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I. LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

 
 

DEVELOPING SPEAKING SKILLS THROUGH PRACTICE 

-Studiu de specialitate- 
 

Prof. Elena Andrei  

Colegiul Economic Buzău, jud. Buzău 

 

ntroduction 

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

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

1: Focus on Knowledge 

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

form. 

Knowing how to speak requires systematic and comprehensive oral language 

development. 

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

2: Focus on Skills 

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

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

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

foreign language. 

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

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

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

new teaching sequence, will help set the right atmosphere. 

Issue: Similarly, some students are particularly shy about speaking a foreign language. 

Possible solution: Getting students to do speaking activities in small groups and pairs will 

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

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

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

is achieved. 

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

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

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

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

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

classroom students often speak because the teacher tells them to. 

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

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

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

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

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

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

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

interesting information and ideas. 

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

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

extensive reading/viewing. 

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

and phrases. 

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

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

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

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

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

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

speaking tasks. 

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

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

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

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

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

Conclusion 

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

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

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

through oral presentations and discussions. 

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

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

and ensure that their message has the meaningful impact desired by them. 
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SUPPORTING HIGH SCHOOL STUDENTS SUCCEED AT ENGLISH 

LANGUAGE EXAMS 

-Studiu de specialitate- 
 

 

Prof. Elena Andrei  

Colegiul Economic Buzău, jud. Buzău 

 

ntroduction 

Romanian students are studying the English language all over the country and a lot of them 

find it very stressful to take speaking exams. This fear is often due to not knowing what to expect, 

being afraid of not knowing what to say, being insecure about their speaking abilities, or simply 

being shy. There are a lot of students that cannot help but worry, despite the fact that worrying is 

the biggest mistake they can make at an examination like this. This study aims at helping teachers 

of English in preparing students for the foreign language BAC exam, increasing their confidence in 

their own abilities and helping them to get the best mark they can.  

Research results 

How to prepare for a foreign language oral or speaking exam and succeed and do well 

1. Learn the requirements and criteria 

2. Play it safe – being interesting or speaking your mind should not be your priority 

Countless students who are excellent get very disappointing scores on their speaking exams. 

One of the main reasons for this to happen is their desire to say something specific and interesting 

that they cannot say properly. So they start making grammar and vocabulary mistakes, making 

pauses, strange noises and even blurting out things in their native languages. They aim at saying 

something interesting or at simply sharing their personal opinion, but they end up losing a lot of 

points from their exam score due to all the mistakes and the inability to express their point clearly. 

At the same time, much less capable students are getting excellent marks, because they pay 

attention to what they are saying and instead of focusing on the content, they are focusing on 

keeping the things they are saying simple and more importantly correct. And this is what you 

should do. You should make sure you are saying things you know how to say, use vocabulary that 

you know well and use grammar that you know you can use correctly.  

3. Read questions carefully 
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What you need to do to avoid this is simply concentrate on the questions while they are 

being given to you, and only after you are sure you have understood them, start giving your answer. 

If you don not understand something, it is often better to politely ask the teachers, instead of 

answering something you hope is on topic. 

4. Prepare in advance with a “pool” of topics you can speak on 

There are a lot of topics and tasks that are to be expected like introducing yourself and 

talking about your interests, occupation or experience. A Suggested “Pool” Of Speaking Topics can 
be: Introducing yourself; Describing people (looks, hair, height, stature, eyes, attractiveness, age, 

attitude, personal qualities); Describing nature; Talking on the phone; Giving directions; Describing 

your house, neighbourhood, and town; Describing hobbies (choose a few and develop them); 

Describing a job (choose a few and develop them); Talking about your daily routine; Describing the 

weather; Talking about a dream you have for the future; Talking about your favourite subject in 

school; Talking about your favourite movie(s); Talking about your favourite book(s); Talking about 

sports (choose a few and develop them). 

You should try to connect any question that you can be asked with one of the topics in your 

“pool”. If you have selected your topics well, this should not be a problem and if you keep it in 

mind, you should be able to do in the exam setting as well. For example, if they ask you about 

something interesting you have done in the past week, you can remember that you have revised 

vocabulary and ideas about your favourite leisure activities, pick one of them that you feel 

comfortable talking about, and tell them you did it two days ago, you liked it very much and you are 

looking forward to doing it again. If you read a lot and they ask you about what sports you like, you 

could say you do not play sports much, as you are always reading. You should then be asked about 

reading. Spinning the question into something you are comfortable speaking about is a very useful 

skill and is something that develops quickly with a bit of practice and attention. 

5. Speak! 

The first thing you need to do is to prepare. If you are afraid of speaking the foreign 

language, you should work to overcome it. You need to practice speaking until it becomes more 

natural and if you are embarrassed to do it in front of other people, start practicing by talking to a 

pet or a toy. Pick one of your topics and just see how long you can keep adding new things. When 

you run out, change the topic, but make sure you don't stop speaking. The more you practice, the 

easier it will be later on and if you are dedicated to learning a foreign language, this will be helpful 

not just for the exam. 

The second aspect of the call for speaking is on the exam. There are many students that 

answer every question the examining commission throws at them with one word, and then sit and 

wander why they failed or received an unsatisfactory mark. It is because they simply did not speak, 

so do not repeat their mistake. It is a speaking exam, so speak. Try to answer every question or task 

with at least a few sentences, not with just one or two words. Do not be afraid to say things that are 

obvious and boring. As long as you say them correctly, it is much better than saying nothing. 

Usually the examining teachers can deduce points off of your score for silence and for mistakes, but 

not for being boring. And even if there are points dedicated to how interesting your speaking is, 

they are very few and much less than the points devoted to grammar, vocabulary and fluency. But 

don't take it for granted. Do your work at step one. 

Another important piece of advice is do not speak too fast. Speaking quickly is a natural 

reaction when you are stressed, but you should do your best not to give in. When you speak too 
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quickly, this often makes you less understandable, you make more mistakes, and you do not have 

enough time to think of what to say next. When you speak in a confident, clear and mid-tempo 

voice, it will make it easier both for you and for the examining board. So practice this at home and 

make sure you don't overdo it and start speaking with two words per minute, because it will not 

make you look good either. 

6. Smile! 

Despite the fact that the teachers in the examination board will most probably try to be 

objective, they are still human and could fall prey to personal preference. And the easiest way to 

inspire personal preference towards yourself is by smiling at them. Do not underestimate the power 

of the smile. Enter the room smiling, greet everybody cheerfully and do not let the smile go off your 

face. When you are smiling, what you are saying will seem more interesting and your mistakes will 

seem a bit more charming. Take advantage of human psychology and let your smile disarm even the 

grumpiest of examination board members or teachers. It does not require much effort and even if it 

does not make things better, it cannot hurt. Additionally, having a smile on your face would 

automatically trick your brain in feeling better and this might also help your confidence and 

performance. 

Conclusion 

Prepare well: research the criteria, prepare topics you can speak about, look up additional 

vocabulary, practise speaking as much as you can 

Be concentrated during the exam: Keep in mind what is expected of you and what the 

criteria are; try to say only things you are sure you can say correctly; always steer the talk or 

conversation in a direction that is comfortable for you and spin everything towards your topic 

“pool”; speak clearly, loudly and confidently without hurrying and don't forget to smile. 
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TEACHING ABOUT EASTER – A TASK-BASED APPROACH 

-Studiu de specialitate- 
 

 

Prof. Elena Andrei  

Colegiul Economic Buzău, jud. Buzău 

 

 

ntroduction 

“Easter is the most important annual religious feast in the Christian liturgical year. 
According to Christian scripture, Jesus was resurrected from the dead on the third day after his 

crucifixion. Some Christians celebrate this resurrection on Easter Day or Easter Sunday. Relatively 

newer elements such as the Easter Bunny and Easter egg hunts have become part of the holiday‟s 
modern celebrations, and those aspects are often celebrated by many Christians and non-Christians 

alike….” – Wikipedia 

Being Christians, it is extremely important to teach our students about Easter. 

Research results for Easter teaching ideas 

Below, there are a wide range of ideas and resources to help teachers when they are teaching 

children at Easter. 

 Easter Poem – A simple poem for children to read aloud during Easter 

performances/assemblies. 

 The Easter Story – This easy method can be used to help children remember the events 

of Easter. 

 The Easter Story – Use a popular musical DVD to teach the Easter story. 

 The Events of the Easter Story –Use this effective idea to learn about the events of the 

Easter Story. 

 Easter Story Slideshows – A cross-curricular activity, dealing with aspects of Literacy, 

ICT and more, to develop understanding of the Easter story. 

 Easter Sequencing Activity – Activity in which the children have to put the events of 

Easter into the correct order. 

 Easter Wordsearch PDF Document – A fun wordsearch asking children to find 

vocabulary related to Easter. Contributed by Janice Jenkins. 

 Easter Wordsearch Microsoft Word Document – An Easter-related wordsearch for 

children to enjoy.  

 Easter Word Jumble Microsoft Word Document – Can your children unjumble the 

letters to find the Easter words?  

 Easter Cards and Bookmarks PDF document – A set of Easter display cards and 

bookmarks.  

 Paper Mache Easter Eggs Microsoft Word Document – Create (and break open) your 
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own Easter Eggs using this idea.  

 Palm Sunday PDF Document – A PDF worksheet asking children to think about Palm 

Sunday, by looking at how it is told in the Bible.  

 Lent Word Document – A comprehension-style activity, which asks children to think 

about Lent.  

 Easter worksheet Word Document – An instruction sheet, which can be used when 

following Bethan‟s Church Calendar plans.  
 Easter SMART Notebook File – What does Easter mean to the children in your class?  

 Easter Cards – a set of Easter card templates that children can send to their friends and 

family. 

 Easter Egg Hunt – Sue Gurney set up an Easter Egg hunt and has provided the resources, 

so that teachers might be able to set up their own by modifying the clues as appropriate. 

Another Easter lesson idea, this one involves creating a “stuffed” picture. 
Subject: English 

Grades: 1, 2, 3, 4  

Title: Stuffed Stuff  

Subject: Easter  

Materials: 1. News Paper (lots) 2. Stapler (with staples) 3. Paint (thick) (4. optional string) 

5. Your wacky brain 

First you need to fold a newspaper in half, then get a marker and draw an Easter picture on 

one side of the newspaper. Don‟t color it in though. Next cut on your outside lines that you drew. 
Be sure to cut the whole newspaper, not just one side of the fold that you folded. After that staple 

the two sides that you cut out together about an inch apart leaving a small hole at the top just big 

enough so that you can fit your hand through. Then, with the extra paper that you had left over from 

when you cut your picture out stuff your picture with the newspaper. Put the newspaper through the 

hole that you have left. Then staple the top together so that it is like the rest of your picture. Then go 

get that thick paint and paint one side of your picture, let it sit for awhile so that side can 

dry,(usually takes about an hour.) After it has dried up turn it over and paint the other side, then let 

it sit for an hour. If you are not pleased with how dark your picture is paint over it the same colors. 

Then if you want you can add more stuff to it, like streamers for hair or something. After you do 

that you can hang it up, (optional) with the string. Punch a hole in the top of the picture with a hole 

puncher, then tie the string around the hole and tape it to the ceiling or somewhere like that. Once 

this is done you are finished with your art. Now get off of this computer and go have some fun. 

When teaching older learners about Easter, we can turn our literary sights to those words 

which have an Easter connection.  

Let us start, obviously, with Easter itself. The word comes from a Germanic word that is 

probably cognate with „east‟, and therefore with „dawn‟ (with the sun rising at dawn in the east) – 

thus pointing to the spirit of new beginnings which Easter represents. (Indeed, as well as „easterly‟, 
there is also the word Easterly which means „of or relating to Easter‟.) Bede, in the early eighth 

century, was the first person to mention the theory that „Eostre‟, from the same linguistic origin, 
was a pagan fertility goddess (a theory that is widely rejected). However, Easter obviously does 

draw on earlier rituals of rebirth and new life celebrated during the spring season, so the link 

between „Easter‟ and „east‟ (and therefore the new beginnings heralded symbolically as well as 
literally by the dawn) is significant. 
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Writers have written about the Easter holiday for centuries. Some writers focus on the 

religious aspect of Easter, while others explore other, more secular, aspects of the holiday. 

Easter is a religious holiday, but it‟s also taken on other meanings over the years. William 
Butler Yeats, George Herbert, and many other writers incorporated the themes of Easter into their 

works. Here are the best literary works--poems and short stories. 

George Herbert‟s two-stanza poem „Easter Wings‟ is built on a back-and-forth between 

despair and hope. First comes the bummer: in the first half of each stanza, Herbert describes the 

downward spiral of human life. It all starts with Adam who, in addition to being the first man, was 

also the first Loser, bungling away the “wealth and store” God gave him and sinking into poverty. 
Because of Adam, Herbert also has it bad. In the second stanza, he goes from one sad s-word to the 

next, getting serious about how sickness, shame, and sin wore him down to nothing. 

But just when you thought things couldn‟t get bleaker, Herbert turns the sunshine back on. 

In the second half of each stanza, Herbert asks to rise up with the resurrected Christ and celebrate 

Easter‟s victory over death. Meanwhile, watch out for the flying feathers because Herbert gets a 
little bird-happy. Comparing himself to larks and hawks, he acknowledges his own sinful weakness 

but cheerfully looks forward to better days. Can‟t win „em all, we guess. 
Read „An Easter Ode‟, by Paul Laurence Dunbar. “To the cold, dark grave they 

go/Silently and sad and slow,/From the light of happy skies/And the glance of mortal eyes./In their 

beds the violets spring,/And the brook flows murmuring;/But at eve the violets die,/And the brook 

in the sand runs dry.” The second stanza, “In the rosy, blushing morn,/See, the smiling babe is 
born;/For a day it lives, and then/ Breathes its short life out again./And anon gaunt-visaged Death,/ 

With his keen and icy breath,/Bloweth out the vital fire/In the hoary-headed sire.” 

„Easter, 1916‟ is a poem by W. B. Yeats describing the poet‟s torn emotions regarding the 

events of the Easter Rising staged in Ireland against British rule on Easter Monday, April 24, 1916. 

The uprising was unsuccessful, and most of the Irish republican leaders involved were executed for 

treason. The poem was written between May and September 1916, but first published in 1921 in the 

collection Michael Robartes and the Dancer. 

Conclusion 

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

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

students be enthralled by the beautiful experiences they get from the world of Easter. 
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TEACHING LITERATURE – A TASK-BASED APPROACH 
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ntroduction 

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

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

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

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

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

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

Research results  

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

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

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

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

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

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

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

appropriate extracts. 

Here are some ideas for reading activities: 

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

piece of information central to the understanding of the text. 

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

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

there was. 

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

in the mother tongue. 

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

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

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

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

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

discourages purposeful, fluent reading. 

 Mistakes in the text. The text has, towards the end, occasional mistakes (wrong words; or 
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intrusive ones; or omissions). Learners are told in advance how many mistakes to look for. 

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

difference of content. 

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

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

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

relationships between items, characters or events. 

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

to the text, so that their interest is aroused: 

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

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

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

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

thoughts. 

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

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

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

or in written form. 

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

the issues raised by the book‟s central theme. 
 Compare beginnings. The teacher takes three or four opening paragraphs from novels or 

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

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

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

prediction of future development. 

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

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

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

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

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

something simpler like form-filling. 

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

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

answers; 

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

statements are true or false; 

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

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

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

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

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

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

make students be enthralled by the beautiful experiences they get from the world of literature. 
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POINTS DE VUE DIDACTIQUES SUR L‟EXPLOITATION DE LA BANDE 
DESSINÉE EN CLASSE DE FLE 

 

Prof. Iulia Clemence Chirea 

Liceul Teoretic „Carol I” Fetești, jud. Ialomiţa  
 

„objectif principal des approaches communicative est l„acquisition progressive par 
les apprenants d„une compétence de communication. Cette competence peut être définie 

globalement par l„aptitude à se débrouiller dans différentes situations de communication. Elle 
évoque les quatre habiletés fondamentales: lire, écrire, comprendre, parler.  

Pour pouvoir exercer cette compétence de communication, l„apprenant doit s„approprier les 
moyens linguistiques pour agir et réagir de façon appropriée dans différentes situations de 
communication oùil aura à employer la langue étrangère. Mais pouvoir comprendre, parler, lire et 

écrire ne suffit pas tout seul pour agir et réagir de façon adaptée dans telle ou telle situation. Il faut 

aussi savoir ce quel„on peut dire, ce qu„il est convenable de dire et de faire, savoir adapter, par 

exemple, son lexique au registre de langue correspondant à la situation de communication. Donc, il 
est important de dépasser l„aspect purement linguistique et fonctionnel dans notre enseignement du 

français et de tenir compte de l„aspect pragmatique, social et culturel. Une telle conception peut 

permettre aux apprenants de résoudre les problems qu„ils peuvent rencontrer dans différentes 
situations de communication. 

Enseigner une langue suppose le fait de donner aux apprenants l„occasion et les moyens de 
se confronter à la langue étrangèrecible, en leur proposant des situations réelles et authentiques 

d„apprentissage, dans les quelles ils seront amenés à construire leurs savoirs et à travailler les 
différentes competences linguistiques et langagières, en favorisant leur autonomie et en les plaçant 
au centre de leur apprentissage. En plus, l„enseignement/ apprentissage d„une langue est 
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indissociable de celui de sa culture (des pratique sou des codes culturels et sociaux, de l„histoire 

d„un people comme de l„ensemble de sa production artistique).  
Les documents authentiques qui sont des documents bruts, élaborés par des francophones 

pour des francophones à des fins de communication, créent en classe un contexte favorable à une 
communication réelle et entraînent les apprenants à réemployer de façon personnelle et nouvelle les 

moyens linguistiques et sociolinguistiques appris dans les cours et grâce au materiel didactique 

utilisé en classe. Les documents authentiques presentment une multitude d„avantages: ils servent à 
introduire des données absentes de nos manuels, à briser la monotonie, ils peuvent être exploités 
pour renforcer l„acquisition de certains points des leçons ou développer des competences 

particulières.  
Les documents authentiques sont une grande source de motivation et ont une valeur de 

récompense, car ils permettent à l„apprenant de voir qu„il arrive à comprendre un document qui n„a 
pas été conçu pour son apprentissage. Un document authentique permet d„étudier les aspects 
culturels de la société étrangère. Il présente une société dynamique, actuelle et innovante. Cela ne 

signifie pas qu„il doit seulement montrer des aspects positifs de la culture étrangère, au contraire, 
les documents authentiques doivent susciter des débats et des discussions qui permettent d„aboutir à 
des opinions positives ou négatives, ou même les deux ensemble. De cette manière, on pourrait 
arriver à comprendre un peu plus la diversité pour mieux l„appréhender et surtout se render compte 

de ses richesses, mais aussi créer des passerelles entre les gens et se diriger vers la prise de 

conscience de nos points communs, en appréciant aussi nos différences. Les expressions utilisées 

sont un autre aspect intéressant dans les bandes dessinées. Dépendant du sujet traité dans la bande 

dessiné, nous pouvons estimer que l„auteur utilise le français standard, mais aussi le français 

familier. Dans certaines bandes dessinées les personages utilisent meme l„argot afin de créer une 

atmosphère plus réelle. Nous pouvons nous poser la question, s„il est pertinent de présenter les 
expressions familières aux élèves. La réponse n„est pas facile, mais ce langage peut être intéressant 
pour les élèves et s„ils iront en France un jour, ce la pourrait les aider à comprendre les locuteurs 

natifs qui utilisent le français standard rarement. Le fait d„apprendre ce qui est vraiment utilize dans 

les conversations quotidiennes pourrait être très motivant. 

L„étude de la bande dessinée ne saurait être pertinente que par son inscription dans 

l„ensemble des objectifs d„un cours, par sa place et la function precise qu„elle remplirait dans un 

projet d„enseignement/ apprentissage. Cependant, il faut se mettre en garde contre le piège de 
l„instrumentalisation du document. Ce que je veux dire c„est qu„il faut comprendre le contenu du 

message, étudier le document pour lui-même, et non de s„enservir uniquement comme support de 

départ en vue d„objectifs linguistiques donnés ou d„activités qui ne prendraient en compteni les 
spécificités nil„essence même du document, c„est-à-dire ce pour quoi il a été créé (avant tout, dans 
le cas de la BD, pour être lu, raconteur une histoire, ou exprimer le monde).  

La bande dessinée peut être utilisée comme un support et un vecteur pédagogique. Comme 
support, elle facilite le dialogue interculturel, en introduisant l„humour, source de sensibilisation. Le 
dialogue intercultural et l„humour sont frequents rencontrés dans les bandes dessinées, les clichés 
opèrent comme «des brise-glace» et sont adaptables en fonction du public. Comme vecteur, la 

bande dessinée peut être introduite en classe de FLE comme une adaptation d„un roman, d„une 
pièce de théâtre pour une diversification des supports et «allègement» de l„étude d„une oeuvre 
littéraire. (Par exemple, l„adaptation d„après Le Tour du monde en 80 jours, par Jules Verne, L’Île 
au trésor, par Robert Louis Stevenson, Notre-Dame de Paris, par Victor Hugo etc.)  
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On trouvetant de documents authentiques qu„il est parfois vraiment difficile de décider et 
encore tout document ne serait pas convenable pour des activités langagières. Il ne suffit pas de 
présenter les personnages les plus célèbres des bandes dessinées francophones. Mais suivre 

quelques critères faciliterait ce processus de choix. Dans le cas d„une bande dessinée, il faut 

quecelle-ci soit de bonne qualité visuelle, qu„on puis sevoir aisément l„action et les personages 

présentés, quel„écriture soit lisible, que le support papier soit convenable à une exploitation 
pédagogique.  

Pour bien encadrer la bande dessinée dans notre demarche pédagogique, il faut se poser les 

questions suivantes:  

 Quel objectif peut être visé avec cette bande dessinée? 

 A quell niveau d„apprentissage peut-on l„introduire? 

 Quelles connaissances préalables l„apprenant doit-il avoir? 

 Quels savoir-faire entrent en jeu? 

 Qu„apporteraient les activités faites avec cette bande dessinée en termes d„apprentissage? 

 Où s„inscrit-il dans la progression? 

 A quel moment peut-on la proposer: au cours d„une leçon, à la fin ou à n„importe quell 
moment? 

 Quelles preparations exige-t-elle? 

 Quelles activités faut-il envisager? 

 Combien de temps faut-il lui accorder? 

  Le sens de la bande dessinée n„est complètement donné, alors c„est à l„enseignant de 
guider l„apprenant vers la comprehension totale et cohérente. Il faut le mener à questionner le texte, 
à reformuler avec ses propres mots les dialogues des personnages, à chercher et identifier des 
éléments qui bloquent la transmission du message. Il faut apprendre à utiliser les stratégies de 
compréhension qui soutiennent la construction d„un sens pluriel et qui permettent d„induire des 
interprétations. Même si ses possibilities d„utilisation en classe sont multiples, il peut procéder tout 
d„abord à la comprehension globale de la bande dessinée à partir de l„observation de l„image, du 

dessein et de réfléchir sur les procédés graphiques. Après on peut entraîner à la comprehension 

écrite et à l„expression orale en demandant de raconteur l„histoire selon différents point de vue, 
trouver un titre, imaginer ce qui s„est passé avant, ce qui se passera après, imaginer le contenu des 
bulles, trouver le mot de la fin, manipuler certaines structures grammaticales et des actes de parole 

en situation authentique. Ensuite, on peut passer à l„expression orale pure, en développant la 
créativité des apprenants. 

