

COORDONATORI: prof. Corina Mihalache 

       prof. Virginica Barabaș 

                               prof. psih. Alina Gabriela Băiașu 
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