 

Bibliographie: 

1. L Quella-Guyot, Didier - Explorer la bande dessinée, Poitiers cedex: CRDP de l‟Académie de 
Poitiers, 2004; 

2. Giaufret, Anna, Frassi, Paulo - l„article Le français par la BD: normes et représentations de la 
langue, disponible dans Quel français enseigner. La question de la norme dans l’enseignement/ 
apprentissage, Collection « Linguistique et didactique », 2008;  

3. Cuq, Jean Pierre, (sous la direction de) - Dictionnaire de didactique du français langue étrangère 

et seconde, CLE International, 2003. 
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STRATÉGIES D‟EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE D‟UNE CHANSON 
 

Prof. Iulia Clemence Chirea 

Liceul Teoretic „Carol I” Fetești, jud. Ialomiţa  
 

 

pprendre une langue, c‟est aborder une autre manière de voir le monde, 
découvrir un univers culturel et linguistique différent de sa culture d‟origine. L‟utilisation de la 
chanson en classe de langue corespond aux nouvelles perspectives ouvertes à la didactique grâce à 
l‟approche communicative. Cette approche communicative peut être définie comme la prise en 

compte, au niveau pédagogique, de tous les éléments linguistiques et extralinguistiques qui entrent 

en jeudans la communication. Dans une chanson les éléments linguistiques et extralinguistiques, 

étroitement liés, se combinent. Car, au-delà du sens grammatical, tout dans une chanson, nous aide 

à percevoiret à l‟interpréter.  
La chanson est un lien avec la culture de l‟autre dans sa diversité. Elle est un lieu de 

découverte de la réalité multiculturelle française et francophone. Elle a aussi une mission de plaisir, 

de divertissement… Le français n‟est pas uniquement fait pour travailler, pour faire des exercices. 
On peut rire, danser, s‟amuser avec des chansons... en français. 

La chanson, parfois intégrée au sein de la poésie, peut acquérir un droit de cite dans les 

programmes les plus oficiels de la classe de français. Cependant il reste des obstacles à franchir 
jusqu‟à ce que la chanson devienne un objet d‟apprentissage à part entière. Le français langue 
étrangère représente une matière d‟enseignement susceptible d‟intéresser les élèves, tous les élèves, 
et il semble que le goût pour la chanson, paroles et musique, rythmes et mélodies, soit universel. La 

chanson favorise la communication dans la classe par sa capacité singulière à créer un rapport 
corporel, affectif et ludique à la langue, facilitant l‟apprentissage du français à l‟étranger. Pour 
bénéficier des apports de la chanson contemporaine dans la classe de langue, le principal est de bien 

séléctionner les titres proposés aux apprenants. Il est important de choisir des chansons qui 

séduisent les apprenants. Si elles leur plaisent, ils les écouteront et ils apprendront avec plaisir. 

D‟autre part, pour profiter le plus de ce support didactique, il faut bien réfléchir aux activités qui 
seront proposées en classe, des activités dynamiques, intéressantes qui stimulant l‟attention, l‟intérêt 
et la motivation des élèves. 
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Avant d‟utiliser une chanson en classe de langue, il est très important d‟étudier les critères que cette 

chanson doive remplir pour servir de support didactique. Le problème du choix des chansons à 
étudier dépend, en premier lieu, de l‟exploitation quel‟on veut faire. Certains enseignants souhaitent 

utiliser la chanson pour «rendre plus amusant» l‟enseignement de la langue, pour faire ou – mieux – 

«faire passer» l‟enseignement de la grammaire. Pour ces enseignants-là, le choix primordial est un 
choix pédagogique (Marche tout droit – Claude François – pour l‟impératif, Ne me quitte pas – 

Jacques Brel – ou Et si tu n’existais pas – Joe Dassin – pour le Si conditionnel). D‟autres élèves, au 
contraire, privilégient l‟étude de la chanson en elle-même et pour elle-même: étude, compréhension 
et éventuellement émission (les élèves chantant), sous forme d‟écho pédagogique. Il faut souligner 

que la chanson introduit fondamentalement un univers non linguistique dans la classe: la musique, 

c‟est pourquoi il est important de commencer par des chansons qui vont avoir de bonnes chances de 

plaire aux apprenants, d‟abord par la musique et l„interprétation, c‟est ce qui est perçu d‟abord, et 
ensuite par les paroles. L‟exploitation linguistique et communicative de la chanson en classe de 

langue, aux niveaux moyen et avancé, suscite un grand intérêt et peut avoir de bons résultats. La 
chanson facilite l‟assimilation des structures grammaticales, elle aide à corriger la prononciation, à 
reconnaître les mots, elle recharge l‟individu en énergie et fait retomber l‟angoisse. Les strategies 

d‟exploitation pédagogique de la chanson sont diverses, elles dépendent de la créativité de 
l‟enseignant, de ses acquis didactiques, de ses objectifs, des chansons qu‟il a séléctionné, du niveau 
de langue des apprenants. L‟exploitation pédagogique de la chanson en classe facilite 

l‟apprentissage du français à tous les niveaux: phonétique, lexical, grammatical, comprehension et 

expression orale et même expression écrite. La chanson est l‟expression d‟une civilisation, d‟une 
culture, le premier mode d‟expression symbolique, le premier mode de la représentation de l‟image 
de soi et des autres. Elle est d‟abord un document social, populaire, qui sert de vecteur à un regard 
portésur la civilization ou meme l‟histoire d‟une époque donnée. L‟utilisation de la chanson doit 
devenir réellement, comme l‟affirme Michel Boiron, un « lieu de fréquentation de la langue cible et 
de la découverte de la culture de l’autre dans sa diversité» et montrer ainsi l‟étendue de la langue 
française dans le monde et la diversité culturelle qu‟elle véhicule. 

Bibliographie:  

1.Calvet, Louis- Jean - La Chanson française aujourd’hui, Hachette, Paris, 1974  

2.Dumont, Pierre en coll. avec Renaud Dumond - Le français par la chanson, Ed. L‟Harmattan, 
Paris, 1998  

3.http://www.faculty.umb.edu/brian_thompson/clef.htm 

4.https://pegem.net/dosyalar/dokuman/137982-20131010132110-makale-7.pdf 
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MARIO VARGAS LLOSA ŞI ELOGIUL LECTURII 

 
Prof. Maria Frijan 

Colegiul Naţional ”George Coșbuc” Năsăud, jud. Bistriţa-Năsăud 

 

ario Vargas Llosa s-a născut în 1936 la Arequipa, în Peru, şi a copilărit în Bolivia 
împreună cu mama şi bunicii materni, închipuindu-şi că tatăl lui murise şi că fusese un erou. În 
realitate, la cinci luni după căsătorie, acesta îşi părăsise soţia însărcinată şi avea să-şi revadă fiul 
abia zece ani mai târziu, când Mario se va întoarce în Peru. Urmează cursurile unei şcoli militare 
din Lima – experienţă descrisă în primul roman, „Oraşul şi câinii”. În 1955 se căsătoreşte cu o 
mătuşă, Julia Urquidi, provocând un mare scandal în familie, şi divorţează de ea în 1964, pentru ca, 
un an mai târziu, să se însoare cu verişoara lui, Patricia. Între timp, lucrase în Franţa ca profesor de 
spaniolă şi jurnalist. După o tinereţe în care se apropiase de comunism, ia distanţă faţă de Fidel 
Castro, ba chiar îl acuză pe Gabriel García Márquez, odinioară prieten, de servilism. Călătoreşte, 
predă la universităţi din America şi Europa, devine scriitor celebru prin forţa epică, luciditatea şi 
ironia sa. În anul 2010, Academia Suedeză i-a acordat lui Mario Vargas Llosa Premiul Nobel pentru 

literatură. 
Mario Vargas Llosa este una din marile figuri ale literaturii latino-americane, reprezentant al 

"realismului magic", care ia Premiul Nobel. 

Mario Vargas Llosa este într-adevăr un autor care, aşa cum arată Academia de la Stokholm, 

a scris mult despre raporturile dintre individ şi putere, despre intoleranţa religioasă şi militară, 
despre rezistenţa şi revolta individului împotriva tuturor formelor de opresiune, dar şi despre 
eşecurile umane ale acestor revolte. Mario Varga Ilosa are o viziune globală, lirică, metaforică şi 
chiar filozofică asupra raporturilor dintre individ şi putere. În 1990 el a fost candidatul unei coaliţii 
de centru-dreapta la alegerile prezidenţiale din ţara sa. 

În 1969, după câțiva ani de muncă literară intensă, la Barcelona se publică capodopera 

“Conversaţie la Catedrala”, iar Vargas Llosa îşi adjudecă titlul de intelectual de forţă al generaţiei 
sale, capabil de cele mai ambiţioase execuţii literare. În cele peste 600 de pagini ale operei, 
scriitorul realizează o portretizare a ţării sale natale (Peru) sub guvernarea autoritară a dictatorului 
Manuel A. Odria. Populată de personaje din toate mediile sociale, de la indivizi insignifianţi slinoşi 
şi meschini până la satrapi decolaţi din realitate, purtându-te prin spaţii obscure alături de inşi 
repugnanţi, făcându-te să asişti la un spectacol halucinant de voci într-o construcţie romanescă 
complex elaborată, această carte a scriitorului peruan prezintă spuzeala scârboasă din corpul unei 
guvernări ale cărei excese dezumanizează nu doar omul, ci şi istoria în ansamblu. 

Acţiunea gravitează în jurul unei conversaţii dintr-o sordidă cafenea a oraşului Lima, La 
Catedrala, în anii ‟50 ai secolului trecut. Protagoniştii sunt doi oameni din straturi sociale diferite, 
uniţi printr-o curiozitate mutuală legată de relaţia fiecăruia cu un anumit Don Fermin, important 
personaj în arhitectura sistemului de putere; Santiago Zavala – fiul lui Don Fermin, şi Ambrosio, 
şoferul tatălui său şi omul-sursă de la care Santiago află meschinăriile şi scârboşeniile ce se petrec 
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în subteranele periculoase ale puterii, în cercurile în care se mişcă şi influentul său tată. Santiago 
este un student inteligent, dinamic, pasionat de lecturi, care devine oripilat şi dezgustat de realitatea 
care-l înconjoară, ajungînd activist în gruparea marxistă La Cahuide, desfăşurînd activităţi 
subversive şi propagandistice şi luptând împotriva dictaturii lui Odria, cu sufletul crispat de 
convulsiile prin care-i trece patria. Viaţa lui, ca şi a altor personaje, are loc pe fundalul unei lumi 

descompuse, în care omul e redus la instinct, în care au loc confruntări feroce de interese obscure şi 
în care cei mari îşi adjudecă puterea prin nimicirea celor mici, într-o piramidă autocratică 
autoîntreţinută, unde mafia se împleteşte cu politica, unde crima devine parte a actului guvernării, 
iar decăderea este pe cât de jalnică, pe atât de fidelă realităţii nu doar în Peru-ul anilor ‟50, perioadă 
în care are loc acţiunea romanului, ci şi într-o importantă parte a lumii de astăzi. 

Printre titlurile semnate de scriitorul sud-american se numără volumele: ”Oraşul şi câinii”, 
”Casa verde”, ”Cine l-a ucis pe Palomino Molero?”, ”Sărbătoare ţapului”, ”Mătuşa Julia şi 
condeierul” şi ”Rătăcirile fetei nesăbuite”. 

În eseurile în care slăveşte neobosit rolul literaturii, Mario Vargas Llosa insistă asupra 
teoriei sale a „omului complet”. În opinia lui Vargas Llosa, „omul complet” este omul din carne şi 
oase la care se adaugă fanteziile lui - conştiente sau involuntare  - care îl ajută să îndure viaţa.  Dacă 
nu luăm în calcul „omul complet” – crede Llosa - atunci când ne referim la oameni, ignorăm 
complexitatea esenţială a fiinţelor umane. Teoria „omului complet” stă la baza convingerii sale că 
lumea nu poate exista fără ficţiune. Această afirmaţie, cum că lumea nu poate exista fără ficţiune, 
trebuie citită şi în sensul că o lume căreia i se răpeşte posibilitatea de a fantaza se va autodistruge, 
dar şi în sensul că fantezia este iremediabil impregnată în natura umană, deci nu poate fi alungată 
sub niciun chip din viaţa oamenilor.  

Mario Vargas Llosa îşi explică în mod magistral teoria „omului complet” în piesa de teatru 
„Kathie şi hipopotamul”, cea mai cunoscută dintre creaţiile sale dramatice. Llosa făcea, ca nimeni 
altul, apologia literaturii în eseul Literatura şi viaţa. După ce, în 2000, descoperea la Torino 
faimoasa Scuola Holden - o şcoală privată de creative writing, înfiinţată de Alessandro Baricco 
pentru tineri din întreaga Italie care îşi doresc să devină adevăraţi artişti ai cuvîntului, şcoală la care 
a fost invitat şi el să ţină cursuri -, Mario se decide să facă şi el ceva asemănător. Nu o şcoală, ci 
altceva, mult mai viu. Cum el e un povestaş înnăscut, s-a decis să dea viaţă unor nuvele-povestiri, 

asezonându-le cu muzică. 

  „Civilizaţia spectacolului” (La civilización del espectáculo) este cartea care  reuneşte o serie 
de eseuri şi articole pe teme culturale pe care Mario Vargas Llosa le propune publicului în chip de 
semnal de alarmă: „Cultura, în sensul tradiţional al cuvântului, e în prezent pe cale să dispară", ne 
avertizează, lucid şi îngrijorat, scriitorul. Banalizarea artelor şi a literaturii, triumful presei de 
scandal şi frivolitatea politicii sunt simptome ale unui rău mult mai mare care chinuie societatea 
actuală: sacralizarea divertismentului drept valoare supremă şi scop ultim al existenţei noastre. Dacă 
în trecut cultura era o busolă, o călăuză şi un fel de conştiinţă care ne împiedica să întoarcem spatele 
realităţii, astăzi, în epoca falşilor idoli şi a postculturii, întâietatea spectacolului şi a superficialităţii 
a devenit regula care face ca orice conştiinţă morală, intelectuală şi politică să adoarmă, orbită şi 
anihilată dimpreună cu libertatea noastră. 

Astfel, omul Llosa are vocaţia binelui, are o credinţă, uneori ingenuă, în capacitatea 
oamenilor de a se schimba şi a transforma lumea - poate că tocmai această viziune utopică l-a 

împiedicat să câştige alegerile prezidenţiale -, dar scriitorul Llosa este, fără îndoială, o voce 
puternică a epocii noastre, o voce de necontestat care îşi exprimă liber şi curajos opiniile. 
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iulie 2013 

 

 

TEST DE ASCULTARE 

FIŞA PROFESORULUI 

 
Prof. Maria Mirela Hriţu  

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

 

bservaţii: 1. Testul este destinat elevilor de liceu (IX, X), dar şi celor de gimnaziu. 
      2. Se pune accent pe atenţia elevului, pe capacitatea de sintetizare a acestuia. 

      3. Materialele trebuie vizionate/ citite de două ori. 
      4. Elevul răspunde la test în timpul vizionării/ lecturii. 
      5. Întrega activitate se încadrează într-o oră în cabinet AEL/CDI. 

Pentru exerciţiul 1: Sursa video-audio: https://www.youtube.com/watchv=a_8pjLgQEp4 

Pentru exerciţiul 2: Sursavideo-audio: https://www.youtube.com/watch?v=qlDJ2FR38dQ 

 

Răspunsuri: 
Exerciţiul 1 

1. A,  2. F,  3.A,  4. A,  5. F 

Exerciţiul 2 

1. Îi place actorul pentru că îi place şi filmul Pretty Woman. 

2. Prin ele descoperă puterea minţii, sunt interesante şi dificile. 
3. Colegii îi spuneau Moni. 

4. Al doilea „sport” favorit al Simonei este shoppingul. 

5. Simona a adunat peste 4.000.000 de dolari. 

6. Este numărul 3 în tenisul mondial. 
 

Numele         Nota ____________________ 

Clasa          Data 

Autoevaluare 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watchv=a_8pjLgQEp4
https://www.youtube.com/watch?v=qlDJ2FR38dQ
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TEST DE ASCULTARE 

Fişa elevului 
Exerciţiul 1 

Ascultaţi ştirea Complex Rin Tin Tin la ştirile TVR 1 şi încercuiţi variantele corecte, (A) 
dacă afirmaţiile de mai jos sunt adevărate sau (F) dacă sunt false. 

5 x 6 puncte = 30 puncte 

1. Pisicile şi câinii pot fi lăsaţi în vacanţă, la pensiune.                 A / F 

2. Pensiunea găzduieşte animale de companie şi animale de curte.                 A / F 

3. Activităţile animalelor sunt recreative: înoată, fac mişcare, sunt coafate.    A / F 

4. Câinii au parte de dresaj profesionist.            A / F 

5. Costul îngrijirilor pisicilor este de 60 de lei pe zi.         A / F 

Exerciţiul 2 

Ascultă reportajul despre Simona Halep şi răspunde la următoarele întrebări.   

       6 x 5 puncte = 30 puncte 

1. De ce îi place actorul Richard Ghere? 

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

2. Care sunt motivele pentru care preferă romanele psihologice? 

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

3. Cum îi spuneau Simonei colegii ei? 

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

4. Care este al doilea „sport” favorit al jucătoarei de tenis? 

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

5. Câţi bani a adunat până acum Simona? 

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

6. Ce loc ocupă sportiva în tenisul din lume? 

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

 

Exerciţiul 3 

Exprimă-ţi părerea, în 15-20 de rânduri, despre importanţa practicării unui sport la vârsta copilăriei/ 
adolescenţei. (30 p) 

Din oficiu se acordă 10 puncte, total 100 de puncte. Succes! 
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FICHE PÉDAGOGIQUE 

Prof. Florin Gabriel Linca 

Liceul de Arte „Sabin Păuţa” Reşiţa, jud. Caraş Severin 

ate: le 25 mai 2018 

Professeur: LINCA FLORIN-GABRIEL 

Thème: l‟amour, la souffrance par l´amour 
Public: ados 17 ans (la classe: XIe A) 

Niveau: B1 

Compétences travaillées: compréhension orale, production orale. 
Prérequis:-exprimer le désir 
                -la description des personnes, des gestes, de la mimique 

                - connaître les temps de l‟indicatif, l`impératif et l`infinitif. 
OBJECTIFS: 

1. COMMUNICATIFS-FONCTIONNELS: 

Type discursif: - descriptif; 

                       -cohérence dans l‟enchaînement des idées; 
Type fonctionnel: - être capable de faire des hypothèses en regardant un document sans son; 

- être capable de repérer des termes spécifiques à l´amour;  
- être capable d‟exprimer ses sentiments dans certaines situations; 
- être capable d‟exprimer son point de vue; 

2.SOCIO-CULTURELS: 

a) savoirs et connaissances: -comprendre les chagrins d‟amour, les sentiments que la personne en 

cause éprouve. 
b) savoir-faire:- présentation physique et gestuelle, 
                       - être capable de repérer des indices visuels spécifiques à la souffrance par l´amour.  
                       -parler des sacrifices par amour desquelles pourrait capable une personne. 

c) savoir-être: -apprendre à écouter les sentiments des autres. 
d) interculturel:-comparer les ”actions” de l`amour en France avec celles de notre pays.  
 

3. LINGUISTIQUES: 

a) morphosyntaxiques:-savoir employer le présent, le passé composé de l‟Indicatif, l´Impératif, 
l´Infinitif. 

b) lexicaux:- développer le vocabulaire concernant les actions de l´amour. 
c) phonétiques:- 
 

Matériel:- le vidéoclip de la chanson ,,Dernière danse‟‟, Indila, www.youtube.com 

- l´ordinateur et  le projecteur; 
- fiche de travail individuelles et les fiches avec paroles de la chanson. 

Outils cognitifs: - tableau pour le lexique. 

http://www.youtube.com/
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Durée: 50 minutes 

 

DÉMARCHE 
 

INTITULÉ 

DE LA 

PARTIE 

MODALITÉ/ 
MATÉRIEL 

PROFESSEUR ÉLÈVE DURÉE 

Sensibilisation Travail frontal. 

Une image de 

Indila. 

Consignes: 

Pose des questions: 

- Quels chanteurs français 
connaissez-vous? Quelles voix 

préférez-vous masculines ou 

féminines? 

- Montre une image de Indila . 

-Vous la connaissez? Puis il dit 

quelques mots sur la biographie 

de la chanteuse. 

  

Anticipation Travail frontal. 

1-er 

visionnement-

sans le son 

Faire des hypothèses 
concernant les images. 

Regardez le document sans le 

son et cochez la bonne 

réponse.(voir le questionnaire  
ex.1) 

Cocher 

lesréponses. 

 

Compréhension 

globale 

2-e 

visionnement 

avec le son; 

 

- La première écoute(activité 
de C.O.) 

- La vérification des 
hypothèses faites après le 
visionnement sans son. 

Mise en commun. 

Voir corrigés 

 

 

 

Comparent 

leurs réponses. 

 

Compréhension 

détaillée 

Travail 

individuel 

Fiche de travail. 

Vidéoclip avec 
du son 

- la deuxième écoute (activité 
de C.O., P.O.) voir l‟exercice 
type vrai/faux (l‟ex.2) 
-Mise en commun. 

Voir corrigés  

Conceptualisation Fiche de travail. 

Travail 

individuel.  

La 3e écoute du 
document. 

 

 

La 4e écoute du 
document.  

Activités qui visent le 
développement de C.O., P.O.  
Préciser les verbes qui 
expriment les sentiments. (l‟ex. 
3) 

Mise en commun. 

Déduire les sens des mots 
nouveaux. (l‟ex. 4) 
Mise en commun. 

  

Réemploi Fiche de travail. 

Fiche avec les 

paroles.  

 

Travail par 

groupes de 4 

élèves. 

On demande aux élèves de 
faire l‟autocorrection  de ces 
exercices avec le texte de la 

chanson. 

Recherchez dans le texte tout 

ce que le personnage féminin 
est prêt à faire  pour se faire 
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aimer. 

Mise en commun. 

Production  

 

Travail par 

groupes de 4 

élèves. 
 

Exercices de production orale. 

On organise un court débat, il 
demande aux élèves d‟exprimer 
leur point de vue (voir l‟ex. 6) 
 

 

 

 

 

 

Mise en commun. 

 

 

Après avoir 
établi les 
réponses, les 
représentants 

des groupes 

présentent 
l‟avis du 
groupe en face 

de la classe en 

interactionant 

entre eux. 

 

Évaluation  On fait la correction avec la 

classe. 

Les conclusions finales 

concernant le travail des élèves. 
Approcheinterculturelle. 

 

 

 

 

 

Pour aller plus 

loin-production 

écrite 

Travail 

individuel  

Préparation à la 
maison. 

En vous inspirant de la 

chanson, écrivez un nouveau 
texte en ajoutant d’autres idées 
possibles pour réussir à se 
faire aimer par quelqu’un. 

  

 

 

FICHE DE TRAVAIL 

 

 1. Regardez le document sans le son et cochez les bonnes réponses: 
a) Vousavez vu: 

□ une publicité; 
□ un vidéoclip; 
□ un reportage. 
b) Le personnage présenté est: 

□ une chanteuse; 
□ un mannequin; 
□ une grande couturière. 
c) D‟après les images, les thèmes de la chanson sont: 
□ la guerre et le noir; 

□ l‟amour et la souffrance par l`amour; 
□ l`amour et l‟incendie. 
d)  L‟action se passe: 
□ dans la chambre à coucher; 
□ dans une chambre déserte; 
□ à Paris. 
e) Soulignez les objets qui apparaissent dans ces images:  
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valise/  chaise/  miroir/  arbres/  souliers pour les hommes/ photo/ table/ chandelles/ cartes de 

jeux/ voitures/ parc/ champ désert/ feu. 
f) Le document présente: 
□ une action d`abandon par l`amour; 
□ un feu de camp; 
□ un incendie. 
g) Les gestes du personnage nous relèvent: 
□ des sentiments de joie;  
□ des sentiments de tristesse; 
□ des sentiments de bonheur. 

 

 2. Cochez la bonne réponse, vrai ou faux:                                 vrai  / faux 

 

Elle est un être très important. 
Justification:…………………………………………………. 

  

C`est la peur qu`elle ressent. 

Justification:………………………………………………… 
  

Elle s`abandonne partout. 

Justification:…………………………………………………. 
  

Elle ferait n‟importe quel sacrifice pourqu‟il l‟aime encore. 
Justification:………………………………………………….. 

  

Notre protagoniste veut le pardonner pour être encore ensemble. 

Justification:…………………………………………………….. 
  

 

3. Précisez les  verbes des temps mentionnés ci- dessous, utilisés dans la chanson: 
      Présent Indicatif:  
      Infinitif:  

      Imperatif:  

      Passé Composé:  

 

4. Trouvez le synonyme correspondant: 

a) déambuler                                         1. agiter 
b) remuer                                              2. (s`) évader 
c) s`enfuir                                             3. marcher sans but précis 

d) trimer                                               4. attaquer 

e) s`acharner                                         5. peiner 

 

5. Précisez  tout ce que le personnage féminin  est prête à faire pour se faire aimer:  
 

 6. Expression orale. En groupes de quatre élèves, exprimez votre point de vue, en répondant 
aux questions suivantes: 

a) Que pensez-vous de l‟attitude du personnage de la chanson? 

b) Que feriez-vous à sa place? 

 

7. Production écrite (comme devoir à la maison). 
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En vous inspirant de la chanson, écrivez un nouveau texte  en ajoutant d‟autres idées possibles pour 
réussir à se faire aimer par quelqu‟un. 
 

 
Dernière Danse- INDILA 

LES PAROLES 

 
Oh, ma douce souffrance, 

Pourquoi s‟acharner tu recommences. 
Je ne suis qu'un être sans importance, 
Sans lui je suis un peu "paro", 

Je déambule seule dans le métro. 
Une dernière danse, 
Pour oublier ma peine immense. 

Je veux m‟enfuir, que tout recommence, 
Oh, ma douce souffrance. 

  

Je remue le ciel, le jour, la nuit. 

Je danse avec le vent, la pluie. 

Un peu d‟amour, un brin de miel 
Et je danse, danse, danse, danse, danse, danse. 

Et dans le bruit, je cours et j‟ai peur. 
Est-ce mon tour ? 

Vient la douleur... 

Dans tout Paris, je m‟abandonne 

Et je m‟envole, vole, vole, vole, vole. 
Que d‟espérance... 
Sur ce chemin en ton absence. 

J‟ai beau trimer, sans toi ma vie n‟est qu‟un décor qui brille, vide de sens. 
  

Je remue le ciel, le jour, la nuit. 

Je danse avec le vent, la pluie. 

Un peu d‟amour, un brin de miel 
Et je danse, danse, danse, danse, danse, danse. 

Et dans le bruit, je cours et j‟ai peur 
Est-ce mon tour ? 

Vient la douleur... 

Dans tout Paris, je m‟abandonne 

Et je m‟envole, vole, vole, vole, vole. 
  

Dans cette douce souffrance, 

Dont j‟ai payé toutes les offenses, 
Écoute comme mon cœur est immense. 
Je suis une enfant du monde. 

  

Je remue le ciel, le jour, la nuit. 

Je danse avec le vent, la pluie. 

Un peu d‟amour, un brin de miel 
Et je danse, danse, danse, danse, danse, danse. 
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Et dans le bruit, je cours et j‟ai peur. 
Est-ce mon tour ? 

Vient la douleur... 

Dans tout Paris, je m‟abandonne 

Et je m‟envole, vole, vole, vole, vole. 

 

 

SĂPTĂMÂNA NEBUNILOR  
-Studiu de caz- 

 
Prof. Florin Gabriel Linca 

Liceul de Arte „Sabin Păuţa” Reşiţa, jud. Caraş Severin 

 

eoarece iubesc enorm tradițiile și obiceiurile poporului nostru, așa cum am ales ca 
subiect de studiu în urmă cu câțiva ani pentru disciplina Folclor literar, propun spre discuție un 
obicei ce se practică în debutul Postului Mare, referindu-mă la Săptămâna Nebunilor, prima 

săptămână din post, considerată a fi una mai ușoară. 
Această tradiție este păstrată din moși strămoși, dar, din păcate, începe să se piardă datorită 

modernității, fiind de multe ori considerat un obicei ”alterat”, care nu mai place așa de mult 
tinerilor. Eu îmi amintesc cu mare drag, copil fiind, că așteptam cu nerăbdare să mă costumez și 
pentru aceasta lucram la confecționarea costumului de mascat imediat ce se terminau sărbătorile de 
iarnă. De obicei, ne adunam la câte un băiat acasă, unde confecționam costumele împreună cu alți 
tineri. De asemenea, vorbeam între noi ca fiecare să fie într-un alt fel costumat, să nu ne repetăm, 
pentru ca fiecare să fie diferit și deosebit. Spunând acestea, trebuie menționat că unele măști chiar 
erau ciudate și reprezentau întruchipări ale ființelor malefice de tipul diavolului, scopul fiind de a 
înfricoșa pentru cei care văd măștile și tot ceea ce ne înconjoară pentru a putea înlătura din 
comunitate tot ceea ce este rău, malefic. 

Locul în care ne strângeam era locul de unde plecam în ziua/zilele când ne costumam. Erau 
trei zile dedicate acestui obicei și anume: lunea, când se mascau mai ales copilașii umblând din casă 
în casă și primind ouă. Oferind cât mai multe ouă, se spune că rodul casei respective va fi cât mai 
mare, deoarece oul este simbol al fertilității. Ziua următoare, adică marțea, se costumau tinerii, 
copiii mai mari, efectuând același rit. 

Cea de-a treia zi era ziua de sâmbătă, cea mai importantă dintre toate, fiind numită și ziua de 
fășanc. În această zi, se costumau tineri necăsătoriți, dar și căsătoriți, care respectau cu strictețe 
două dintre cele mai importante obiceiuri din viața omului: nunta și înmormântarea. Bărbații, căci 
obiceiul le era dedicat lor prin excelență, creau un alai nuntesc purtând măștile nuntașilor: mire, 
mireasă, naşă, naș, domnișoare de onoare cu cavaleri de onoare, diverși nuntași, unii reprezentând 
diverse meserii (medici, avocați, primari etc.), popoare (indieni, americani-cowboy etc.) sau etnii 
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(mai ales romi), babe, moși. Nelipsite erau măștile de draci, urșii și țiganii, ele fiind niște măști mai 
puțin plăcute ochiului uman, dar fiind hotărâtoare în alungarea răului din sat. 

Nunta pleca dintr-un capăt al satului, traversa toată comunitatea până în cealaltă parte a ei. 
Oamenii le ofereau multe ouă, simbol al prosperității. 

După ce se termina cu această parte a obiceiului, urma ritualul înmormântării, unde se 

simula o înmormântare, în care defunctul avea același nume în fiecare an: Marcu. De această dată, 
măștile se schimbau puțin, în prim-plan apărând preotul, cârstnicul, bocitoarele, dar și urșii, dracii și 
țiganii fiind momentul de apogeu al sărbătorii, căci se alunga definitiv răul din comunitate pe o 
perioadă de un an, din sat, pe o apă curgătoare, pe râul Caraș. 

Trebuie spus că de-a lungul întregii săptămâni, măștile de urs și drac strângeau în brațe 
tinerele sau femeile tinere căsătorite, pentru a le scutura de tot răul și a le aduce astfel norocul în 
casă. Cu toate acestea, ele se temeau, mai ales, că țiganii le înconjurau cu lanțurile cu care erau 
încinși urșii la brâu. Urșii purtau la brâu clopote mari și grele, făcându-şi simțită prezența de 

departe. Costumul de urs mai ales era greu și putea fi purtat doar de un tânăr voinic demn de a-l 

putea îmbrăca. 
Ziua se încheia prin celebra pomană, căci se vindeau ouăle și se cumpăra un miel din care se 

făcea o zeamă specifică zonei, iar o parte era fript. Și pentru a se reveni la o atmosferă de 
sărbătoare, seara se organizează un bal mascat, unde se pot costuma și femei. De regulă, se oferă 
premii măștilor originale. 

Acest obicei a fost cules și relatat din localitatea Vărădia, județul Caraș-Severin, el 

păstrându-se și în localitățile vecine, fiind ușor schimbat de la o localitate la alta. 
 

Bibliografie: 

1. Hedeşan, Otilia - Curs de folclor, Tipografia Universităţii de Vest, Timişoara, 1998 

2. Hedeşan, Otilia - Lecţii despre calendar, Tipografia Universităţii de Vest, Timişoara, 2005 

3. Marian, Simion-Florea - Sărbătorile la români, Editura Grai şi suflet- Cultura Naţională, 
Bucureşti, 2001 
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EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A 

Proba scrisă - Model de subiect 

Limba şi literatura română 

                                                                                                   
                                                                                     Prof. Elena Marica 

                                                                                Şcoala Gimnazială Niculeşti, jud. Dâmboviţa 

                                                                                                                          

• oate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 2 ore. 

 

SUBIECTUL I   

Citeşte cu atenţie textul următor:  
 

Actul I 

NICHITA: Sunt tare curios să-l văd în faţă. 
VARLAM: E neschimbat ca înfăţişare, atâta doar că anii i-au cam pungit obrajii. (Oprindu-se în 
prag.) Să ştii că nu-i acasă. 
NICHITA: Ce te face să crezi? 

VARLAM: Dacă nu-i în colţişorul lui (arată biroul), slabă nădejde să fie. (Deschide uşa din 
dreapta, dispare o clipă, apoi se întoarce) Nu-i! 

NICHITA: Îmi pare rău. 
VARLAM: (urcă şi apasă soneria de lângă fereastră) Poate că Ana e acasă. 
NICHITA: Cine e Ana? 

VARLAM: Nevastă-sa. 

NICHITA: Cum, e însurat? 

VARLAM: De zece ani. 

NICHITA: Mare minune! M-am gândit de multe ori la el, dar, să-ţi spun drept, nu mi l-am 

închipuit niciodată şef de familie. Chirică…cu nevastă. 
VARLAM: Şi copii. 

NICHITA: Mare minune! (Fira intră în bucătărie) 
VARLAM: Coniţa e acasă? 

FIRA: Nu. E plecată în oraş. 
VARLAM: Şi boierul? 

FIRA: Dumnealui e la câmp. 
NICHITA: Au moşie? 

(Fira pufneşte şi-şi astupă gura ţărăneşte cu palma, apoi iese) 
VARLAM: Toanta a vrut să spună că Chirică e afară la alergări. Azi e zi de curse. Aşa e. 
NICHITA: Tot se mai ţine de ele? 
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VARLAM:  E marea lui slăbiciune; singura de altfel. Îţi aduci aminte? Noi strigam numele unui cal 
şi el îi spunea părinţii pe dinafară, când a alergat întâi, de câte ori a câştigat, pe ce distanţă şi cu 
jochei. 

                                                                                                              (G. Ciprian, Omul cu mârţoaga) 

 

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 
1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: nădejde, drept. 

4 puncte 

2. Menţionează rolul cratimei în structura nu-i (acasă).        4 puncte 

3. Selectează, din textul dat, un cuvânt derivat cu sufix şi un cuvânt derivat cu prefix.     4 puncte 

4. Precizează grupurile de sunete din cuvintele: curios, slăbiciune.              4 puncte 

5. Formulează două idei principale/scundare din textul dat.     4 puncte 

6. Precizează într-un enunţ, care este marea slăbiciune a lui Chirică.   4 puncte 

 

B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să motivezi apartenenţa 
textului dat la genul dramatic.                   16 puncte 

-să precizezi patru trăsături ale genului dramatic;     

-să prezinţi detaliat două trăsături ale genului dramatic, valorificând fragmentul dat; 
-să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut; 
-să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat. 
 

SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte) 

     Citeşte cu atenţie textul următor:  
 

Familia este mediul în care venim pe lume, ne dezvoltăm, este cel mai important dintre toate 

grupurile sociale, deoarece ne influenţează, ne modelează permanent. Este singurul loc în care 
găsim înţelegere, linişte şi soluţii la nişte probleme care ne frământă. O familie armonioasă are un 
mod de viaţă echilibrat datorită deschiderii şi dorinţei membrilor ei de a-şi îndeplini în mod complet 
rolurile în cadrul familiei. Cu alte cuvinte, armonia familială este produsul unei relaţii bazate pe 
încredere, respect şi iubire, de care mulţi dintre semenii noştri nu ţin însă cont. 

Astfel, fiecare membru al familiei trebuie să se adapteze schimbărilor din viaţa de zi cu zi. 
Asta înseamnă că, în vederea educării tinerei generaţii de copii, trebuie ca părinţii şi bunicii să 
înţeleagă schimbările de principii, mentalitate sau modele culturale dintr-o societate cum e cea de 

azi. Este bine cunoscut faptul că respectul reciproc reprezintă cheia pentru atenuarea relaţiei 
conflictuale când cei implicaţi sunt decişi să descopere principalele cauze ale unor astfel de 

neînţelegeri. 
Familia unită trebuie să-şi adapteze permanent structurala noile circumstanţe şi să 

demonstreze flexibilitate şi adaptabilitate. În caz contrar, poate apărea o relaţie tensionată între 
adolescenţi şi adulţii din jurul lor. Se poate trece cu mai multă uşurinţă peste apariţia acestor 
conflicte atunci când există o potecă manifestată prin comunicare eficientă, nu o prăpastie între 
generaţii. Mai mult, a fi un punct de sprijin pentru un membru al familiei aflat în dificultate 

înseamnă a-i permite să ia propriile decizii, să facă propriile alegeri, să îşi exprime propriile emoţii. 
                              (http//:www.jurnalul.ro) 
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A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat: 

-două dintre rolurile pe care le are familia 

-în ce constă armonia familială.                  4 puncte 

2. Transcrie enunţul care oferă o definiţie a familiei.      4 puncte 

3. Menţionează felul şi cazul pronumelor subliniate în textul dat.    4 puncte 

4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate, menţionând partea de vorbire prin care se 
exprimă: 

 O familie armonioasă are un mod de viaţă echilibrat datorită deschiderii şi dorinţei membrilor ei 

de a-şi îndeplini în mod complet rolurile.                  4 puncte 

5. Transcrie două propoziţii subordonate din fraza următoare, precizând felul acestora: S-a scris atât 
de mult, încât, fatal, tot ce se va mai scrie pare că s-a mai spus.                                     4 puncte       

6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată 
condiţională, introdusă prin conjuncţia subordonatoare dacă.     4 puncte 

 

B. Redactează o compunere de 150-300 de cuvinte, în care să prezinţi o întâmplare petrecută 
alături de familia ta.           12 puncte 

În compunerea ta, trebuie: 
-să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor; 
-să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal; 

-să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut; 
-să ai obligatoriu numărul de cuvinte precizat 

 

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. 
Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 p.; coerenţa 
textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia 

– 3 p.; punctuaţia – 3 p.; aşezarea corectă a textului în pagină -1 p.; lizibilitatea – 1 p.). 
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NICHITA STĂNESCU - COORDONATE ALE UNIVERSULUI LIRIC 
 

Prof. Corina Mihalache 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

ichita Stănescu, „îngerul blond cu aripi răsfăţate”, este unul dintre cei mai originali 
poeţi români, încadrându-se, alături de Ştefan Augustin Doinaş, Marin Sorescu, Ioan Alexandru, 

Ana Blandiana, Geo Dumitrescu, în perioada postbelică, în contextul orientărilor neomoderniste 

prin limbajul inovator, ermetic, în care primează metafore revelatorii inedite, simboluri şi alegorii, 
prin prelucrarea desacralizată, modernă a miturilor: mitul cunoaşterii, mitul creaţiei, mitul erotic, 
mitul labirintului cuvintelor, mitul potopului, mitul lui Pygmalion şi al Galateei, mitul păcatului şi 
al căderii îngerului, el însuşi considerându-se „un înger căzut din cuvânt”, iar poezia sa - „o 

herghelie de cai troieni”. 
 VOLUMELE: „Sensul iubirii”, „O viziune a sentimentelor”, „Dreptul la timp”, „11 

Elegii”, „Necuvintele”, „În dulcele stil clasic”, „Oul şi sfera”, „Opere imperfecte”, „Epica 
Magna”, „Noduri şi semne” etc. dezvăluie o lirică a cunoaşterii care se raportează la toate 
celelalte teme: iubirea, „cântecul meu de izbândă”, timpul perceput dureros, setea de absolut, 
conştiinţa limitelor umane, naşterea, viaţa şi moartea, condiţia poetului şi a poeziei, idealul, destinul 
etc., toate abordate într-o manieră neomodernistă. 

 

 ETAPE ALE CREAŢIEI:  

 Prima etapă de creaţie cuprinde volumele “Sensul iubirii” şi “O viziune a sentimentelor”. 
Se delimitează un eu poetic adolescentin în care sinele este în deplină concordanţă cu universul. 
Stările de fericire sunt completate de iubire ca sentiment originar al naşterii cuvintelor. Temele 

predominante sunt iubirea şi timpul. 
 A doua etapă de creaţie conduce la volume precum “Oul şi sfera”, “Roşu vertical”, 

“Necuvintele”, “11 elegii”, “Laus Ptolemaei”. Lirismul este interiorizat şi reflexiv. Temele 
predominante sunt opera şi creatorul, gânditorul, timpul scurs ireversibil. Se schimbă percepţia 
asupra temporalităţii, scurgerea timpului fiind dureroasă, iar cântecul devine singura alinare în care 
versurile se structurează inefabil.  

Se insistă asupra condiţiei poeziei ca operă gândită şi asupra condiţiei creatorului văzut în 
ipostaza de gânditor. Matematica, pe lângă ştiinţă, devine cale de cunoaştere a universului. 

 A treia etapă este definită de volumul “Opere imperfecte”, în care domină meditaţia gravă, 
tema morţii şi a timpului şi schimbarea concepţiei despre arta poetică. Alte volume ale etapei sunt 
“Măreţia frigului” şi “Noduri şi semne”.  Poezia de tip artă poetică este metaforică, simbolică, plină 
de viziune, în care poetul se transfigurează, dorind să supravieţuiască prin cuvinte. 
 

 TRĂSĂTURI CARACTERISTICE: 
 promovarea unei poezii ca act de cunoaştere deplină;  
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 poezia este definită pe coordonatele existenţei şi ale cunoaşterii, de aceea urmăreşte lupta 

sinelui cu sinele şi confruntarea dintre gânditor şi creator; 

 abstractizarea concretului şi concretizarea abstractului – relaţie bivalentă - duce la crearea 

unui univers original în poezie; 
 intelectualizarea şi esenţializarea ideilor; 
 folosirea unor imagini artistice neobişnuite, insolite; 
 cultivarea spiritului ludic, ironiei; 

 ermetismul expresiei, ambiguitatea limbajului până la aparenţa de absurd, de nonsens, 
întrucât poezia sa este „creaţie în interiorul limbajului” (Lucian Raicu); 

 cunoaşterea, în lirica stănesciană, nu înseamnă oglindirea în obiect sau contemplarea lui din 
afară, ci pătrundere în interiorul obiectului pentru a-l înţelege; 

 metaforele devin originale datorită subtilităţii lor;  
 poetul oscilează între “îngerul” cunoaşterii şi al speculaţiei metafizice, viziunea sa stând 

sub semnul imaginaţiei, şi “demonul” trăirii şi scufundării în materie, viziunea poetică stând sub 
semnul senzorialului. Ambele ipostaze devin două moduri de cunoaştere a lumii;  

 alternanţa universului concret, inteligibil cu universul sensibil, senzorial; 

 eul liric se dedublează într-un dramatic „tu”, cu care deseori încheagă un dialog. 

 

 TEME ŞI MOTIVE FUNDAMENTALE:  

 aspiraţia dezmărginirii eului şi a integrării în Marele Tot; 
 creaţia: „Autoportret”, „Ars poetica”, „În dulcele stil clasic”, „Evocare”, „Către Galateea” 

etc. - defineşte actul de creaţie, poezia pură; 
 setea de real şi de absolut; 
 sensul existenţei;  
 căutarea propriei identităţi;  
 definirea unor concepte ale existenţei poetice;  
 imperfecţiunea în artă, ca replică la estetica urâtului;  
 timpul; 

 iubirea; 

 moartea. 

 

 Ars poetica/ Tema creaţiei. Cultivând specii literare ca: elegia, poemul filosofic, cântecul, 
cântecul „bolnav de lume”, pastelul, colinda, madrigalul, bocetul metafizic, glosa etc., poezia lui 
Nichita Stănescu devine „stare de graţie, de dumnezeire”, aflată între poesis şi poein, între 
„facerea poeziei şi facerea eului”, o rătăcire fecundă în labirintul cuvintelor. Cuvântul capătă 
valoare şi greutate, dobândeşte semnificaţii noi, căci poetul „vede idei” prin intermediul cuvintelor, 

după cum însuşi mărturisea: 
 „Clasicul vede idei, romanticul sentimente (...), modernul vede deodată ideile şi 
sentimentele, dar le vede cu ajutorul cuvintelor”. 
 Eul liric, lucid, devine tema, motivul, universul operei, subiect şi obiect al cunoaşterii şi se 
raportează la „totul şi la Cuvânt”: 
 „Din nou mă sprijin numai de cuvinte 

 Numai cuvintele (...) 

 Îmi urmăresc gestul inimii amorţind (...) 
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 Imaginile tradiţionale ale lumii mele”. 
                                                  („A inventa o floare”- vol. „Laus Ptolemaei”) 
 Poetul creează un Cosmos al vorbirii, în care cuvintele devin astre, planete, galaxii; în 
poezia lui există o dramă a rostirii, căci „oricând, oriunde, Cuvântul este Supunere, Rostire”. 
Uneori încearcă să descopere poezia ca „stare”, chiar dincolo de cuvânt, întrucât „poezia foloseşte 
cuvintele din disperare”. De aceea, elaborează conceptul de necuvânt, asemănător increatului 

blagian, prin care înţelege perfecţiunea lucrurilor nenăscute încă, starea pură a cuvântului, înainte de 
punerea sa sub semn, cuvântul cu toate sensurile lui originare: 
 „Acel cuvânt îl visez 

 care a fost la începutul 
 lumilor lumii, 

 plutind prin întuneric şi despărţind 

 apele de lumină”. 
                                                    („Necuvinte”- vol. „Un pământ numit România”) 
 Se observă în lirica lui Nichita Stănescu o constantă revenire la nevoia de fixare a propriei 
poezii, ca în „Autoportret”, „Ars poetica”, „În dulcele stil clasic”, „Evocare”, „Către Galateea” etc. 
 „În dulcele stil clasic” defineşte actul de creaţie, poezia pură, graţioasă, prin simbolul 
recurent „pasul tău de domnişoară”, prin care sugerează „urma” poeziei, făcând apel la două regnuri 
distincte: mineral, sugerat de „bolovan”, expresie a unei ordini primitive a lucrurilor; vegetal, prin 

„frunza verde, pală”, sugerând renaşterea, optimismul, puritatea, dar şi efemeritatea. „Bolovanul” 
neşlefuit, necizelat este, de fapt, materia brută din care se naşte actul poetic, iar „frunza verde” - 

metaforă-simbol - subliniază trecerea din concret în abstract: 
 „Dintr-un bolovan coboară 

 Pasul tău de domnişoară, 
 Dintr-o frunză verde, pală, 
 Pasul tău de domnişoară”. 
  Imaginile metaforice din strofa a doua, „înserare-n seară”, „pasăre amară” induc ideea de 
ascensiune, de zbor spre înălţimi către care ne îndreaptă Poezia; glasul păsării, amar, straniu, este în 
acelaşi timp vocea unică, sublimă a Poeziei. Prin intermediul unei imagini specifice poeţilor 
romantici, „unda” - asemănătoare oglinzii, lacului - obiecte ale reflectării, se insinuează ideea artei 
ca modalitate de cunoaştere şi autocunoaştere. Harul divin, inspiraţia durează doar „o secundă”, 
sunt trecătoare:  

„O secundă, o secundă 

eu l-am fost zărit în undă. 
El avea roşcată fundă. 
Inima încet mi-afundă”.  
Poetul se depersonalizează, se „afundă” într-o durere venită din afară spre sine, devine 

victima creaţiei şi deplânge propria singurătate şi incapacitate a simţurilor omeneşti („timpanul 
blestemat şi semizeu”) care nu pot reţine decât „urma” poeziei, „o Venus atotputernică”, „o făptură 
aeriană” (Ştefania Mincu). Neputând să definească actul poetic, creatorul se înscrie totuşi în el, 
reuşind să-l intuiască, să constate „trecerea” lui. 
 În „Evocare” frumosul este căutat dincolo de structuri, forme, modele, în imperfecţiunea 
existenţei, a versului, a cuvântului. Poetul încearcă să definească o făptură pură, „Ea”, poezia/ arta, 

inefabilul, frumosul însuşi. Ea, „frumoasă ca umbra unei idei”, poezia, nu poate fi însă percepută 
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decât prin ea însăşi, simultan cu reflectarea ei în cuvânt. Făptură vie şi prezentă, „râzândă şi 
plângândă” „ca respirarea”, poezia este evocată printr-o serie de metafore-simbol ale inefabilului: 

„piele de copil” (naşterea, inocenţa ei); „piatră-spartă” (materia brută, necizelată); „strigăt dintr-o 

limbă moartă” (evocarea morţii într-o limbă necunoscută). Prin comparaţii false, tautologice: 
„sărată ca sarea”, „frumoasă ca umbra unui gând”, concreteţea făpturii este negată, de fapt, de 
imaterialitatea ei totală. Poetul încearcă să exprime frumosul ca întrupare a ideii, nu doar o copie 

imperfectă a ei, insinuând prin limbajul ambiguu ideea măsurii şi esenţei frumosului în artă: 
 „Ea nu avea greutate, ca respirarea. 
 Râzândă şi plângândă cu lacrimi mari 
 era sărată ca sarea 

 slăvită la ospeţe de barbari. 
 Ea era frumoasă ca umbra unui gând. 
 Între ape, numai ea era pământ.” 

 În „Către Galateea” pune problema raportului creator/ creaţie într-o manieră modernă, 
pornind de la ideea că opera, fiinţă vie, are puterea de a crea, de a-l „naşte” pe creator. Îngenuncheat 

în faţa propriei sale creaţii, artistul omniscient ştie totul despre opera sa, şi ceea ce este ea (mişcări, 
miresme, umbra, mersul, tristeţea), şi ceea ce nu este („după-amiaza”, „după-orizontul”, „dincolo-

de-marea”), fiind capabil să împrumute operei propria sa viaţă. Opera se naşte prin efortul, 
suferinţa şi umilinţa creatorului, prosternat în faţa realităţii (copacii, râurile, pietrele - „umbre” ale 
artei, care se nasc, la rândul lor, din operă şi capătă sens din ea). Creatorul însuşi, devenit „umbră” a 
operei sale, punte de legătură între operă şi materie, aşteaptă să fie născut, sacrificându-se pe altarul 

Creaţiei. 
 Dezvoltând o paletă largă de teme, motive şi simboluri, în care Cuvântul şi Necuvântul 
dobândesc putere şi semnificaţii noi, poezia lui Nichita Stănescu „nu mai exprimă, nu mai arată, nu 
mai sugerează lumea: ea a devenit lume, a făcut din lume instrumentul ei muzical şi din lucruri, 
coardele sau clapele ei inefabile. Copaci-cuvinte, aştri-cuvinte, păsări-cuvinte; cuvintele se scurg 

în lucruri şi lucrurile în cuvinte (...) Obiectul-cuvânt devine cuvânt-obiect” (Nicolae Manolescu).  
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GULAGUL CA GEN LITERAR ÎN PERIOADA COMUNISTĂ 

Bibliotecar Emilia Mădălina Pieleanu  

Liceul Teoretic Videle, jud. Teleorman 

   n prezentul referat, intitulat Gulagul ca gen literar în perioada comunistă, vom 

încerca să definim gulagul și să-i surprindem diferitele înțelesuri și interpretări conținute în 
literatura despre gulagul sovietic (1919-1956), dar și românesc (1948-1964), prin intermediul 

scrierilor memorialistice, în special. 
  Potrivit sensului său etimologic, termenul de gulag poate avea următoarele înțelesuri și 
conținuturi: 

 Organism sovietic (Direcția Generală a Lagărelor) însărcinat cu administrarea lagărelor de 
reeducare prin muncă, înființate în 1919 și destinate adversarilor politici din toate categoriile sociale 
și naționale. În epoca stalinistă, mai ales după anii '30, milioane de persoane au fost deportate și, în 
mare parte, exterminate. După moartea lui Stalin (1953), efectivele lagărelor s-au diminuat 

considerabil, dizolvându-se în 1956. 
 Sistem concentraționar sau represiv în U.R.S.S. și în țări cu un regim totalitar, înclusiv în 

România anilor 1948-1964, în special.  

Termenul de gulag a căpătat notorietate universală datorită cărții lui Aleksandr Soljenițîn, 
Arhipelagul Gulag (1973). În România, comuniștii, veniți la putere în 1945, au organizat (după 
1948), împotriva unor largi categorii sociale, un regim de teroare în închisori și lagăre de muncă 
forțată din sistemul concentraționar (Aiud, Gherla, Pitești, Sighet, Canalul Dunăre-Marea Neagră 
ș.a.), soldat cu sute de mii de morți. 

Gulagul era de fapt un arhipelag de gulaguri sau lagăre izolate, de concentrare 

sovietice, conceput de Stalin și Beria pentru exterminarea fizică și spirituală a deținutilor 
politici de pe tot întinsul imens al fostului imperiu sovietic. Gulagul a fost și o anticipare a 
lagărelor similare naziste. Gulagurile sovietice au servit drept “model” și gulagurilor din 
țările ocupate în Europa de armatele sovietice după al Doilea Război Mondial. În majoritatea 
cazurilor cei condamnați și trimişi în Gulag n-au fost vinovați de absolut nimic: ei au fost acuzați 
fals de „crime împotriva statului” sovietic, care nici acuzații și nici acuzatorii n-au știut care ar fi 
fost. De ce ar fi fost atunci arestate și condamnate aceste zeci de milioane de oameni nevinovați 
care au murit în condiții groaznice în Gulag din ordinul dictatorului sovietic Stalin? Un răspuns ar fi 
pentru că paranoicul Stalin a vrut să inspire teroarea în tot imperiului sovietic, fiindu-i teamă de 
comploturi. 

Însă, atunci, se pune întrebarea de ce n-au știut cei mai mulți oameni despre existența 
Gulagului sovietic până la apariția cărții lui Alexander Soljeniţîn, 40 de ani mai târziu de la 
începutul operației nefaste a Gulagului sovietic? Gulagul/ sistemul concentraționar din 
România a avut aceleași motive, cu Gheorghiu-Dej numit direct de Stalin. 

Gulag este o călătorie de la un canal din împrejurimile Moscovei până în deșerturile din 
Asia Centrală și întinderile înzăpezite ale Arcticului, trecând prin inima societății și istoriei Rusiei. 
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Gulag este o tragedie ce a avut loc pe o scară înfiorătoare. Povești dintr-o lume de 

coșmar, spuse atât în cuvintele victimelor, cât și ale perpetuatorilor (terorii), ce continuă să bântuie 
societatea și astăzi. Lagărele de sclavi au ridicat Parlamentul Rusiei și jumătate din Moscova. 
Legendarul Canal al Volgăi a fost construit prin gulag și, dacă mureau oamenii în timpul 
lucrărilor, aceștia erau aruncați în cimentul folosit în construcții. 

Perioada destalinizării în România a început la finele regimului lui Gheorghe Gheorghiu-

Dej. Începând cu 1960 a urmat o serie de decrete succesive, în urma cărora au fost eliberați deţinuţii 
politici, iar în august 1964 au fost eliberați majoritatea celor rămași în închisorile din România. Pe 

fundalul uşoarei relaxări a anilor ‟60 încep astfel să apară primele scrieri memorialistice care 
prezintă sistemul și abuzurile săvârşite în cadrul Gulaguui românesc. Astăzi, aceste scrieri se 

constituie drept adevărate testamente umane ale evenimentelor istorice. Mai mult, relatările 
supraviețuitorilor sunt instrumentate în interpretarea datelor oficiale și reconstituirea realităţilor 
istorice. Detaliile istorice, problematica de natură etică, cronologiile, dovezile şi amintirile 
victimelor pot fi adesea contradictorii, însă rolul mărturiilor este unul esențial, şi anume acela de a 
umple golul lăsat de cărţile de istorie şi documentele de arhivă. 

Datorită conţinutului lor eclectic, naturii duale, precum şi multiplelor semnificaţii, care le 
transformă în documente personale cu vocaţie publică, operă de artă, şi material istoric, memoriile 
se situează astfel la jumătatea distanţei dintre memorie şi istorie. 

O analiză minuţioasă a textului memorialistic va conduce la descoperirea unor realităţi 
sumbre ale regimului comunist, dar, în egală măsură, ne va familiariza cu mentalitatea acelor 
vremuri. Componentele literare ale textului oferă, pe de altă parte, indicii privind personalitatea 
autorului şi interpretarea dată de acesta evenimentelor istorice care i-au marcat existenţa. Prin 
analiza elementelor comune, a figurilor de stil, a structurii literare, şi a tipului de naraţiune folosit, 
memorialistica despre gulag poate fi încadrată într-un gen literar de sine stătător. 

Înainte de a cerceta diferitele înţelesuri şi interpretări ale literaturii despre Gulag, este 

necesară explicarea anumitor termeni de teorie literară, şi anume diferenţa dintre un volum de 

memorii şi o autobiografie. Un volum de memorii se distinge de o autobiografie prin accentul pus 
asupra celorlalţi participanţi şi asupra evenimentelor trăite în comun cu alţii. Structura, uneori 

episodică a memoriilor, nu trebuie să fie legată de evoluţia personală a naratorului. În literatura de 
gulag se disting mai multe tipuri de memorii: personal, portret, confesional, spiritual şi politic. 
Analiza termenilor „memorii” şi „mărturie” face posibilă delimitarea dintre esteticul literar şi 

„obiectivitatea istorică.” 

Termenul de „memorii” este adesea folosit în sensul de mărturie. Pentru o mai mare 
claritate, criticii literari au introdus noţiunea de literatură memorialistică sau literatură de 
testimoniu. Acest termen are la rândul său două înţelesuri. În sens restrâns, el denotă o conotaţie 
etică a autorului, care oferă o mărturie despre atrocităţile la care a asistat. În înţelesul larg, termenul 
semnifică o relatare a unui martor ocular, indiferent de intenţia autorului de a oferi dovezi împotriva 

unor indivizi sau instituţii. Memoriile, autobiografiile, jurnalele, caietele de însemnări şi scrisorile 
sunt sub-specii ale literaturii memorialistice. Ele nu sunt bazate pe documente istorice, ci se 

constituie ca izvoare istorice primare, căpătând valoare documentară prin experienţa autorului. 
Istoricul C.C. Giurescu a folosit termenul de „testimoniu” în scrierile sale, insistând asupra 
„obiectivităţii totale” a acestora. Într-un mod similar, Nicolae Mărgineanu a atras atenţia asupra 
distincţiei dintre memoriile unei personalităţi şi mărturia „umilă” a oamenilor obişnuiţi, el însuşi 
încadrându-şi scrierile în cea de a două categorie. O clasificare asemănătoare face şi Gabriel 
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Bălănescu, care preferă formula de „cronici abreviate” termenului de memorialistică, deoarece nu se 
consideră o personalitate exotică. Constantin Cesianu, un analist meticulos al realităţilor Canalului 
insistă, de asemenea, asupra folosirii termenului de „mărturie”, încercând o delimitare teoretică 
între acest termen şi cel de „memorii.” Cesianu precizează că a evitat folosirea oricăror artificii 
estetice în scrierile sale, preferând o abordare realistă: „aici nu este vorba despre un roman sau un 
eseu literar. Este vorba despre o mărturie. Nu caut senzaţionalul. Relatările mele pot părea deseori 
plictisitoare. Nu contează. Spun adevărul.” Una din trăsăturile-cheie ale textelor despre Gulag este 

abundenţa de termeni referențiali. Pe de o parte, acest lucru poate fi privit ca o amprentă a 
inteligenței. În anii ‟60, scopul folosirii aluziilor şi referinţelor era dovada faptului că autorul spunea 
adevărul, cu atât mai mult cu cât în proza documentară „adevărul poate fi dovedit numai prin 
coroborare”. În mod uzual, alegerea vocabularului are la bază similarităţile dintre textul la care se 

face referire şi munca autorului. Termenii comuni au, de asemenea, şi rolul de a lega mărturii 
diferite; relatările diferiţilor autori se susţin între ele, fiind astfel confirmate. În final, atât istoricii, 
cât şi scriitorii sunt rezervaţi în a critica astfel de relatări, deoarece memorialistica de penitenciar 
este prezentată ca adevăr absolut. Critica faţă de un anumit autor poate fi interpretată drept atac la 
adresa veridicităţii experienţelor trăite de acesta. Leona Toker explică acest gen de situație astfel: 

„când interesul într-o operă care prezintă mărturii despre atrocităţi se diminuează, neglijarea 
aspectului estetic este perceput drept obtuzitate; însă în momentul în care sursele alternative de 
informaţie lipsesc, un prea mare accent asupra calităţilor estetice este catalogat drept lipsă de 

sensibilitate”. 
O a doua caracteristică a memorialisticii de gulag, potrivit Leonei Toker, este conexiunea 

dintre interesul individual și cel colectiv. Motivaţia principală a actului narativ este una etică; 
mărturia este percepută ca o datorie morală faţă de cei care au pierit. 

Memorialistica românească de gulag, cu excepţia memoriilor celor deportaţi şi a celor scrise 
de partizani, urmează aceeaşi schemă narativă. Mare parte din aceste scrieri încep cu momentul 

arestării; existenţa anterioară a autorului este schiţată în flashback ca o porţiune din viaţă ce a fost 
tăiată brusc. Procesul de transformare în deţinut politic urmează anumite etape: arest, interogare, 
proces, închisoare de tranzit, de obicei Jilava, care marchează ultimul contact cu lumea de afară şi, 
în cele din urmă, destinaţia finală, închisoarea sau colonia de muncă în care autorul îşi va ispăşi 
pedeapsa. Periodic, deţinuţii vor fi mutaţi în alte penitenciare, pentru a preîntâmpina formarea de 
reţele sociale care aveau potenţialul, cel puţin în teorie, de a pune în pericol regimul. Cea mai 
importantă deosebire dintre spaţiile carcerale româneşti şi cele sovietice constă în separarea 
deţinuţilor. În România deținuții politici erau ţinuţi separat de cei de drept comun. De aceea, 

memorialistica românească de gulag nu identifică o aristocraţie a deţinuţilor, şi deseori face referiri 
la segregarea bazată pe criterii etnice, politice sau religioase. 

Ultima caracteristică comună mărturiilor din gulag o constituie prezenţa unei scheme 
modale similare cu Postul Paştelui. În închisorile din gulag, postul era una din puţinele modalităţi 
de păstrare a demnităţii. Deţinuţii politici nu se înfometau voluntar, ci erau privaţi de hrană. Totuşi, 
literatura despre gulag sugerează că răspunsul la foamete este postul. Deţinuţii fac apel la credinţă 
pentru a supravieţui. Adeseori, ei au privit experiența carcerală ca un test al credinţei. Acesta este şi 
cazul lui Nicolae Steindhart. Un stil de viaţă conform cu normele religioase, deşi implica o creştere 
a intensităţii suferinţei, echivala cu o manifestare de libertate. În memorialistica românească de 
detenție, greva foamei este şi o tehnică de luptă şi rezistenţă, de obicei singura prin care deţinuţii 
puteau obţine un simulacru de privilegii, suficiente totuşi pentru a le asigura supravieţuirea. Greva 
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foamei era o măsură de protest atât de răspândită, încât până şi copiii închişi la Penitenciarul 
Târgșor au folosit-o pentru a-şi recăpăta dreptul la plimbarea zilnică. 

Detaliile istorice, chestiunile etice, cronologiile, dovezile incontestabile, şi amintirile pot fi 
contradictorii, dar relatările supravieţuitorilor sunt utile în umplerea golului lăsat de materialele de 
arhivă şi cărţile de istorie. Potrivit criticului literar Ion Manolescu, popularitatea scrierilor româneşti 
despre gulag în anii ‟90 se datorează unei varietăţi de factori, pornind de la documentarea unei 
realităţi istorice, până la estetica literară. În acest context, observă Manolescu, orice speculaţie 
privitoare la motivaţia din spatele producţiei acestor materiale devine irelevantă, câtă vreme aceste 
scrieri oferă publicului acel substitut particular pentru istoria universală şi viaţă privată exemplară, 
de care respectivul public a fost ținut departe timp de o jumătate de secol. 

Ororile sistemului totalitar comunist din România, ilustrate de sistemul de detenţie şi-au 

găsit o oglindă în numeroasele volume de memorialistică publicate sau care așteaptă să vadă lumina 
tiparului. Românii au început să afle târziu, abia în a doua jumătate a anilor ‟60, când primele 
memorii despre gulag au fost publicate în Occident, cum foametea, frigul, bătăile, munca silnică şi 
tortura psihologică făceau parte integrantă din sistemul penal pentru cei desemnaţi ca inamici ai 
statului. Din 1990 au apărut mai multe sute de lucrări de memorialistică despre toate formele de 
detenţie din perioada comunistă. Aceste acte personale de comemorare şi aducere aminte au avut şi 
un scop politic, şi anume acela de a repara şi reclama istoria ţării şi de a reconstrui o identitate 
naţională. Destalinizarea a marcat începutul perioadei de recuperare şi vindecare a memoriei 
naţionale, însă procesul de mărturisire continuă şi astăzi. 

În final, ne exprimăm speranța că astfel de experiențe dureroase și nefericite, oferite de 

gulag poporului român, în perioada 1948- 1964, în special, să nu se mai repete niciodată! 
 

Bibliografie: 

1. Cesianu, C. - Salvat din infern, Editura Humanitas, Bucureşti, 1992 

2. Giurescu, C.C. - Cinci ani şi două luni în penitenciarul de la Sighet, Editura Fundaţiei Culturale 

Române, Bucureşti, 1994 

3. Goma, P. - Gherla, Editura Humanitas, București, 1999 

4. Ierunca, V. - Fenomenul Pitești, Editura Humanitas, București, 1990 

5. Roşca, V. - Experimentul Târgșor: începutul represiunii comuniste, Editura Curtea Veche, 

Bucureşti, 2011 

6. *** - Literatură memorialistică. Antologie, Editura Humanitas, Bucureşti, 1996 

7. Noica, C. - Rugați-vă pentru fratele Alexandru, Editura Humanitas, București, 1990 
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GRAFFITI ÎN ECHIPE 

 

Prof. Doinița-Rodica Trifoi 

Liceul Tehnologic „Marmația” Sighetu-Marmației, jud. Maramureș 

 entru lecțiile de recapitulare la literatura română, la nivelul claselor de liceu, am 
încercat o îmbinare a metodei Graffiti cu munca în echipă. Aceasta constă în alcătuirea unor fișe 
recapitulative care conțin majoritatea conceptelor operaționale studiate pe parcursul mai multor ore 
la o anumită operă literară. Clasa este împărțită în mai multe echipe. Este de preferat ca numărul 
acestora să corespundă câmpurilor de completat de pe fișa respectivă.  
 Aplicația următoare conține zece câmpuri de completat, așadar am format 10 echipe de câte 
trei elevi. Fiecare echipă primește câte o fișă și este rugată ca în următoarele 4 minute să completeze 
un câmp, la alegere, cu mențiunea că trebuie să evite să completeze de două ori același câmp. La 
sfârșitul timpului alocat, fiecare echipă se așează la altă masă. Tendința fiecărei grupe este să 
completeze câmpurile mai ușoare, astfel, cu fiecare fișă primită, dificultatea câmpului pe care îl are 

de completat este mai crescută. La finalul secvenței, fiecare fișă este completată de fiecare dintre 
cele zece echipe, în timp ce fiecare echipă a trecut prin toate sarcinile – cu o mică marjă de eroare. 
Fișele se vor expune la sfârșitul lecției. 

 

Recapitulare – poezia romantică „Floare albastră” de Mihai Eminescu 

Fișă de lucru 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Apariție: 
 

Surse de inspirație: 

 

Aparține 
romantismului 

prin: 

Amestecul speciilor: 
 

Condiția superioară a omului de geniu: 

Iubirea și natura: 

Pers. I: 
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Mărcile prezenței eului liric 

 

 

Secvențe lirice: 
4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pers. a II-a: 

Secvența I:  
vocea lirică –  

Strofele, de la …. la…. 
Idei poetice: 

Figuri de stil, imagini artistice: 

Secvența a II-a:  

vocea lirică –  

Strofa a …-a 

Idei poetice: 

Figuri de stil, imagini artistice: 
 

Secvența a III-a:  

vocea lirică –  

Strofele, de la …. la…. 
Idei poetice: 
 

Figuri de stil, imagini artistice: 
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7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

Secvența a IV-a:  

vocea lirică –  

Strofele, de la …. la…. 
Idei poetice: 
 

Figuri de stil, imagini artistice: 
 

Motive 

literare 

romantice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoarea operei: 

Limbajul: Elemente de prozodie: 

Ritm: 

 

Rimă: 
 

Măsura: 
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II. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

 

REACŢII REDOX 

- Proiect didactic –  
 

Prof. Iuliana Cozma 

Şcoala Gimnazială Nr. 3 Mangalia/ Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

 

nitatea  şcolară: Liceul Tehnologic "Ion Bănescu" Mangalia 

Cadru  didactic: prof. Cozma Iuliana 

Clasa: a IX-a C  

Nr. ore/ săpt.: 2 

Unitatea de învăţare: REACŢII REDOX 

Subiectul lecţiei: Reacţii redox 

Tipul lecţiei: recapitulare şi consolidare de cunoştințe. 
Obiective operaţionale:  
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili: 
     O1 – să definească următoarele noţiuni: oxidare, reducere, agent oxidant, agent reducător; 

O2 – să stabilească corect numărul de oxidare pentru diferite substanţe utilizând regulile 
specifice; 

      O3 – să stabilească coeficienţii stoechiometrici într-o ecuaţie redox, stabilind procesele de 

oxidare şi reducere; 

      O4 – să descrie funcţionarea unei pile electrochimice; 

      O5 – să indice utilizarea reacţiilor  redox. 

Metode didactice folosite: conversaţia euristică, modelarea, descoperirea dirijată,  
problematizarea. 

Materiale didactice folosite: fişe de lucru, flipchard, planşe. 
Bibliografie:   

1. Fătu, Sanda - Didactica Chimiei, Editura Corint, București, 2008 

2. Ursea, Luminița; Goiceanu, Elena - Chimie, Manual pentru clasa a IX-a, Editura Humanitas 

Educational, București, 2011 

3.www.didactic.ro. 

 

 

 

 

 

http://www.didactic.ro/
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SCENARIU DIDACTIC 

 

Momentele 

lecţiei 
Ob. 

oper. 

Activitatea 

profesorului 

Activitatea 

elevului 

Metode şi 
mijloace 

didactice 

Modalităţi de 
evaluare 

I. Moment    

organizatoric 

   Se realizează prezenţa 
şi se verifică existenţa 
mijloacelor necesare 

desfăşurării lecţiei. 

Elevii se pregătesc 
pentru lecţie şi se 
aşază la mesele de 
lucru.                                  

1 min. 

  

II. Captarea 

atenţiei 

 Am studiat capitolul 

,,Reacţii redox”, cu 
ajutorul lecţiilor 
parcurse v-am introdus 

conceptele specifice 

acestor tipuri de reacţii. 
Vom stabili, împreună, 
planul de recapitulare 

şi, utilizând Fişa de 
lucru nr. 1, vom 

consolida noţiunile 

specifice capitolului.     

Elevii ascultă cu 
atenţie. 
2 min. 

                      

III. Actualizarea       

cunoştinţelor 

  Se fixează planul de 
recapitulare, care se 

notează, cu ajutorul 

elevilor, pe flipchart. 

 

Elevii notează, pe 
caiete, planul de 

recapitulare și 
participă la 
alcătuirea acestuia.                                        
2 min. 

Conversaţia 
euristică 

Aprecierea 

verbală 

IV. Anunţarea 
temei şi a 

obiectivelor 

    Se anunţă obiectivele 
temei  propuse: ,,Reacţii 
redox”.     
 La sfârşitul acestei ore 

va trebui: 

- să definească 
oxidarea, reducerea, 

agent oxidant, agent 

reducător; 
-să stabilească corect 
N.O pentru diferite 

substanţe utilizând 
regulile specifice; 

-să stabilească 
coeficienţii 
stoechiometrici într-o 

ecuaţie redox, stabilind 
procesele de oxidare şi 
reducere; 

-să descrie funcţionarea 
unei pile 

electrochimice. 

-să indice utilizarea 
reacţiilor redox. 

Profesorul distribuie 

elevilor Fişa de lucru nr. 

Elevii ascultă. 
1 min.                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

                                          

Conversaţia  
euristică 
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1. 

V. Prezentarea 

optimă a 
conţinutului şi 

dirijarea 

învăţării 

O1   

 

O2  

O3  

 

O4 

 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru a atinge 

obiectivele propuse 

elevii vor fi rugaţi să 
rezolve, pe rând, fiecare 
exerciţiu.    
Pentru fiecare exerciţiu 
se acordă timp de lucru 
individual, apoi, acesta 

se scrie pe tablă de către 
elevul care a rezolvat 

corect exerciţiu.       
Utilizările reacţiilor 
redox: 

- permanganatul de 

potasiu este un oxidant 

puternic, el oxidează un 
număr mare de 
substanţe anorganice și 
organice, capacitatea 

mare de oxidare având-

o în mediu acid. Se 
utilizează ca decolorant 
în industria textilă, 
antiseptic în medicină, 
pentru sterilizarea apei 

etc. 

- dicromatul de potasiu 

se utilizează în chimia 
organică, în tabăcărie, la 
îngălbenirea uleiului, în 
industria textilă pentru 
vopsirea lânei. 
- pilele electrochimice 

se utilizează ca surse de 
curent la automobile, 

aparate radio, lanterne, 

ceas de  perete, aparate 

auditive, ceas de mână, 
camere video, aparate 

de filmat, telefoane 

mobile.                                

Elevii notează, în 

caiete,  fiecare   

exerciţiu care se 
scrie la tablă, de 
către elevul ce a 
rezolvat primul 

exerciţiu. Elevul 
care răspunde la 
cât mai multe 
exerciţii va fi 
notat.                                 

30 min.                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii vor nota, pe 

caiete, aceste 

utilizări. 
5 min.                        

 

 

 

 

 

                                          

Conversaţia, 
explicaţia,  
Descoperirea 

dirijată 

Modelarea 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 
euristică 

Observarea 

sistematică 

Apreciere 

verbală a 
celor care 

rezolvă 
individual 

exerciţiul. 
 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

VI. Fixarea 

cunoştinţelor și 
asigurarea 

transferului 

 Propune elevilor să 
răspundă la itemii din 
Fişa de lucru nr. 2.               

Elevii rezolvă 
itemii din fişa de 
lucru. 

5 min.                        

 Apreciere 

verbală 

VII. Asigura 

rea retenţiei şi a 
transferului 

 Se dă temă elevilor 
spre rezolvare 

exercitiţiile de la 
sfârşitul capitolului, 
din manual. 

Elevii notează 
tema.        

2 min.                        
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Plan de recapitulare ,,Reacţii redox” 

1. Reacţii de oxido-reducere. 

2.  Reguli de determinare a numărului de oxidare. 
3. Reducerea. Substanţe care se reduc. 
4. Oxidarea. Substanţe care se oxidează. 
5. Stabilirea coeficienților stoechiometrici în reacţiile redox. 

6. Pile electrochimice. 

7. Electrod de hidrogen. 

8. Utilizări ale reacţiilor de oxido-reducere. 

 
Fişa de lucru nr. 1 

 

Aplicaţii teoretice pentru recapitularea şi consolidarea conceptelor  

,,Reacţii redox” 

1. Învaţă aplicând: 

   1.1. Taie cu o linie afirmaţiile incorecte: 
Reacţiile de oxido-reducere se mai numesc oxidare/ redox.  

Oxidarea este procesul prin care o substanţă cedează/ acceptă electroni.  

Agentul oxidant este substanţă care acceptă/ cedează electroni. 

   1.2. Notează în spaţiile libere: 
     Elementul galvanic sau pila electrică este un dispozitiv prin intermediul căruia energia 
_________________ se transformă în energie ____________________. 
     Construcţie: 
a) doi electrozi: -  ___________               (___): are loc procesul de 

__________________________ . 

                           -  ____________            (___): are loc procesul de ________________________. 

b) punte de sare: tub în formă de U umplută cu ____________________. 

Asigură_______________ soluţiilor de la electrozi, fără ca acestea să se amestece. Fără punte de 
sare elementul galvanic __________________ . 

c) voltmetru 

2. Interpretează chimic şi rezolvă:  

2.1. Calculaţi numerele de oxidare ale elementelor din următoarele molecule: 
PH3, H2O, H2O2, MnO2, MnSO4, KMnO4, H2CrO4, K2Cr2O7. 

2.2. Acidul sulfuric reacţionează la cald cu carbonul conform ecuaţiei reacţiei chimice de mai jos: 
          ...H2SO4 + ...C → ...CO2 + ...SO2 + ...H2O 

a) Scrieţi ecuaţiile proceselor de oxidare, respectiv de reducere care au loc în  această reacţie. 
b) Notaţi rolul carbonului (agent oxidant/ agent reducător).  
2.3. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice de la punctul 2.2. 
     

3. Chimia în practică: 

3.1. Acumulatorul cu plumb 

a) Completaţi spaţiile libere: 
ANOD (__):  grătar de plumb cu ochiurile umplute cu __________                                               __. 
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CATOD (__): grătar de plumb cu ochiurile umplute cu _______                                                ____. 

Electrolitul: soluţie de ____________ de concentraţie ______.  În timpul funcţionării, electrolitul 
_________ şi acumulatorul __________________. El ___________________ prin conectare la o 
sursă de curent care _________________________. 

b) Scrieţi procesele care au loc la electrozi şi ecuaţia reacţiei generatoare de curent. 
3.2. Pila Leclanche 

a) Să se completeze tabelul de mai jos care se referă la pila Leclanche: 
 

 

ELECTROZI: 

 

Reacția primară: 
 

Puntea de sare: 

ioni: 

 

Reacția secundară 

anod 

 ( -) 

    

NH4
+
 și   Cl- 

H2O; 

Zn
+2

+2NH4Cl+2H2O → 

[Zn(NH3)2 ]Cl2 + 2H3O
+ 

catod  

 (+ ) 

 2MnO2 + 2H
+ 

+2e 

→.........+H2O 

2H3O
+  → 2H2O + 2H

+
 

 

 

 
a) Pila Leclanche se reprezintă schematic:  (-) Zn/ electrolit// MnO2/ C (+) 

    Să se identifice substanțele care intră în reacția chimică pe care se bazează pila Leclanche: 

  +             +        ---------> [Zn(NH3)2 ]Cl2  +  Mn2O3   +  H2O  

 

3.3. Utilizări: 
Realizați asocierea dintre tipul pilei din coloana A şi utilizările practice din coloana B: 

 

 

A: B: 

(1) Pilă Leclanche a) sursă de curent pentru automobile; 
(2) Pilă alcalină b) aparate radio, lanterne, ceas de perete; 

(3) Acumulatorul cu Pb c) aparate auditive, ceas de mână, camere 
video, aparate de filmat; 

(4) Acumulatoare alcaline (ex.: Ni-Fe; Ni-Cd) d) telefoane mobile. 

 

  
Fişa de lucru nr.  2 

 

Răspundeţi, pe scurt, la următoarele întrebări: 
1. Exprimă, cu propriile cuvinte, sensul noţiunilor: agent oxidant, punte de sare, reducere. 

2. Stabiliţi coeficienţii stoechiometrici pentru următoarea reacţie redox: 
Na  + H2O     =     NaOH +   H2 

3. Scrieţi două utilizări ale reacţiilor redox. 
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EDUCAŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI OCROTIREA NATURII 

 

Prof. Mirela Emilia Diaconescu   

Şcoala Gimnazială „Episcop Dionisie Romano” Buzău, jud. Buzău 

 atura este un izvor imens de resurse materiale şi spirituale pentru om, de aceea 
cunoaşterea importanţei şi necesităţii ocrotirii naturii precum şi conservarea biodiversităţii 
reprezintă un obiectiv central al educaţiei ecologice. 
 Obligaţia de a păstra biodiversitatea derivă din activităţile multiple ale omului care, 
determină perturbaţii profunde în economia naturii schimbându-i echilibrul natural. 

 Activităţile extraclasă pe care le-am realizat cu elevii pentru studierea florei au fost orientate 

şi spre o abordare ecologică aplicativă care să conducă, printre altele, la “stimularea motivaţiei 
pentru protecţia naturii şi valorificarea acesteia în formarea unor convingeri şi comportamente 
adecvate, de ocrotire şi protecţie a mediului înconjurător”. Această abordare ecologică a presupus: 

 evidenţierea rolului plantelor în natură şi viaţa omului; 
 prezentarea unor situaţii-problemă om-natură şi precizarea modalităţilor de remediere a 

dezechilibrelor ecologice cauzate de unele acţiuni umane; 
 precizarea diverselor surse de poluare şi a efectelor acestora asupra vegetaţiei; 
 utilizarea cunoştinţelor însuşite în timpul orelor de biologie pentru manifestarea unei 

atitudini responsabile faţă de natură; 
 formularea de soluţii plauzibile pentru protecţia mediului şi ocrotirea plantelor. 

 Toate aceste obiective pornesc de la principiul apropierii elevilor de natură în scopul creării 
de convingeri şi conduite necesare în conservarea naturii şi a mediului ambiant. Acest principiu a 
stat permanent în atenţia mea, în fiecare ieşire şi în fiecare aplicaţie de laborator, realizând activităţi 
care au urmărit şi formarea unui comportament ecologic. 
 Convingeri trainice cu privire la necesitatea protejării naturii şi a mediului ambiant se 
formează atunci când se porneşte de la exemple concrete, pozitive sau negative întâlnite în viaţă de 
către elevi. În cadrul excursiilor realizate cu elevii, aceştia au evidenţiat numeroase acţiuni negative 
ale omului asupra plantelor şi mediului: arbori tăiaţi sau cu scoarţa crestată, gunoaie menajere lăsate 

la întâmplare în urma activităţilor de recreere de către localnici (cutii de conserve, pungi, hârtii), 
realizarea focului în locuri nepermise, păşunatul abuziv, recoltarea unor plante rare, etc. Împreună 
cu elevii s-au analizat urmările acestor acţiuni negative ale oamenilor asupra mediului: eroziunea 

solului, scăderea calităţii aerului respirat, scăderea biodiversităţii, peisaj inestetic, modificări de 
climă, ploi acide. S-a explicat ce înseamnă poluare, deteriorare a mediului şi cum putem acţiona 
pentru a limita efectele negative ale procesului de poluare. 

 S-a evidenţiat faptul că pădurea este un ecosistem complex şi că are un rol deosebit în 
menţinerea echilibrului natural datorită multiplelor sale funcţii: împiedică inundaţiile şi alunecările 
de teren, eroziunea solului; micşorează puterea vânturilor, menţine umiditatea şi moderează 
temperaturile extreme din timpul verii şi iernii; îmbogăţeşte atmosfera cu oxigen; oferă hrană şi 
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adăpost animalelor; funcţie productivă (lemn, latex, răşini, fructe, seminţe); funcţie recreativă şi 
terapeutică. 
 Pornind de la rolul complex al pădurilor, elevii au evidenţiat care sunt efectele 
despăduririlor. 
 S-a explicat elevilor noţiunea de biodiversitate şi s-a evidenţiat faptul că fiecare organism 
are rolul său în ansamblul sistemului viu. Fiecare vieţuitoare stabileşte relaţii complexe atât cu 
factorii abiotici (lumină, temperatură, sol) cât şi cu celelalte vieţuitoare din habitatul său. Cele mai 
importante relaţii dintre vieţuitoare sunt relaţiile trofice, ce pot fi reprezentate sub forma lanţurilor 
şi reţelelor trofice. Dispariţia unor vieţuitoare va crea dezechilibre în funcţionarea ecosistemului. 
 Realizarea unei comparaţii între o pădure şi o cultură agricolă, accentuează idea că pădurea 
are un rol deosebit în menţinerea echilibrului natural datorită stabilităţii sale. Un ecosistem agricol, 
nu poate exista dacă omul nu intervine prin realizarea unor lucrări de întreţinere a culturii. 
 În încercarea de a realiza o conduită ecologică, le-am cerut elevilor să se transpună în 
situaţia părţii vătămate (supusă agresiunii umane), arătând faptul că plantele şi animalele sunt fiinţe 
vii ca şi noi şi merită un “tratament” mai bun din partea noastră. Planta, ca orice organism viu 
suferă dacă este rănită, i se fac crestături în scoarţă, iar legarea copacilor cu sârmă poate opri 
circulaţia sevei ajungându-se la îmbolnăvirea şi uscarea lor. 
 În timpul colectării materialului botanic am atras atenţia elevilor să colecteze numărul strict 
de plante necesare colecţiilor şi că speciile rare şi ocrotite nu trebuie distruse, deci nu se colectează 
pentru ierbare. I-am întrebat dacă cunosc faptul că în judeţul nostru există rezervaţii şi monumente 
ale naturii şi ce specii de plante rare există în perimetrul acestora. Au fost amintite aceste rezervaţii: 
Valea Lungă, Fâneţele de la Valea lui David, Pădurea Uricani şi Pădurea Humosu din Dealul Mare-

Hârlău. În rezervaţia Valea Lungă există o leguminoasă rară denumită ştiinţific Caragana frutex. În 
Fâneţele de la Valea lui David există specii rare ca: stânjenelul de stepă (Iris aphylla şi Iris 

sintenisii), clopoţei (Clematis integrifolia), varza tătărească (Crambe tatarica), steluţa cu flori 
albastre (Aster cinereus), specii de Stipa. Pădurea Uricani conţine specii de gorun (Quercus 

petraea) şi stejar pedunculat (Quercus robur), iar Pădurea Humosu din Dealul Mare-Hârlău 
reprezintă un interesant codru secular de fag, instalat pe un sol brun-roşcat de pădure. 
 De asemenea, în perimetrul judeţului Iaşi există numeroşi arbori ocrotiţi pentru frumuseţea, 

vârsta şi dimensiunile lor excepţionale, pentru raritatea lor sau pentru faptul că au o valoare istorico-

culturală: arborele pagodelor (Ginkgo biloba), specie relictă originară din China, întâlnită în 
Complexul studenţesc “Titu Maiorescu” a Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi, magnolia (Magnolia sp.), 

specie estetică de mare valoare ornamentală, datorită florilor foarte frumoase plăcut mirositoare şi a 
frunzelor mari, întâlnită în Grădina Botanică Iaşi şi alte locuri din oraş, “Teiul lui Eminescu” din 
Parcul Copou cu o vârstă de cca 200 de ani, “Plopii fără soţ”  situaţi pe Şoseaua Bucium în număr 
de 25 de exemplare cu vârste de cca 250 de ani, care sunt asociaţi cu numele marelui nostru poet 
Mihai Eminescu, stejarii de pe Dealul Şorogari, 2 exemplare în vârstă de peste 300 de ani.   
 S-a precizat faptul că există plante indicatoare ale calităţii mediului, prezenţa anumitor 
specii fiind corelată cu prezenţa sau absenţa anumitor factori poluanţi. 
 În urma observării acestor acţiuni negative ale omului asupra naturii, s-au purtat discuţii 
asupra comportamentului pe care trebuie să-l avem nu numai atunci când realizăm ieşiri în natură ci 
şi în viaţa de zi cu zi. Apoi elevii au trebuit să arate cum se pot implica în acţiuni de conservare şi 
protecţie a mediului înconjurător. S-au făcut numeroase sugestii şi propuneri, iar în săptămânile ce 
au urmat am participat la o acţiune de ecologizare a rezervaţiei paleontologice Repedea, având ca 
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parteneri numeroase instituţii abilitate să ne ajute în realizarea acestui demers: Asociaţia pentru 
protecţia mediului, Societatea ecologică “Aqua Terra”, Asociaţia ecologică a studenţilor biologi 
“Terris”. Elevii au colectat gunoaiele, au pus afişe în legătură cu ocrotirea naturii şi protecţia 
mediului ambiant, iar la final s-au realizat discuţii bio-etice legate de acţiunea respectivă (fig. 1 şi 
2). 

 

   

Fig. 1.       Fig. 2. 

Am solicitat elevilor să explice ce măsuri au fost luate de-a lungul timpului, faţă de formele 
de deteriorare a mediului. Elevii au prezentat crearea unor organizaţii internaţionale şi naţionale 
pentru protecţia mediului, crearea parcurilor şi a rezervaţiilor naturale şi naţionale ca şi realizarea 
unor campanii de educare ecologică a maselor prin şcoală, mass-media, ONG-uri. Ţara noastră se 
poate mândri cu 3 rezervaţii ale Biosferei (Delta Dunării, Retezat şi Rodna), 12 parcuri naţionale, 
numeroase rezervaţii naturale botanice şi zoologice. 
 Apoi am stabilit ca următoarea acţiune ecologică să aibă loc pe 5 iunie de “Ziua Mondială a 
Mediului”, unde am participat la un marş ce a pornit de la Scoala „Episcop Dionisie Romano” 

Buzău spre Parcul Crâng şi am militat pentru un mediu curat şi sănătos. 

Aceste acţiuni au fost completate cu altele realizate în şcoală: întocmirea de referate, creaţii literare 
cu tematică ecologică, realizarea unor expoziţii, concursuri dedicate zilei mediului ambiant, 
activităţi ce au contribuit şi la dezvoltarea creativităţii elevilor. 

S-au realizat experimente în laboratorul de biologie cum ar fi: poluarea aerului cu praf, 
experienţe de germinare a plantelor cu probe de sol otrăvite de detergenţi, benzină, uleiuri, pentru a 
obţine date concrete privind acţiunea negativă a factorilor poluanţi asupra mediului şi asupra 
calităţii vieţii noastre. 
 Abordarea educaţiei ecologice prezintă anumite particularităţi metodologice. Având în 
vedere că scopul final al acestui demers educativ este adoptarea unui comportament ecologic 
adecvat şi acţiuni concrete de protecţie a mediului înconjurător, se pot surprinde modalităţile de 
trecere de la informarea teoretică prin implicarea individuală spre acţiunea concretă. 
 Schema logică de abordare a educaţiei ecologice prezintă următoarele etape: 

 Perceperea şi observarea naturii. Această primă etapă poate fi realizată prin ieşirile în 
natură, excursiile de studiu şi expediţii. Sub îndrumarea profesorului elevii vor percepe visual, 
auditiv, olfactiv şi tactil ceea ce îi înconjoară. Acesta este primul pas de contact nemijlocit şi 
constituie premisa etapelor următoare.  
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 Definirea senzaţiilor şi sentimentelor dobândite în urma perceperii mediului 

înconjurător. În această etapă profesorului îi revine rolul de a discuta aceste aspecte şi de a 
sublinia apartenenţa noastră la sistemele naturale de viaţă şi comuniunea care trebuie să existe între 
noi şi mediul de viaţă.  

 Implicarea personală. Prin discuţii, în urma stabilirii locului şi rolului în spaţiu şi timp a 
fiecăruia, pot fi relevate modalităţi de implicare individuală, felul în care putem fi de folos. 

 Asumarea responsabilităţii. Această etapă este esenţială în formarea unei structuri 

comportamentale adecvate. Existând implicare trebuie să existe şi responsabilitate. Până în acest 
punct etapele de desfăşurare a educaţiei ecologice asigură adoptarea comportamentului ecologic. 

Accentul se pune pe percepţia senzorială, analiza senzaţiilor, încadrarea în sistemul natural de viaţă, 
definirea rolului personal, respectiv implicarea individuală şi asumarea responsabilităţii. 

 Alcătuirea unei strategii de acţiune. Această etapă reprezintă trecerea spre acţiunea 
concretă. Faptul că, în calitate de profesori, organizăm acţiuni diverse cu participarea elevilor nu 
este suficient. Realizarea, într-adevăr importantă, ar fi să oferim elevilor posibilitatea de a învăţa 
cum se organizează astfel de acţiuni. Abia atunci reuşita educaţiei ecologice ar fi deplină, iar noi nu 
am avea de ce să ne temem pentru viitor.   

 

Bibliografie: 
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METODA FLIPPED LEARNING PRIN PROIECTUL e-CLASSES 

 
Prof. Cezar Daniel Humelnicu  

Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași, jud. Iași 

1. ntroducere. 

 Metoda Flipped Learning reprezintă o abordare pedagogică în care instruirea directă se mută 
din spațiul de învățare în grup către spațiul de învățare individual, iar spațiul de grup care rezultă 
(clasa) este transformat într-un mediu de învățare dinamic, interactiv unde educatorul ghidează 
elevii pe măsură ce ei aplică conceptele și se angajează creativ cu subiectul materiei. Derularea 

proiectul eClasses - bazat pe această metodă – le va permite profesorilor din cadrul liceului nostru 

să petreacă mai mult timp realizând observații pe timpul orei de clasă, să coordoneze și să ofere 
feedback personalizat elevilor. 

2. Concept. Flipped learning este un concept care e definit deseori ca ”munca școlii făcută acasă și 
munca de acasă făcută la școală”. 

 Scopul principal al proiectului este elaborarea și experimentarea modelului pedagogic de tip 
flipped classroom, pentru a îmbunătăți competențele profesorilor și elevilor din învățământul 
profesional și tehnic. 

 Obiective: 

 îmbunătățirea competențelor digitale și de învățare prin cooperare pentru profesorii de științe 
și discipline tehnice; 

 abordarea unui stil de învățare modern, atractiv și accesibil pentru elevii cu un nivel de 
competență scăzut sau aflați în risc de abandon școlar; 

 susținerea și asimilarea unei culturi pentru valorizarea învățării non-formale și informale, în 
special pentru elevii fără aspirații academice sau aflați în grupuri de risc; 

 însușirea unor instrumente moderne de stimulare a creativității și inovației în învățare și 
exersarea abilităților de a crea și folosi resurse educaționale de tip multimedia; 

 stimularea rolurilor active și creative ale elevilor în folosirea instrumentelor TIC și OER 
(Open Educational Resources) în procesul de învățare; 

 stimularea cooperării cu potențiale companii angajatoare pentru crearea unor materiale 
educaționale relevante pentru orientarea în carieră a elevilor; 

 crearea unor experiențe de învățare și schimb de experiență european pentru profesorii și 
elevii implicați. 
3. Metodologia claselor flipped 

 Proiectul E-Classes aduce o nouă formă de învățare, oferind educație și formare cu resurse 
educaționale deschise (OER). Exploatând potențialul TIC, profesorii sunt ajutați să-și modifice 
metodologiile de predare și să-și adapteze conținutul didactic într-un mod mai complet, holistic, 

atractiv, motivațional, simplu și economic. 
 Scopul proiectului este de a folosi în mod eficient o metodă recentă numită învățare flipped. 
Această metodă se bazează pe transformarea claselor tradiționale în clasa creativă (CCR), și anume 
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în medii inovatoare de învățare care încorporează pe deplin potențialul TIC de a inova practicile de 
învățare și de predare în scenarii formale, non-formale și informale pentru a crea OER. În esența 
acestui concept este noțiunea de răsturnare sau inversare a modului tradițional de predare / învățare 
în școli. Conform metodei, sala de clasă este formată din două componente: o componentă care 
necesită interacțiune umană (activități în clasă) și oa doua componentă care este automatizată prin 
utilizarea tehnologiilor informatice cum ar fi prelegeri video. Într-o clasă răsturnată, scurte 

materiale video sunt vizionate de elevi acasă, înainte de sesiunea de curs, în timp ce timpul din clasă 
este dedicat exercițiilor, proiectelor sau discuțiilor.  Prelegerea video este adesea văzută ca 
ingredientul cheie în abordarea flipped, astfel de cursuri fie fiind create de către instructor și postate 
online sau selectate dintr-un depozit online.  Clasa se transformă într-un atelier în care elevii pot să 
întrebe conținutul lecturii, să-și testeze aptitudinile în aplicarea cunoștințelor și să interacționeze 
între ei în activități practice. În timpul sesiunilor de curs, cadrele didactice funcționează ca antrenori 
sau consilieri, încurajând elevii în anchetă individuală și în efortul de colaborare. 
 Avantajele folosirii acestei metode: 

 reprezintă un amestec de predare directă cu învățarea de tip constructivist; 
 este un mijloc de creștere a interacțiunii/ ”timpului de contact” între elevi și profesor; 
 este o modalitate prin care elevii își asumă responsabilitatea pentru propria lor învățare; 
 elevii nu rămân în urmă dacă absentează, informațiile le pot obține online; 
 toți elevii sunt implicați în procesul de învățare; 
 conținutul informațiilor este permanent arhivat, poate fi revizuit sau remediat oricum. 

 

 

 
4. Aplicație model. 
 Metoda poate fi aplicată cu ușurință la desfășurarea unei lecții de chimie deși implică un 
efort suplimentar din partea profesorului sau echipei de profesori (chimie și informatică). 
 Tema: Concentrația molară 

 Presupunând că toți elevii au acces la Internet și a fost constituit în prealabil grupul clasei, 
iată cum aș concepe eu o astfel de lecție: 
 Utilizarea unui curs video pre-înregistrat în care voi prezenta elevilor tema lecției și metoda 
practică de preparare a unei soluții de concentrației molare, explicată pas cu pas.  Elevii vor avea ca 
cerință să urmărească materialul acasă și să se familiarizeze cu etapele ce trebuie parcurse:  

 calculul cantităţii de substanţă necesară 

 cântărirea exactă a masei de substanţă calculată 

 aducerea cantitativă în balonul cotat potrivit 
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 dizolvarea substanţei prin adăugare de apă distilată în balon (aprox. o treime din volumul 
balonului) 

 aducerea la semnul de pe gâtul balonului, cu apă distilată 

 omogenizarea soluţiei obţinute prin fixarea dopului şi răsturnarea balonului de mai multe 
ori; 

 Produsul multimedia poate constitui punctul de plecare pentru realizarea apoi la școală, în 
laboratorul de chimie, a unei ore de activitate experimentală prin care elevii să aplice practic, în 
mod direct, ceea ce au studiat acasă: să prepare diverse soluții de diferite concentrații molare. 
 Materialul video va conține imagini cu diferite aplicații practice ale soluțiilor precum și site-

uri de unde se pot culege diferite informații. Elevii se vor documenta și vor putea accesa alte resurse 
web, care vor putea fi incluse într-un eseu cu tema ”Importanța soluțiilor în viața de zi cu zi”, sub 
forma referințelor bibliografice. Acest eseu va reprezinta tema pentru finalul capitolului și va da 

posibilitatea ca fiecare elev să poată lucra în ritmul lui propriu. Eseurile vor fi prezentate și 
analizate în clasă, iar cele mai interesante vor fi afișate pe grupul clasei sau pe pagina web a școlii. 
Tot elevii, sub îndrumarea profesorului, vor încărca produsele lor pe grupul clasei, în secțiunea 
”Eseuri - discipline STEM”. 
 Se va preciza faptul că elevii pot colabora pentru realizarea temei și în echipe formate din 2 
sau 3 elevi. 

5. În loc de concluzii: 
 Dacă ați observat în ultimul timp tot mai des că: 

 elevii sunt tot mai puțin interesați de disciplina pe care o predați; 
 încearcă să butoneze telefonului în timpul orei; 
 dau semnale non-verbale ce denotă nerăbdare/ plictiseală, chiulesc de la ore etc. 

 E posibil să fie semnale de alarmă ce denotă o motivație scăzută a elevilor pentru învățare. 
Cauzele pot fi multiple, dar poate e cazul să facem ceva și în privința stilului de predare/ învățare 
abordat. 

 Metoda Flipped Learning poate constitui astfel o soluție pentru profesorii care doresc să-și 
îmbunătățească stilul de predare propriu, care sunt interesați să înțeleagă mai bine cum influențează 
tehnologia domeniul educației și vor să afle care este cea mai bună utilizare a timpului petrecut față-

în-față cu elevii. 

 

 
 

(Sursa:https://www.animatron.com/blog/the-flipped-classroom-does-it-actually-work/) 
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MATEMATICA ȘI ARTELE 

 

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

n citat celebru afirmă că „Matematica este muzica raţiunii”. Dar oare ce au în comun 
aceste două ştiinţe şi arte? Se spune că ascultarea muzicii clasice duce la îmbunătăţirea abilităţilor 
matematice, dar şi că stăpânirea unor noţiuni elementare de matematică ajută la înţelegerea teoriei 
muzicale. Totuşi, legătura dintre cele două este mult mai profundă. 

Matematica este ştiinţa numerelor şi a formelor, o ştiinţă care a apărut din dorinţa oamenilor 
de a înţelege şi a exprima lumea înconjurătoare. Şi cum sunetul face parte din această lume, nu este 
de mirare că matematica poate fi folosită pentru descrierea sau construirea acestei armonii a 
sunetelor numite muzică. 

V-aţi întrebat vreodată de ce pianul are clape albe şi negre a căror ordine se repetă la fiecare 
7 clape albe? Sau de ce chitara are 6 corzi de grosimi diferite, iar vioara numai 4... şi cum se 
acordează aceste instrumente? Teoria muzicii ne vine în ajutor cu toate aceste răspunsuri şi nu 
numai. 

Orice melodie este o împletire armonioasă şi structurată a unor sunete. Trăsăturile cele mai 
importante ale muzicii sunt ritmul şi tonalitatea. Ritmul este cel care ne face să ne legănăm de pe un 
picior pe altul sau să dăm din cap atunci când ascultăm un cântec care ne place. Aici, tempo-ul şi 
măsura joacă un rol important: tempo-ul stabileşte cât de alert trebuie cântată melodia, iar măsura 
dă muzicii o anumită pulsaţie (indicând câţi timpi sunt într-o măsură şi care dintre ei sunt 
accentuaţi). Astfel, ea poate fi de 2/4 (două pătrimi), 3/4 (trei pătrimi), 4/4 (patru pătrimi) sau alte 
măsuri chiar mai complicate.  

Tonalitatea sau înălţimea sunetelor este determinată de frecvenţa lor. Cu cât un sunet este 
mai ascuţit sau mai înalt, cu atât frecvenţa sa este mai mare. De exemplu, cu cât o coardă de chitară 
este mai întinsă, cu atât ea vibrează mai repede şi sunetul obţinut este mai ascuţit. În funcţie de 
înălţimea lor, principalele sunete au fost denumite Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si şi organizate în game. 
Pe claviatura unui pian se poate observa succesiunea acestor game, unde clapele albe reprezinta 

notele de mai sus, iar cele negre reprezintă sunete care se află ca tonalitate undeva la jumătate între 
notele vecine. 

Înrudirea matematicii cu muzica are aplicaţii dintre cele mai diverse. În predarea 
matematicii pot fi folosite conceptele de ritm şi măsură pentru a evidenţia legătura dintre înmulţire, 
împărţire şi operaţii cu fracţii.  

http://flippedlearning.org/
https://www.teachthought.com/
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De asemenea, gamele şi intervalele muzicale pot fi de ajutor în înţelegerea unor noţiuni 
matematice elementare cum ar fi şirurile, intervalele sau mulţimile. Dacă ne gândim la claviatura 
unui pian, observăm că notele clapelor albe se repetă din 7 în 7. Dacă înlocuim în ordine fiecare 
notă cu un număr de la 1 la 7, obţinem un şir de numere ale cărui elemente se repetă din 7 în 7. 

Dintre matematicienii români preocupaţi de legătura dintre matematică şi muzică se distinge 
Dr. Dan Tudor Vuza, a cărui pasiune pentru muzică a dus la elaborarea unor noi teorii ale 

structurilor ritmice. Rezultatele cercetărilor sale au fost publicate în reviste internaţionale 
prestigioase de cercetare matematică, iar Universitatea din Chicago a inclus în cadrul lecţiilor de 
matematică muzicală un capitol special numit „Canoanele ritmice ale lui Vuza”. 

Pornind de la proprietăţile matematice ale structurii muzicii, oamenii de ştiinţă au mers chiar 
mai departe şi au construit algoritmi complecşi de calcul, obţinând programe computerizate care 
transformă muzica în imagini caleidoscopice sau structuri geometrice în continuă mişcare. 
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CHIMIA SÂNGELUI 

 
Prof. Elena Mihalcea 

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

ângele reprezintă un țesut alcătuit din celule în suspensie și din plasmă, ce conține 
substanțe dizolvate și are mai multe funcțiuni, însă printre cele mai importante putem enumera: 

1. Transportul oxigenului în țesuturi pentru oxidare sau respirație celulară. 
2. Transportul substanțelor necesare hranei și activității normale a țesuturilor. 

3. Înlăturarea produselor nefolositoare. 
4. Punerea la dispoziție a anticorpilor și leucocitelor, ce reprezintă așa zisa armată de apărare 

a corpului nostru. 

5. Prezența plăcuțelor și fermenților necesari coagulării. 
6. Menținerea pH-ului cel mai potrivit pentru corp. 

Cea mai importantă dintre toate aceste funcțiuni o reprezintă transportul oxigenului datorită 
faptului că toate celulele trebuie să obțină cantitatea de gaz de care ele au nevoie. Astfel s-a dovedit 

că oxidarea se petrece în țesuturi, deși nu se știa cum ar putea să ajungă oxigenul dacă nu dizolvat 
fizic în lichidele corpului. Hoppe-Seyler, mai târziu, a dovedit faptul că hemoglobina captează și 
apoi eliberează oxigenul. În acest fel s-a descoperit mecanismul folosit pentru transportarea 

oxigenului.  

Cantitatea de oxigen folosită zilnic este foarte mare, astfel pentru un singur om într-o zi 

aceasta se ridică la 1000 litri. Un om în stare de odihnă are nevoie în fiecare minut de 250cm3
 de 

oxigen. Dacă acesta muncește nevoia de oxigen crește foarte mult. Spre exemplu un om care 
vâslește are nevoie de doi litri și jumătate de oxigen pe minut. Oxigenul trebuie să fie dus la fiecare 
celulă din corp. Dacă acesta ar fi dizolvat în plasma sângelui nu s-ar mai obține decât o jumătate din 
cantitatea necesară unui om în stare de repaus. Dat fiind că viteza de circulație a sîngelui crește 
atunci când muncim (inima bate mai repede) în asemenea situații sunt transportate cantități mari de 
oxigen.  

Hemoglobina se găsește toată conținută în globulele roșii. Dacă marea cantitate de 
hemoglobină, necesară pentru transportul oxigenului, ar fi liberă în plasmă, atunci presiunea 

osmotică a sângelui s-ar mări foarte mult. Presiunea osmotică exercitată de hemoglobină ar tinde să 
atragă apa în vasele de sânge și să o țină înăuntrul lor. Puterea bătăilor inimii tinde în permanență să 
izgonească lichidul din vase, iar presiunea osmotică normală a sângelui îl menține acolo, așa încât 
se stabilește un echilibru între apa din țesuturi și cea din vasele de sînge. 

Pe de altă parte, peretele capilarelor, vasele cele mai subțiri din corpul nostru care fac 
legătura dintre artere și vene, lasă hemoglobina să treacă, astfel că ar fi necesar ca acest perete să fie 
mai gros. Schimbul de lichide între sânge și țesuturi atât de necesar vieții ar fi împiedicat, în acest 

caz. Această demonstrație aparține lui Barcroft. De reținut faptul că în globula roșie hemoglobina 

nu exercită nicio presiune osmotică, din cauză că membrana globulei roșii este impermeabilă. 
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Globulele roșii având forma unor discuri sau farfurii înlesnesc oxigenarea și eliberarea de oxigen 
extrem de rapidă. 

Compoziția chimică a plasmei sanguine, partea lichidă a sângelui, numit și „lichid vital” este 
următoarea: 

 Apă liberă și legată coloidal....................................................... 90% 

 Albumină, globulină, fibrinogen...................................................7% 

 Săruri (Cl, Na, K, Ca, Mg, P)..................................................... 0,8% 

 Substanțe transportate (zahăr, acid lactic, grăsimi, etc.).............. 2,2%. 

 Culoarea roșie a sângelui se datorează hemoglobinei, substanță ce are la bază fierul, însă 
săngele poate avea și culoarea albastră, respectiv culoarea verde. În medicina practică și în 
experiențele de fiziologie s-a încercat de multe ori să se obțină un lichid care să aibă exact aceeași 
presiune osmotică cu a sângelui și să nu provoace nici un fel de tulburare când se introduce în corp. 
Normal presiunea osmotică a sângelui este constantă. 
 

Bibliografie: 

1. Georgescu, L.; Tănăsescu, G.; Niculescu, D. - Științe ale naturii, Editura Național, București, 
2010 

2. Petrescu, Leonid – Chimia distractivă, Editura Tineretului, București, 1972 
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METODE DE NUMĂRARE 

-Proiect didactic- 

 

Prof. Lăcrămioara Miron 

Liceul Tehnologic Cogealac, jud. Constanţa 

ata: 23.03.2017 

Clasa: a X-a B  

Profil: tehnologic 

Profesor: Miron Lăcrămioara 

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic Cogealac, Comuna Cogealac, Constanţa 

Disciplina: Matematică 

Unitatea de învăţare: Metode de numărare 

Titlul lecţiei: Test sumativ – Metode de numărare 

Tipul lecţiei: Lecție de verificare și apreciere a cunoștințelor  

Locul de desfăşurare: sala de clasă 

Durata: 45 minute 

Competenţe specifice: 

- Diferenţierea problemelor în funcţie de numărul de soluţii admise. 

- Identificarea tipului de formulă de numărare adecvată unei situaţii – problemă date. 

- Utilizarea unor formule combinatoriale în raţionamente de tip inductiv. 

- Alegerea strategiilor de rezolvare a unor situaţii practice în scopul optimizării rezultatelor. 

Strategia didactică: 
- metode: explicaţia 

- mijloace de învăţământ: fişe de lucru individuale cuprinzând sarcinile testului şi modalităţi de 
evaluare (autoevaluare) 

Competenţe de evaluare: 
C1 Să rezolve și să aleagă varianta corectă de răspuns; 

C2 Să asocieze corect coloanele; 
C3 Să utilizeze corect formulele combinatoriale; 

C4 Să determine condiţiile de existenţă. 
Material bibliografic:   

1. Constantinescu, G.; Zîrnă, C. - Pas cu pas prin Matematică, Clasa a X-a, Editura Crizon; 

2. Tiotioi, I. - Probleme de Matematică, Clasa a X-a, Editura Europolis; 

3. Simion, Nicolae - Manual clasa a X-a, Editura Didactică şi Pedagogică; 
4. Curriculum  Naţional, Programe şcolare pentru clasa a X-a. 
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MATRICEA DE SPECIFICAŢII  
CLASA a X-a B 

 

 Competenţe 
de evaluat 

Conţinuturi 

C1 

 

C2 C3 C4 Total 

Inducţia 
matematică 

 

  III 1 (1p)   1p 

Permutări, 
Aranjamente, 

Combinări 

I 1-5 (4p) II (1p) 

 

III 3 (1,2p) III 3 (0,3p) 6,5p 

Binomul lui Newton 

 

  III 2a (0,5p) 

III 2b (1p) 

 1,5p 

 

Total  

 

4p 

 

1p 

 

3,7p 

 

0,3p 

 

9p 

 

 

Nume şi prenume elev: ............................................. 
 

Test de evaluare - Metode de numărare 

Clasa a X-a B 

 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 1 punct din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 45 
min.  

 

Subiectul I (4p) Încercuiţi varianta corectă.    (pentru nota 5) 

 1. Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiilor următoare: 
 
0,5p       a. "5! este egal cu 120" A F 

0,5p       b. " Pn reprezinta (n - 1)!" A F 

0,5p       c. " Daca 𝐴𝑛2 = 42 atunci n 

este egal cu 7" 

A F 

0,5p       d. "𝐶53 este egal cu 11" A F 

 

0,5p       2. Soluţia ecuaţiei n! = 24, cu 𝑛 ≥ 0 este: 

              a. n = 24  b. n = 6  c. n = 12  d. n = 4 

0,5p       3. Rezultatul calculului 0! + 1! + 2! + 3! este: 

              a. 9   b. 6   c. 10   d. 0 

 

0,5p       4. Soluţia ecuaţiei 
 𝑛+3 ! 𝑛+2 ! = 7 este: 

              a. n = 4  b. n = 5  c. n = 2  d. n = 1 

0,5p       5. Simplificând fracţia 
𝑛 ! 𝑛−3 ! obţinem: 

               a. (n -1)(n - 2)  b. n(n - 1)(n - 2)              c. n(n - 3)  d. n(n - 1)(n - 2)(n - 3) 

 

Subiectul al II-lea (1p = 4x0,25p) Pe foaia de test stabiliţi o relaţie tip "⟶" între elementele 
celor două coloane.            (pentru nota 6) 
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       A       B 

    1. 
100!

98!
    a. 30 

    2. 
11!

8!
    b. 1 

    3. 𝐶77    c. 990 

    4. 𝐴62    d. 9900 

 

Subiectul al III-lea (4 p) Scrieţi rezolvările complete.  
1p 1. Folosind metoda inducţiei matematice, să se demonstreze următoarea relaţie: 
   1 + 3 + 5 +⋯+  2𝑛 − 1 = 𝑛2,∀𝑛 ∈ 𝑁.       (pentru nota 7) 

0,5p 2. a) Aflaţi termenul al 4-lea al dezvoltării  𝑥 + 1𝑥 6.     (pentru nota 10) 

1p     b) Să se dezvolte după formula binomului lui Newton  (x + 2)
4
. 

1,5p 3. Rezolvaţi ecuaţia 𝐴𝑥+12 + 𝐶𝑥+12 = 6(𝑥 + 1). 
 

 

Barem de corectare  

 

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem 

 Se vor puncta orice formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu 
ideile precizate în barem 

 

Subiectul I (4p)  

Exerciţiul 1a 1b 1c 1d 2 3 4 5 

Răspuns A F A F d b a b 

Punctaj 0,5p 0,5p 0,5p 0,5p 0,5p 0,5p 0,5p 0,5p 

 

Subiectul al II-lea (1p)  

1 - d 

2 - c 

3 - b 

4 - a 

0,25p 

0,25p 

0,25p 

0,25p 

 

Subiectul al III-lea (4p) 

Exercitiul Rezolvare Punctaj 

1 

(1p) 

1 + 3 + 5 +⋯+  2𝑛 − 1 = 𝑛2,∀𝑛 ∈ 𝑁*
 

Pas 1: n = 1: 1 = 1 (A) 

Pas 2: Presupun adevărat P(k) şi demonstrez P(k + 1) adevărată 

P(k): 1 + 3 + ... + (2k - 1) = k
2
 (A) 

P(k + 1): 1 + 3 + ... + (2k - 1) + (2k + 1) = (k + 1)
2
 

                k
2
 + 2k + 1 = k

2
 + 2k + 1 (A) ⇒P(n) adevărată 

 

0,3p 

 

0,2p 

0,2p 

0,3p 

2a 

(0,5p) 

n=6; k=3 

T4= 𝐶63𝑥6−3  1𝑥 3 

T4= 20x
3 1𝑥3=20 

0,1p 

0,2p 

 

0,2p 

2b 

(1p) 
(x+2)

4
=𝐶40x

4
+𝐶41x

4-1
2

1
+𝐶42x

4-2
2

2
+𝐶43x

4-3
2

3
+𝐶44x

4-4
2

4
 

=x
4
+4x

3
2+6x

2
4+4x8+16 

=x
4
+8x

3
+24x

2
+32x+16 

0,4p 

0,3p 

0,3p 

3 CE: 𝑥 + 1 ≥ 2 ⇒ 𝑥 ≥ 1 0,3p 
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(1,5p)  𝑥 + 1 ! 𝑥 − 1 ! +  𝑥 + 1 !
2!  𝑥 − 1 ! = 6(𝑥 + 1) 

Se elimină numitorul ⇒ 3 𝑥 + 1 ! = 12 𝑥 + 1  𝑥 − 1 ! 
Se împarte ecuaţia la (x-1)! şi la (x+1) şi obţinem 3x = 12 

x = 4 

0,4p 

 

0,3p 

0,3p 

0,2p 

 

 Total test 9 puncte. 

 Se acordă 1 punct din oficiu. 

 

Nume şi prenume elev: ............................................. 
 

Test de evaluare - Metode de numărare (nivel CES) 

Clasa a- X-a B 

 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 3 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 45 
min.  

 

Subiectul I (2p) Încercuiţi varianta corectă.    (pentru nota 5) 

1. Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiilor următoare: 

0,25p       a. "0! = 0" A F 

0,25p       b. " Pn = (n - 1)!" A F 

0,25p       c. " 𝐴𝑛𝑘 = 𝑛 ! 𝑛−𝑘 ! " A F 

0,25p       d. "𝐶𝑛𝑘 = 𝑛 !𝑘! 𝑛−𝑘 ! " A F 

 

0,25p       2. Soluţia ecuatiei n! = 2, cu 𝑛 ≥ 0 este: 

              a. n = 2  b. n = 0  c. n = 1  d. n = 3 

0,25p       3. Rezultatul calculului 0! + 1! + 2! este: 

              a. 0   b. 4   c. 2   d. 3 

0,25p       4. Soluţia ecuaţiei 𝑛! = 6 este: 

              a. n = 0  b. n = 3  c. n = 2  d. n = 1 

0,25p       5. Simplificând fracţia 
3!

2!
 obţinem: 

               a. 3                b. 2                      c. 0          d. nimic 

 

Subiectul al II-lea (2p = 4x0,5p) Pe foaia de test stabiliţi o relaţie tip "⟶" între elementele 
celor două coloane.            (pentru nota 7) 

       A       B 

    1. 1!    a. 5! 

    2. 4!    b. 1 

    3. 𝑃5    c. 6 

    4. 𝐴32    d. 24 

 

Subiectul al III-lea (3p) Scrieţi rezolvările complete.    (pentru nota 10) 

1p 1. a) Scrieţi formula termenului general Tk+1 pentru (a + b)
n
.  

1p     b) Calculaţi  (a + b)
2
. 
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1p 2. Rezolvaţi ecuaţia Pn = 120. 

 

Barem de corectare - CES 

 

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem 

 Se vor puncta orice formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu 
ideile precizate în barem 

 

Subiectul I (2p)  

Exercitiul 1a 1b 1c 1d 2 3 4 5 

Raspuns F F A A a b b a 

Punctaj 0,25p 0,25p 0,25p 0,25p 0,25p 0,25p 0,25p 0,25p 

 

Subiectul al II-lea (2p)  

1 - b 

2 - d 

3 - a 

4 - c 

0,5p 

0,5p 

0,5p 

0,5p 

 

Subiectul al III-lea (40 puncte ) 

Exercitiul Rezolvare Punctaj 

1a 

(1p) 
Tk+1=𝐶𝑛𝑘a

n-k
b

k
 1p 

1b 

(1p) 

(a+b)
2
= a

2
+2ab+b

2 𝐶20=1 𝐶21=2 𝐶22=1 

0,4p 

0,2p 

0,2p 

0,2p 

2 

(1p) 

CE: 𝑛 ≥ 0 

n! = 120 

120 = 1·2·3·4·5 =5! 
n = 5 

0,1p 

0,3p 

0,3p 

0,3p 

 

 Total test 7 puncte. 

 Se acordă 3 puncte din oficiu. 
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TEST MATEMATICĂ CLASA a XI-a PROFIL TEHNOLOGIC 

 
Prof.  Angela Pârvulescu  

Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu” București  
 

I. 1) Rezolvați sistemul prin metoda lui Gauss: 
1

3 7

3 5 5

x y z

x z

y z

  
  
   

   (3p) 

II. 2) Studiați monotonia funcției 
2

: (0, ) , ( )
x

e
f f x

x
    .  (1.5p) 

3) Găsiți punctele de extrem ale funcției 
2

: \{ 1} , f(x)
1

x
f

x
  


  .   (1.5p) 

4) Studiați concavitatea/convexitatea funcției 2: , ( ) ( 2 1) x
f f x x x e     .(1.5p) 

5) Găsiţi punctele de inflexiune pentru 
3

1
: \{0} , ( )

x
f f x

x


   .(1.5p) 

Răspunsuri: 

1) 

1 1 1

3 7 3 4 4 3 4 4

3 5 5 3 5 5 1

x y z x y z x y z

x z y z y z

y z y z z

          
             
           

 

 
2, 0, 1x y z     

 

2) 
2

4

( 2 )
'( )

x
e x x

f x
x


  

 

(0,2) ; (2, )x fstr x fstr        

 

3) 
2

2

2
'( )

( 1)

x x
f x

x





 

 

( 2, 4) max

(0,0) min

A punct

O punct

 
 

 

4) 
2

2

'(x) ( 1)

''( ) ( 2 1)

x

x

f e x

f x e x x

 

  
 

 

( , 1 2

( 1 2, 1 2)

( 1 2, )

x fconvexă

x fconcavă

x fconvexă
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5) 
4

5

2
'( )

3 8
''( )

x
f x

x

x
f x

x

 





 

 

8

3
x


 punct de inflexiune 

 

 

Bibliografie: 

1. Burtea, Marius; Burtea, Georgeta - Manual matematică M2 clasa a XI-a, Editura Books 

Unlimited Publishing 

2. Burtea, Marius; Burtea, Georgeta - Culegere de matematică clasa a XI-a, Editura Campion 

3. *** - Matematica Bacalaureat 2018, Filiera tehnologică, Editura Campion 

 

 

INSTRUMENTE DE SPRIJIN AL ELEVILOR ÎN ÎNVĂȚARE 

 

Prof. Angela Pestriţu 

Școala Gimnazială „Theodor Aman” Câmpulung, jud. Argeş 

I. rilă de autoevaluare criterială a  competențelor investigative 

Studiu pe clasă de 16 elevi  
Fizică, Cls. a VII-a 

Prof. Pestrițu Angela 

 

Grilă de autoevaluare criterială a competențelor investigative 

   Tema - Energia mecanică și echilibrul corpurilor 

 

Activități/experimente: determinarea centrului de greutate pentru corpuri cu forme diferite, 

realizarea unor situații de echilibru stabil cu sisteme de corpuri. 
Întrebarea nr. 1  

Ai putea reface experimentele care au evidențiat situațiile de 
echilibru stabil ale unor sisteme de corpuri?  

Întrebarea nr. 2 

Poți formula observații simple cu privire la experimentele văzute? 

Întrebarea nr. 3 

Poți explica fenomenele observate și să aduci exemple 
asemănătoare? 
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Prelucrarea răspunsurilor și interpretarea lor 

 

Întrebare Răspuns 

  nu 

mă descurc cu 
ajutor da 

pot ajuta și pe 
alții total 

1 0 8 11 3 16 

2 1 13 8 0 16 

3 10 10 2 0 16 

Total 11 31 21 3  

Procentual 16.67 % 46.97 % 31.82 % 4.54 %  

 

 

II. Eseul de 5 min. 

 

Studiu pe clasă de 19 elevi  
Fizică, Cls. a VI-a 

Prof. Pestrițu Angela 

Eseul de 5 minute 

Tema - Dilatarea corpurilor. Temperatura 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

nu mă descurc cu 
ajutor

da pot ajuta și pe 
alții

1 2 3 Grilă de autoevaluare criterială
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Experimente: Măsurarea temperaturii unui corp cu termometrul cu lichid, studiul dilatării 
corpurilor solide, lichide, gazoase (pirometrul cu cadran, bila metalică, apa din vas, aerul din 

balon, mercurul din termometru). 

Sarcină de lucru 

Elaborați un scurt eseu care să reflecte activitatea 
voastră în ora de fizică cu tema „Dilatarea 
corpurilor. Temperatura”, în care să răspundeți la 
întrebările: 
1. Ce am făcut în această lecție? 

2. În ce scop am făcut? 

3. Ce am învățat?  
4. Ce dificultăți am întâmpinat? 

5. La ce îmi va folosi ce am învățat? 

 

Exemple de răspunsuri: 
-am învățat dilatarea corpurilor la variația de temperatură... 
-îmi prinde bine pentru cunoștințele mele generale și în practică... 
-am observat cum funcționează aparatele... 
-pentru mine este dificil să transform din 0C în K sau 0F... 

-am făcut experimente pentru a învăța lucruri noi... 
-am învățat despre dilatare și când voi crește mare, mă va ajuta... 
-dificultatea este că nu avem laborator de fizică... 
-am făcut experimente pentru a înțelege mai bine lecția... 
-ce am învățat, mă ajută mai târziu la liceu și în viață în meseriile pe care o să le avem... 
-am făcut experimente pentru a înțelege mai bine lecția.... 
-îmi prinde bine că am învățat chestii noi și-mi vor folosi când voi fi mare dacă mă pot face fizician 
și în viața de zi cu zi... 
-mă ajută să măsor câte grade sunt afară și dacă am febră.... 
-am văzut cum apa se dilată după ce am aprins un cubuleț special... 
-am făcut experimente pentru a pune în practică ce am învățat și să vedem față în față ce se 
întâmplă... 
-am învățat cum reacționează corpurile la căldură și la frig... 
-dificultatea a fost că am lucrat cu foc și trebuia să avem grijă să nu ia foc ceva... 

  

 

Bibliografie: 

*** - Cursul Învățarea științelor – abordări metodologice moderne din cadrul proiectului 

„Consolidarea și extinderea noii abordări de predare a fizicii bazate pe IBL”, implementat de 

Centrul de Evaluare și Analize Educaționale și Societatea Română de Fizică, 2017 
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DEZASTRUL NUCLEAR DE LA CERNOBÂL 

 

Prof. Angela Pestriţu 

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

xplozia reactorului 4 de la Centrala Nucleară de la Cernobâl, din Ucraina, din 26 

aprilie 1986, se numără printre cele mai mari dezastre produse de om. Potrivit specialiştilor, efectele 

accidentului de la Cernobâl pot fi comparate cu cele produse în urma exploziei a 500 de bombe 
nucleare, de mărimea celor de la Hiroshima şi Nagasaki. Statisticile arată că peste 60 000 de oameni 

au murit ca urmare a radiaţiilor, iar mai mult de două milioane au avut şi mai au de suferit. 
Centrala Atomoelectrică de la Cernobâl, situată într-o zonă împădurită, cu o densitate 

scăzută a populaţiei, la circa 130 km nord de Kiev şi aproximativ 20 km sud de frontiera cu Belarus, 

era compusă din patru reactoare nucleare de tip RBMK-1000, capabile de a produce 4 GW de 

putere electrică. Reactoarele 1 şi 2 au fost  construite între anii 1970 şi 1977, în timp ce reactoarele 
3 şi 4 au fost finalizate în 1983. Două reactoare RBMK se aflau în proces de construcţie la 
momentul accidentului. 

Testul de dinaintea catastrofei 

Asemenea altor centrale electrice nucleare, proiectul sovietic avea un miez de reactor care 

conţinea tije de combustibil radioactiv de uraniu. În reactoarele de la Cernobâl au fost folosite ca 

moderator blocuri de grafit în interiorul cărora se aflau încastrate tije de control din bor. Căldura 
emanată de tijele de combustibil era înlăturată din miez de un agent de răcire (apa normală aflată 
sub mare presiune pompată în miez unde fierbea şi crea un jet de aburi extrem de fierbinte). După 
ce era separată, apa era pompată înapoi în miez, iar aburii treceau prin turbine producând energie 
electrică. 

 

 

La 25 aprilie, înainte de a opri unitatea pentru un control de rutină, echipajul reactorului de 

la Cernobâl 4 a început pregătirile pentru un test ce avea scopul de a determina cât timp turbinele ar 
continua alimentarea cu energie în cazul unei pierderi a aportului de energie electrică. Acest test 
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mai fusese efectuat în anul precedent, însă turbinele nu au asigurat puterea necesară. Ulterior, au 
fost făcute îmbunătăţiri, fapt ce a determinat efectuarea unor noi teste.  

Pentru efectuarea testului, era necesară reducerea capacităţii reactorului la 30%, însă 
autorităţile sovietice din domeniul energetic nu au aprobat acest lucru. Prin urmare, reactorul a 
rămas setat la 50% din capacitatea sa, pentru o perioadă de alte 9 ore, timp în care computerele şi 
sistemele de siguranţă au fost închise. Pe 26 aprilie, echipa de la Cernobâl a primit aprobarea pentru 

a relua procedurile de reducere a capacităţii reactorului. În acel moment este posibil ca operatorul să 
fi comis prima greşeală: în loc să menţină nivelul la 50%, a uitat să reseteze un aparat, fapt ce a 
determinat o scădere vertiginioasă a nivelului de producere a energiei, ajungând până la 1%. Acest 
nivel era mult prea scăzut pentru derularea testului. 

O altă greşeală care a condus la dezastru a fost aceea că, pentru a ridica nivelul de producţie 
a energiei la 7%, au fost îndepărtate simultan un număr prea mare de tije de control, care au fost 
apoi reintroduse în reactor tot simultan, procedură care a determinat o creştere atât de dramatică a 
nivelului energetic, încât reactorul a fost distrus. O eroare similară, dar cu consecinţe mult mai puţin 
grave, se produsese deja într-un reactor de acelaşi tip în Lituania, în anul 1983, însă aceste date nu 
au fost transmise şi personalului operaţional de la Cernobâl. 

Explozia s-a produs în jurul orei 01:30, distrugând capsula de beton din jurul reactorului. 

Aerul a pătruns în interior interacţionând cu grafitul fierbinte şi radioactiv, în urma reacţiei 
obţinându-se CO gazos inflamabil care a provocat un incendiu în reactor. În total 8 tone de 
substanţe radioactive au fost aruncate din reactor şi împrăştiate în jurul zonei sau luate de vânt. 

În primele zece ore de la producerea accidentului, a fost pompată apă în miezul reactorului 
pentru a stinge incendiul şi a opri eliberarea de materiale radioactive în atmosferă. Circa 200-300 de 

tone de apă au fost pompate pe oră în jumătatea intactă a reactorului în cadrul acestei disperate 
acţiuni. Încercarea nu a fost încununată de succes, existând riscul ca apa să inunde reactoarele 1 şi 
2. 

Următoarea încercare de stingere a flăcărilor a constat în aruncarea a circa 2 400 tone de 
plumb şi 1 800 tone de nisip, operaţiune demarată între 27 aprilie şi 5 mai cu ajutorul a peste 30 de 
elicoptere militare. Nici aceasta operaţiune n-a fost eficace, din contra, a agravat situaţia, căci 
căldura s-a înteţit sub acele materiale, temperatura din reactor şi cantitatea de radiaţii crescând în 
mod dramatic. Ulterior, miezul a fost răcit cu azot, iar pe 6 mai s-a reuşit ca focul şi emisiile 
radioactive să fie ţinute sub control. 

Urmările dezastrului 

Puţini au fost cei care au ştiut ce s-a întâmplat de fapt. Oraşul Prypiat, construit special 
pentru muncitorii de la Cernobâl, a fost evacuat abia o zi mai târziu, pe 27 aprilie. Mai mult decat 
atat, abia  pe 23 mai 1986 au început pregătirile pentru a se distribui populaţiei iod pentru a preveni 
absorbirea iodului radioactiv-practic mult prea târziu, căci cea mai mare cantitate din acest element 
radioactiv fusese deja eliberată în primele zece zile. 

Toate persoanele implicate în acest accident (cei 600 de pompieri, precum şi echipa de 

operare care a fost implicată în lupta cu focul) au fost sever iradiate. 134 dintre aceşti oameni au 
fost expuşi unor doze de radiaţii între 0, 7 şi 13 Sv, suferind de aşa-numitul Sindrom acut de radiaţii 
(ARS). Prin urmare, în decurs de numai câteva ore, aceşti oameni au fost expuşi unui volum de 
radiaţii de până la 13.000 de ori mai mare decât 1 millisievert (doză maximă de radiaţii la care poate 
fi expusă populaţia care trăieşte în apropierea unei centrale nucleare). 
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31 de muncitori au murit la scurtă vreme după acest accident. Aproximativ 800 000 de 
oameni au fost implicaţi în operaţiunile de curăţare de la Cernobîl, până în anul 1989, sănătatea lor 
fiind sever afectată. Se pare că 300 000 dintre ei au fost expuşi unor doze de radiaţii de peste 0, 5 
Sv.  

În urma estimărilor, s-a ajuns la concluzia că întreaga cantitate de xenon, jumătate din cea de 
cesiu şi de iod şi 5% din restul elementelor radioactive din reactor au fost aruncate în atmosferă. 
Cea mai mare parte a contaminat zona învecinată centralei nucleare, în timp ce gazele cu densitate 
scăzută au fost purtate de vânt, iniţial, de-a lungul Ucrainei, Belarusului, Rusiei, iar într-o măsură 
mai mică, în Scandinavia, Polonia, Cehoslovacia, Austria şi sudul Germaniei. În ultimele zile, 

direcţia vântului s-a schimbat, emisiile radioactive afectând mai ales ţările din sudul continentului: 
România, Grecia, Bulgaria şi Turcia. Totuşi, suprafaţa cu cel mai mare grad de risc de iradiere 
includea nordul Ucrainei, sudul şi estul Belarusului şi zona de vest, la graniţa dintre Rusia şi 
Belarus. La momentul exploziei, în această regiune de aproximativ 140. 000 km2 locuiau 7 
milioane de persoane, dintre care 3 milioane erau copii.  

Depunerile radioactive au afectat România mai ales în primeIe zile ale lunii mai, din cauza 

schimbării direcţiei vântului. În noaptea de 1 mai, staţiile care se ocupau cu măsurarea 
radioactivităţii au transmis că, în anumite zone ale ţării, s-au înregistrat valori depăşite ale 
radioactivităţii. Cel mai ridicat grad de poluare a fost atins în Iaşi, unde s-a ajuns la nivelul de 

alarmare. Totodată, radioactivitatea a crescut foarte mult şi în Suceava, Târgu-Mureş, Galaţi şi 
Tulcea. 

Pentru a opri emisiile radioactive, zona activă a reactorului a fost acoperită cu un ''sarcofag'' 

de beton, care opreşte radiaţiile. Oraşul Cernobâl, că şi Prypiat, au fost evacuate şi probabil nu vor 
mai fi locuite vreodată, întrucât nivelul de radiaţii va ajunge la cote normale în jurul anului 2525. 
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ELEMENTELE CARE COMPUN CORPUL UMAN ȘI ROLUL ACESTORA 

 

Prof. Mirela Stroe  

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Fetești, jud. Ialomița 

rincipalele componente ale organismului nostru sunt proteinele, grăsimile şi 
carbohidraţii. Cu toate că Tabelul Periodic conţine peste 100 de elemente chimice, în proporţie de 
94% suntem constituiţi din trei elemente: oxigen (61%), carbon (23%) şi hidrogen (10%). Cu toate 
acestea, restul de şase procente este constituit din zeci de alte elemente în diferite proporţii care s-au 

îmbinat într-un mod uimitor astfel ca în prezent să fim capabili de toate lucrurile uimitoare pe care 
le are de oferit omenirea. 

Oxigen - O 

Reprezintă 65% din masa corpului. Atomii de oxigen sunt prezenţi în apă, aceasta 
reprezentând 65-90% din masa fiecărei celule a corpului uman. Oxigenul se mai regăseşte in 
plămânii şi în sânge fiind esenţial respiraţiei. 20% din aerul respirat este oxigen. Un adult în repaus 
inhalează între 1.8 şi 2.4 grame de oxigen pe minut. Întreaga omenire în decursul unui an inhalează 
peste 6 miliarde de tone de oxigen. 

Carbon - C 

Reprezintă 18% din masa corpului. Carbonul se regăseşte în fiecare moleculă organică a 
corpului uman, cât şi în plămânii ca un produs rezidual al respiraţiei, dioxidul de carbon. El este de 

obicei ingerat din alimentele care sunt consumate. 

Hidrogen-H 

          Reprezintă 10% din masa corpului. Ca şi oxigenul, acesta se regăseşte în fiecare moleculă de 
apă din organism, cât şi în mulţi alţi compuşi care alcatuiesc diferite ţesuturi. El se leagă, în mare 
parte, de carbon şi de nitrogen, făcând parte din aproape fiecare moleculă din organism: ADN, 

proteine, grăsimi, glucide. Legătura de hidrogen ce se formează între atomii ce împărtăşesc 
hidrogen este una dintre cele mai importante interacţiuni, determinând moleculele biologice să se 
comporte aşa cum o fac ele în mod normal. Acidul clorhidric (HCl), este folosit de procesul de 
digestie pentru a dizolva mâncarea din stomac, astfel ca organismul să o proceseze mai departe. 

Nitrogen - N 

Reprezintă 3% din masa corpului. Se regăseşte în proteine, acizi nucleici şi în compuşi 
organici. Nitrogenul în formă gazoasă se regăseşte in plamânii fiind abundent în atmosferă, 78% din 
aerul respirat fiind nitrogen, iar 21%, oxigen. Acizii nucleici sunt molecule biologice esențiale 

vieţii, incluzând ADN-ul şi ARN-ul. Împreună cu proteinele, acizii nucleici formează cele mai 
importante macrocelule, care se regăsesc din abundenţă în toate lucrurile vii, unde funcţionează în 
codarea, transmiterea şi exprimarea informaţiei genetice. 

Calciu - Ca 

Reprezintă 1.5% din masa corpului. Calciul este principalul component al sistemul osos şi al 
dinţilor. El este de asemenea, prezent şi în sistemul nervos, muscular, cât şi în sânge, unde este 
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necesar bunei funcţionări a membranei, reglarea contracţiilor musculare, coagularea sângelui şi 
trimiterii impulsurilor nervoase. 

Fosfor - P 

Reprezintă 1% din masa corpului. Se regăseşte în nucleul fiecărei celule a organismului, 
inclusiv în celulele albe din sânge. El face parte din acizii nucleici, compuşii de energie şi din 
tampoanele de fosfat. Fosforul este încorporat în oase, combinat cu fierul, potasiul, sodiul, 
magneziul şi calciul. Este necesar funcţiei sexuale si de reproducere, creşterii muşchiilor şi de a 
furniza substanţe nutritive nervilor. 

Potasiu - K 

Reprezintă 0.25% din masa corpului. Se regăseşte ca ioni în muşchi şi în sistemul nervos. El 

este important pentru o bună funcţionare a membranei, impulsurilor nervoase şi contracţiilor 
musculare. Cationii de potasiu se găsesc în citoplasma celulară. Electroliţii ajută la atragerea 
oxigenului şi la îndepărtarea toxinelor din ţesuturi. 

Sulf - S 

Reprezintă 0.25% din masa corpului. Se găseşte în mulţi aminoacizi, în tiamină (vitamina 

B1) şi biotină (vitamina B7). Este necesar proceselor de dezvoltare si neurologice, pentru sinteza 

colagenului, detoxifiere, creşterii circulaţiei sângelui, diminuarii crampelor şi a durerilor de spate, 

reducerii inflamaţiilor, ajutării vindecării muşchiilor, ajutării ficatului în producerea colinei, 
stimulării fluxului de bilă, reglării funcţiei inimii şi creierului, lubrifierii încheieturilor etc. 

Sodiu - Na 

Reprezintă 0.15% din masa corpului. Sodiul este important pentru buna funcţionare a 
nervilor şi a sistemului muscular. El este excretat prin transpiraţie. Este stocat în pereţii stomacului, 
articulaţiilor şi a vezicii biliare. Ajută la prevenirea coagulării sângelui, este important în buna 
funcţionare a membranei, a impulsurilor nervoase, contracţiilor musculare, este un cation în fluidele 
corporale, contribuie la alcalinitatea limfei şi a sângelui, lucrează cu sistemul tampon bicarbonat la 
nivelul tractului degestiv pentru a preveni arderea pereţiilor stomacului de acidul clorhidric şi ajută 
la reţinerea calciului şi colesterolului lichid în organism. 

Clor - Cl 

Reprezintă 0.15% din masa corpului. Este important în buna funcţionare a membranei şi în 
absorţia apei. Este un anion major în fluidele corporale şi o parte din acidul clorhidric din sucurile 
gastrice. Împreună cu potasiul ajută la controlul osmozei.  

           Magneziu - Mg 

Reprezintă 0.05% din masa corpului. Este necesar activării mai multor enzime, este vital 

pentru oase şi dinţi puternici, esenţial funcţionării creierului şi ficatului, calmării nervilor, 
promovează creşterea celulelor şi creşte elasticitatea ţesuturilor. Unele elemente chimice se găsesc 

în cantități mai mari, iar altele se găsesc în cantități mai mici în organismul uman. Ele au un rol 

fiziologic important contribuind prin acțiunea lor la buna desfășurare a proceselor ce au loc în 

organismul uman. În substanțele organice, preponderente ca pondere în organismele vii, se găsesc 

în principal C, H, O, N. Alături de aceste elemente chimice se mai întâlnesc și: Na, K, Ca, Mg, Fe, 

S, Ci, Zn, Cu, Co, Mn, B, Li, Mo, și altele, a căror prezență în anumite limite contribuie la buna 

desfășurare a proceselor ce au loc în organismul uman. Depășirea acestor limite (inferioare sau 

superioare) conduce invariabil la dereglari și are ca rezultat o stare generală proastă a organismului. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Thiamine
http://en.wikipedia.org/wiki/Biotin
http://en.wikipedia.org/wiki/Osmosis
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CONCENTRAŢIA SOLUŢIILOR 

-Proiect didactic la chimie- 

 

Prof. Mirela Stroe  

Liceul Tehnologic ,,Anghel Saligny” Fetești, jud. Ialomița 

ata: 29.03.2018 

Clasa: a IX-a  

Obiectul: Chimie 

Profesor: Stroe Mirela 

Tema: Concentraţia soluţiilor. Prepararea soluţiilor de diferite concentraţii. 
Tipul lecţiei: Lecţie de formare şi consolidare a priceperilor şi deprinderilor practice. 
Competente specifice: 

O1: Să definească concentrația procentuală și molară pe baza cunoştinţelor anterioare; 

O2: Să cunoască algoritmul de calcul al concentrației soluțiilor (procentuală și molară) pe baza 
cunoştinţelor anterioare; 
O3: Să prepare soluții de diferite concentrații utilizând substanțele și ustensilele de laborator.  

Competenţe operaţionale: 
      La sfârşitul orei elevii trebuie să fie capabili: 
O1: Să deducă formulele de calcul pentru concentrația procentuală și molară pe baza cunoştinţelor 
anterioare; 

O2: Să rezolve exerciții și probleme cu concentrația soluțiilor. 
Metode didactice: conversaţia euristică, algoritmizarea, rezolvarea de exerciţii şi probleme, 
experimentul de laborator 

Mijloace de învăţământ:  
Instrumente de lucru: sistem periodic, fişă de lucru.  
Mijloace de învăţământ: substanțe și ustensile de laborator (pahare Berzelius de 50 mL, pahare 

Erlenmayer, NaCl, CuSO4, K2Cr2O7, cilindri gradaţi, apă distilată, spatule, baghete, balanţă 
electronică, videoproiector). 
Desfăşurarea lecţiei: 
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 Moment organizatoric: verificarea prezenţei, crearea unui climat adecvat de lucru, distribuirea 
fişei de lucru  
  Reactualizarea unor cunoştinţe teoretice referitoare la soluţii şi concentraţii 
Se adresează întrebări frontale: Ce capitol studiem?, Ce este soluţia? Care sunt componentele 
soluţiei?, Cum se defineşte concentraţia?, Ce tip de concentraţie am studiat? Cum se defineşte c%, 
cM? 

  Stimularea interesului, a motivaţiei elevilor pentru studiul concentraţiei.  
Profesorul precizează importanţa practică a cunoaşterii concentraţiilor.  
  Anunţarea lecţiei noi şi anunţarea obiectivelor lecţiei la nivelul elevilor 

  Dirijarea învăţării 
Forme de organizare: grupe de elevi, frontal. - Profesorul va împărţi fişele de lucru, le va indica 
materialul didactic pe care îl vor folosi. Elevii vor fi organizaţi în 3 grupe.  
- Un elev va citi despre una din utilizările sulfatului de cupru, respectiv dicromatului de potasiu 
(informaţii proiectate cu ajutorul videoproiectorului), profesorul va completa cu alte utilizări. 
- Elevii vor citi modul de lucru, vor realiza sarcina de lucru şi vor completa fişa de lucru. 
Pentru fiecare caz în parte se vor rezolva la tablă calculele de determinare a cantităţilor de substanţe 
ce trebuie dizolvate. 

  Fixarea cunoştinţelor  

Profesorul va relua anumite noţiuni prin întrebări frontale. Va proiecta noţiunile importante cu 
ajutorul viodeoproiectorului.  

  Tema – profesorul va reaminti tema pentru acasă - punctele b) şi c) de la problema 1 şi b), c) şi 
d) de la problema 2 din fişa de probleme 

  Profesorul va face aprecieri asupra modului de lucru al elevilor. 

 

DESFĂŞURAREA LECŢIEI: 

 

ACTIVITATEA 

PROFESORULUI 

ACTIVITATEA 

ELEVULUI 

OBSERVAȚII 

I. Moment organizatoric 

   - se vor nota absenţii 
   - pregătirea clasei pentru lecţie; 
II. Anunţarea lecţiei: 
„Concentrația soluțiilor. Prepararea 
soluțiilor de diferite concentrații.” 

III. Notează titlul lecţiei pe tablă. 
IV. Anunță obiectivele lecției. 
În această oră ne propunem să preparăm 
diferite soluții de concentrații diferite 
(procentuală, molară) prin dizolvarea 
unor substanțe solide. 
V. Legătura cu lecțiile anterioare 

Informaţie: Deoarece numeroase reacții 
chimice au loc în soluție este necesară 
cunoașterea concentrației soluțiilor. 
Concentrația este un termen general care 

 

 

 

 

 

 

Notează titlul în caiete. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probă de evaluare pentru 
O1, O2,  
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exprimă cantitatea de solvat dizolvat într-
o masă sau un volum de solvent sau 
soluție. 
Ce modalități de exprimare a 
concentrației cunoașteți? 

Ce reprezintă concentrația procentuală? 

Ce alte modalități de exprimare a 
concentrației cunoașteți? 

Ce reprezintă concentraţia molară? 

Cum se calculează numărul de moli 
dintr-o substanță dizolvată într-un litru 

de soluție știind că în VS litri de soluție 
sunt dizolvați n moli de solvat?  

Indicaţie: Folosiți relația de calcul a 
numărului de moli:  

n = md/M, unde md= masa de 

substanță dizolvată; M = masa molară a 
dizolvantului.  

Informaţie: Concentraţia molară se 
exprimă în moli/L. 
VI. Împarte elevilor fişa de lucru, 
organizează clasa pe grupe pentru a 
efectua experimentele. 

VII. Cere elevilor să efectueze calculele, 
experimentele și să efectueze sarcinile de 
pe fișă. 
Supraveghează modul de lucru. 
VIII. Discută pe scurt concluziile cu 

clasa și desemnează câte un elev din 
fiecare grupă pentru a rezolva sarcinile 
de pe fișă. 

 

 

 

 

 

 

Concentrația procentuală 

 

Concentraţia procentuală 
reprezintă masa de solut exprimată 
în grame substanţă dizolvată în 

100g soluţie. 
Concentrația molară 

 

Concentraţia molară reprezintă 
numărul moli de substanță 
dizolvată într-un litru de soluţie. 

VS Lsol…………………….n 

1 L soluţie ….……………x 

 

 

      md/M                                               

X = ---------------- = CM 

     Vs. (L) 

       md 

  CM =      --------------- 

                      Vs *  M                            

 

Rezolvă sarcinile de pe fişa de 
lucru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probă de evaluare pentru 
O1, O2, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probă de evaluare pentru 
O3, O4 , 

 

Fişă de probleme  
OBS: Se lucrează pe această foaie care va fi pusă ulterior în portofoliu 

 

1. Calculaţi concentraţia molară pentru următoarele cazuri: 
200 mL soluţie NaOH în care sunt dizolvate 4 g NaOH 

400 mL soluţie HCl în care sunt dizolvate 7,3g HCl 
330 g soluţie HCl cu densitatea 1,1 g/mL în care sunt dizolvate 3,65 g acid 

Se lucrează a), c) iar restul rămân ca temă.  
2. Aflaţi cantitatea de substanţă dizolvată din: 
200 mL soluţie H2SO4 0,5M 

400 mL soluţie Na2CO3 0,1M 

550 g soluţie HCl 2M cu densitatea 1,1 g/mL 

240 g soluţie H2SO4 1M cu densitatea 1,2 g/mL 

 

Se dau:  AH = 1,  AS = 32, AO = 16,   ANa= 23,   ACl = 35,5,   AC = 12 
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DIN ISTORIA NUMĂRULUI DE AUR 

 

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

pariţia numerelor, a primelor operaţii matematice, a încercărilor de măsurare 
dimensională a obiectelor, a condus la extinderea semnificaţiei noţiunii de număr şi la utilizarea 
acestuia în exprimarea unor legi profunde. În încercarea lor de a descrie raţional alcătuirea 
lucrurilor din natură, anticii remarcă importanţa proporţiei definite ca echivalenţa între rapoarte. 
 Problema împărţirii segmentului în proporţie, extremă şi medie se întâlneşte şi în 
„Elementele” lui Euclid. Prima dată apare în problema 11 din Cartea a II-a: «Să se taie o dreaptă 
dată, în aşa fel ca dreptunghiul cuprins de dreapta întragă şi unul din segmente să fie egal cu 
pătratul segmentului rămas». 

În natură, spirala generată de apa (vârtejurile), mişcarea curenţilor de aer în spirală, cochilia 
melcilor, dispunerea petalelor de trandafir sau a frunzelor şi seminţelor din regnul vegetal păstrează 
aceasta proporţie perfectă arătând că în întreaga creaţie se manifestă armonia şi perfecţiunea divină 
reprezentată prin această proporţie. Aceasta demonstrează existenţa unei sfere de conştiinţă a 
armoniei şi frumuseţii existente în întregul univers. 

Numărul de aur Φ, ca şi numărul π este un străvechi tovarăş de gândire al omului şi o 
mărturie sigură a interesului său de totdeauna pentru cunoaşterea precisă a lucrurilor de care se 
vedea înconjurat. 

Apariţia numerelor, a primelor operaţii matematice, a încercărilor de măsurare dimensională 
a obiectelor, a condus la extinderea semnificaţiei noţiunii de număr şi la utilizarea acestuia în 
exprimarea unor legi profunde. Se poate presupune că, importanţa acordată de antici raportului şi 
introducerea în gândirea filozofică a vremii a conceptului de „număr măsură” (număr definit ca 
rezultat al raportului a două mărimi omogene) îşi au rădăcina în observarea creşterii cantitative în 
timp şi spaţiu a diferitelor obiecte naturale şi în special a viului. De asemeni, în încercarea lor de a 
descrie raţional alcătuirea lucrurilor din natură, anticii remarcă importanţa proporţiei definite ca 
echivalenţa între rapoarte. Astfel, Platon spune: «Dar nu este posibil ca doi termeni să formeze 
singuri o compoziţie frumoasă fără un al treilea. Căci trebuie să se afle între ei o legătură care să-i 

apropie pe amândoi. Ori, dintre toate legăturile, cea mai frumoasă este aceea care îşi dă sieşi şi 
termenilor pe care îi leagă, unitatea cea mai completă. Şi aceasta este proporţia pe care o realizează, 
fireşte în modul cel mai frumos».  

Proporţia apare ca o consonanţă între părţi şi întreg, consonanţă ce conferă ansamblului 
armonie. Dintre proporţiile analizate de antici, proporţia divină rămâne şi azi în atenţia oamenilor de 
ştiinţă şi artă, căci determină numărul de aur.  

Considerând două numere a  şi b  ce aparţin mulţimii numerelor reale proporţia divină se 
defineşte: 

 
b

a

a

ba



    (1) 
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Notând valoarea raportului 
b

a
 cu x , relaţia (1) devine 

012  xx , cu soluţiile ......6180339887,1
2

51



   

                                          ........6180339887,0
2

51



   (2) 

Relaţia (2) ne arată că numărul de aur diferă de inversul lui prin unitate. 
Marile descoperiri în geometrie ale anticilor constituiau chiar blocajul mental al învăţaţilor 

vremii. Ei considerau că Planul este esenţial (puteau opera cu unelte cunoscute de ei: rigla şi 
compasul) în timp ce Spaţiul era redus la o simplă dinamică a planului; paradigma lor şi bunul lor 
simţ spunea că ceea ce putea fi important pentru spaţiu era de descoperit în esenţa figurilor din plan, 

aşa că doar planul era important.  
Fiecare epocă este limitată de tehnologia de care dispune. De fapt chiar şi marii învăţaţi ai 

vremii nu ştiau să rezolve probleme de algebră banale azi pentru un elev din clasa a VIII-a. Ei 

rezolvau problemele prin metode grafice, utilizând pentru aceasta doar rigla şi compasul.  
Cine a stabilit prima formulare a numărului de aur nu se ştie. E sigur că egiptenii au 

cunoscut acest raport şi l-au folosit la construcţia piramidelor. Foarte probabil că geometrii greci au 

cunoscut tăietura de aur de la egipteni.  
În şcoala lui Pitagora, printre numerele iraţionale a fost studiat şi numărul de aur, chiar dacă 

nu i s-a atribuit acest nume. Pitagoreicii erau interesaţi în special de pentagonul stelat regulat 
(pentagrama) care se construieşte cu ajutorul acestei proporţii, acordându-i o semnificaţie magică.   

Problema împărţirii segmentului în proporţie, extremă şi medie se întâlneşte şi în 
„Elementele” lui Euclid. Prima dată apare în problema 11 din Cartea a II-a: « Să se taie o dreaptă 
dată, în aşa fel ca dreptunghiul cuprins de dreapta întragă şi unul din segmente să fie egal cu 
pătratul segmentului rămas ». Recunoaştem aici formulată metoda geometrică de aplicare a ariilor 
prin care matematicienii greci rezolvau ecuaţia de gradul al II-lea.     

  

 Un dreptunghi de aur este un dreptunghi ale cărui laturi sunt în 
proporţie de aur. 
 Dreptunghiul ADFE, sau oricare similar lui, este numit 

dreptunghiul de aur. De asemenea, se poate arăta că EF / EH este 

raportul de aur, dar şi că dreptunghiul EFGH este tot un dreptunghi 
de aur. 

Un triunghi de aur ascuţitunghic este un triunghi isoscel, cu laturile congruente mai lungi decât baza 
şi care formează un raport de aur cu aceasta. Un triunghi de aur obtuzunghic este un triunghi 
isoscel, cu laturile congruente mai scurte decât baza şi care formează cu aceasta un raport de aur. 

Tot în „Elemente”, în cartea a XIII-a, apare construcţia celor cinci poliedre regulate, înscrise  
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şi circumscrise unei sfere – tetraedrul, cubul, octaedrul, dodecaedrul şi icosaedrul – despre care a 

scris prima oară Platon în „Dialoguri”. Cum pe de o parte numărul de aur era nelipsit din 
construirea pentagonului şi a poliedrelor regulate sau din calculele arhitecţilor ce construiau 
catedrale gotice, mulţi dintre comentatorii ”elementelor” lui Euclid au dat frâu liber imaginaţiei, 
atribuind acestui număr şi calităţi fantastice. 

Dintre marii artişti impresionaţi de numărul de aur nu putea lipsi Leonardo da Vinci (1452 - 
1519), care a descoperit acest raport studiind proporţiile dintre diferitele părţi ale corpului omenesc 
(atât în realitate, cât şi frumoasele statui rămase din antichitatea greacă), numindu-l «proporţia 
divină». El l-a îndemnat pe bunul său prieten, matematicianul călugăr, Luca Pacioli (1452 – 1514) 

să scrie lucrarea intitulată „Despre proporţia divină”, editată la Veneţia în 1509.  
Aceasta conţine elemente privitoare la arhitectură, desene corespunzătoare construcţiilor 

poligoanelor, poliedrelor regulate şi a celorlalte poliedre obţinute din acestea prin tăiere şi 
suprapunere. Tot el reprezenta raportul dintre două numere consecutive din şirul lui Fibonacci, şir 
care exprima legea creşterilor organice, stabilită  de Leonardo Pisano (1180 – 1250). 

Legea de creştere organică a fost verificată statistic de către botanişti care au măsurat 
distanţele dintre nodurile de unde cresc frunzele şi de zoologi, observând forma cochiliilor melcilor, 
a scoicilor, a coarnelor animalelor sau a oaselor mari. Această formă este o spirală pe care 
geometrii, ca să o deosebească de multe altele au numit-o spirală logaritmică. Descoperirea spiralei 
logaritmice trebuie atribuită lui Descartes (1638). Probabil că în acelaşi timp cu Descartes, această 
curbă a fost descoperită şi de Torricelli  care a indicat cvadratura şi rectificarea ei (prima rectificare 

a unei curbe de ordin superior) obţinută, în 1640, prin determinarea segmentului egal cu lungimea 
arcului de spirală logaritmică măsurat de la pol. Spirala logaritmică sau spirala de aur a fost studiată 
cu o deosebită pasiune de Jacob Bernoulli (1654 – 1705) care şi-a exprimat dorinţa ca această curbă 
să fie gravată pe piatra mormântului său.  

Tăietura de aur continuă să rămână şi în prezent o trăsătură de unire între matematicieni şi 
alte domenii şi activităţi omeneşti, în special cu arta. 

În secolul al XIX-lea, C Th. Fechner (1801 – 1887), fizician, filosof şi psiholog, unul dintre 
întemeietorii psihologiei experimentale a construit o serie de dreptunghiuri, de diferite dimensiuni şi 
a cerut să fie alese dintre ele acelea cu forma cea mai plăcută. Majoritatea preferinţelor au fost 
pentru dreptunghiurile care au raportul laturilor egal cu Φ. De altfel, în aceste dimensiuni se 
prezintă de obicei, forma cărţilor, a meselor şi ale multor obiecte din jurul nostru.  

Acelaşi lucru se petrece şi în arhitectură. În renumita sa carte de arhitectură, Vitruviu 
(secolul I î.e.n.) atrăgea atenţia asupra acordului ce trebuia stabilit între diferite părţi ale unei clădiri 
şi ale intregii clădiri faţă de locul unde este situată.  

Cunoscut în antichitate de vechii înţelepţi, iar apoi în evul mediu de marii învăţaţi filozofi, 
preoţi, alchimişti sau ocultişti, numărul de aur a ascuns întotdeauna mari mistere. Astăzi cercetări 
complexe au ajuns la concluzia că întreaga natura şi chiar întreg universul este structurat respectând 
fidel proporţia perfectă şi exactă a numărului de aur. Marile construcţii antice precum piramidele 
sau temple si catedrale respectă de asemenea proporţia fidelă a acestui număr de aur. El reprezintă 
armonia şi perfecţiunea în creaţie. Proporţia tainică a acestui număr reprezentată fie în triunghiul de 
aur, în elipsa de aur din tradiţia hindusă sau în spirala de aur care prin şirul lui Fibonacci 
demonstrează creşterea naturală a plantelor păstrând aceasta proporţie. 

În natură, spirala generată de apa (vârtejurile), mişcarea curenţilor de aer în spirală, cochilia 
melcilor, dispunerea petalelor de trandafir sau a frunzelor şi seminţelor din regnul vegetal păstrează 
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aceasta proporţie perfectă arătând că în întreaga creaţie se manifestă armonia şi perfecţiunea divină 
reprezentată prin această proporţie. Aceasta demonstrează existenţa unei sfere de conştiinţă a 
armoniei şi frumuseţii existente în întregul univers. 
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CREIERUL UMAN ȘI TEHNOLOGIA 
 

 

Prof. Coculeana Zorilă 

Școala Gimnazială „I. D. Sîrbu” Petrila, jud. Hunedoara 

mbunătățirea permanentă a algoritmilor de învățare și procesare inteligentă a datelor, 
odată cu atingerea unor viteze de calcul și posibilități variate  de stocare a datelor, apare tot mai des 
întrebarea: vor ajunge calculatoarele să gândească precum creierul uman? 

Este o întrebare care atinge puncte profunde ale conștiinței și cunoașterii umane, având 
potențialul de a schimba fundamental percepția asupra propriei noastre existențe și, odată cu ea, a 
lumii în care trăim, atât la nivel individual, cât și social. Pentru a răspunde avem nevoie să 
înțelegem care sunt, fundamental, diferențele și asemănările dintre creiere și calculatoare. Sunt ele 
echivalente? Este un program de calculator similar gândului? 

Mintea este locul nostru, acolo unde ne trăim experiențele de-o viață. Acolo unde învățăm și 
ne dezvoltăm, unde uităm ca apoi să ne și regăsim. Ne purtăm cu noi în minte, oriunde am fi. Acolo 
suntem acasă. E centrul nostru: un loc pe cât de firesc și de natural când e privit din interior, pe atât 
de misterios când e privit și studiat din afară. 

Putem spune cu certitudine că sistemele de calcul încă nu fac ceea ce face o minte umană. În 
același timp, mai putem spune că momentul în care trăim este cât se poate de prielnic pentru a 
adresa această întrebare într-un mod atât teoretic, cât și științific și practic. Știința calculatoarelor 
împreună cu biologia și medicină pun bazele primelor modele computaționale realiste ale neuronilor 
și rețelelor neuronale. 

Nimeni nu știe exact ce va urma, însă putem intui bine că se vor forma punți între lumi 
științifice diferite, iar orizontul cunoașterii se va lărgi considerabil, mai aproape de limitele dintre 
predicție și experiență, percepție și învățare, între modele computaționale și conștiință. 

Ce au în comun programele de calculator cu modul nostru de a gândi? Procesarea inteligență 
are nevoie de trei elemente esențiale: memoria, comunicarea și calculul logic. Atât creierul cât și 
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calculatorul se bazează pe aceste procese, însă într-un mod diferit. Dacă un computer stochează 
datele exact pentru a le reda identic, mintea umană nu reține perfect, ba dimpotrivă, de cele mai 
multe ori reține doar parțial, uită sau chiar confabulează. 

Când învățam, în loc să stocăm datele precum în cartea de telefon, noi formăm pattern-uri, 

tipare, pentru a putea recunoaște lucrurile învățate. Aceste tipare au rolul de a generaliza pentru a 
atinge un anumit nivel de invarianță, mai puțin vulnerabil la diferențele continue care se produc 
constant odată cu trecerea timpului și la fiecare experiență distinctă. 

Să ne gândim la imaginea unui loc cunoscut, să zicem a unui parc favorit. Cu fiecare 
plimbare parcul e mai mult sau mai puțin diferit, niciodată exact la fel. Totuși noi îl recunoaștem că 
fiind același. Există ceva invariant în mintea noastră în raport cu parcul. Găsim elemente comune 
între diversele întâlniri cu parcul, învățam un pattern invariabil care ne va ajuta să distingem locul 
dintr-o mie. 

Amintiri asociate cu parcul ar putea să ne vină în minte, povești trecute în mare parte 

adevărate, dar cel mai probabil nu întocmai exacte. Imagini și întâmplări ar putea să se încurce între 
ele și majoritatea detaliilor să fie uitate. Până și interpretarea subiectivă ar fi diferită, mereu dintr-o 

altă perspectivă, influențată fiind de experiențele acumulate între timp sau starea de spirit de 
moment. 

Cu toate acestea însă, parcul va fi, de cele mai multe ori recunoscut că fiind același. Își va 
găsi același loc în mintea noastră. 

Calculatorul, în schimb, stochează imaginile și experiențele într-un mod digital exact, 

putând să le păstreze și să le returneze din memorie fără pierderi. Interesant este că pe cât de precis 
este calculatorul în reținerea și memorarea informațiilor exacte, pe atât este de inferior minții umane 
în găsirea acelor elemente invariante, a pattern-ului care va face că parcul să rămână și să fie 
recunoscut că fiind același, chiar dacă, luat punct cu punct, niciodată nu va mai fi la fel. 

O diferență interesantă între calculator și mintea umană se observă și la nivelul comunicării 
de date. Comunicarea dintre două calculatoare sau dintre procesor și memorie este cât se poate de 
precisă cu posibilitatea erorii redusă la minimum. În minte, neuronii comunică mult mai zgomotos, 
multe răspunsuri neuronale fiind aproape aleatorii și irelevante, și foarte multe semnale fiind 
pierdute. 

În acest ocean, aparent dezorganizat, de discuții între neuroni, imposibil de tradus și de 
înțeles exact din afară, creierul reușește prin sisteme robuste și redundanțe de procesare, să găsească 
o voce comună, unitară și cel mai adesea corectă, din punctul de vedere al interpretării și relaționării 
cu lumea din jur. 

Spre deosebire de mașina de calcul, mintea mai are ceva. Noi învățam și fiecare experiență 
ne schimbă. Cu fiecare pas devenim alții. Am putea spune că algoritmul inițial se schimbă pe 
parcurs. Tot ce trăim azi participă la formarea noastră de mâine, tot ce absorbim acum va face parte 
din noi. Nimic nu se repetă în viața noastră pentru că nici noi și nici lumea din jur nu suntem 
vreodată, încă o dată, exact aceeași. 

Această limitare de repetabilitate absolută impune și limitări validărilor științifice și 
formalizării unei teorii asupra minții umane. Mintea, ca și lumea din jur, surprinde. Această 
proprietate naturală se reflectă în experimentele concrete, iar apoi în teoriile științifice propuse  într-
o continuă îmbunătățire, într-o continuă schimbare. 

Și, pentru că nimic nu e perfect predictibil, mintea trebuie să fie pregătită pentru schimbare. 
Incertitudinea e un element esențial, și trebuie luată că atare, nu ca pe o eroare. Incertitudinea e până 
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la urmă un adevăr pe care mintea vie știe să îl ia în seamă mai bine decât un algoritm precis definit 
și fără posibilitatea de a evolua. În loc să facem calcule deterministe exacte, noi dăm șansa mai 

multor soluții probabile, pentru a fi mai bine pregătiți posibilităților multiple care așteaptă în viitor. 
Există o legătură fundamentală între structura vie a creierului și mintea care îl locuiește. 

Dacă structura hardware a unui calculator poate accepta orice software și e independentă de 
programul scris sau șters din memorie, mintea e nedespărțită de creierul ei, de structura 
conexiunilor neuronale cerebrale care sunt în directă legătură cu funcția lor cognitivă. 

Rețelele neuronale biologice nu sunt niște modele matematice, sunt chiar neuroni vii, care 
trăiesc și există, profund ancorați și la proprietățile lumii fizice dar și la baza gândului de deasupra. 
Un singur neuron viu este mult mai complex decât toate modelele matematice neurale folosite în 
inteligența artificială de azi. 

Dacă există moduri de a gândi care pot fi modelate aproximativ cu sisteme actuale de calcul, 
cu siguranță că există și moduri de a gândi încă neatinse de calculator și tehnica de azi. Ne 
apropiem tot mai mult de acel loc al nostru subiectiv și începem să înțelegem tot mai bine cine 
suntem. Ajungem la inteligență și conștiință umană venind din diferite direcții, atât tehnologice și 
științifice, cât și artistice și spirituale. 

Înțelegerea aceasta duce tot mai mult înspre o armonizare a noastră cu ceilalți și cu lumea 
din jur, pentru a ne redescoperi într-o lumină mai corectă. Vom înțelege mai bine în ce măsură 
suntem repetabili și construibili. Cu siguranță vom evolua în continuare, iar calculatorul, ca și până 
acum, ne va sluji în acest proces. 
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III. OM ŞI SOCIETATE 

 

PREZENTAREA UNEI ANALIZE DE NEVOI ÎN RÂNDUL ELEVILOR 

 
Prof. Nicoleta Monica Alexe  

Colegiul Economic “Costin C. Kiriţescu” Bucureşti 

ndiferent de metoda sau procedeul utilizat, mijloacele concrete prin care se colectează 
informaţia sunt aceleaşi. Principalele surse de informare pentru diagnostic şi analiză de nevoi sunt, 

în esenţă, cele de mai jos: 
 Interviurile de grup sau individuale; 

 Ateliere de lucru şi alte forme de dezbatere; 
 Diferite tipuri de chestionare. 

Scopul cercetării: identificarea nevoilor elevilor cu privire la activități şi resurse necesare pentru 
derularea unor activități pe tema cutremurelor în școli. 
Elevii primesc următorul link : https://www.surveymonkey.com/s/TTWNGJG 

 

Chestionar elevi 

Te rugăm să completezi acest chestionar cu sinceritate pentru a ne ajuta să înțelegem mai bine 
nevoile tale și să dezvoltăm mai bine, în viitor astfel de activități. Răspunsurile sunt confidențiale. 
Îți mulțumim! 
 

1. Ai participat vreodată la activități/ programe despre cutremure ?  

da  

nu  

2. Enumeră 3 lucruri pe care ți-ai dori să le afli despre cutremure:  

1  

2  

3  

3. Până în prezent, cu cine ai discutat sau de unde ai aflat informații despre cutremure? (alege 

maxim 3 răspunsuri)  

părinţi  

profesori  

prieteni 

mass-media (Internet, TV, reviste)  

muzeu 

instituții de știință  
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ONG  

nimeni  

nu știu  

alții  
4. În școala ta se derulează activități/ programe despre cutremure?  

da  

nu  

nu ştiu  
5. În ce măsură ți-ai dori să participi la astfel de activități/ programe în școala ta?  

deloc  

puţin  

oarecum  

mult  

foarte mult  

6. În cazul unui cutremur, ştii ce ar trebui să faci?  

deloc  

puţin  

oarecum  

bine  

foarte bine  

7. La școală, unde crezi că ar fi cel mai bine să se discute despre cutremure:  

la ora de geografie/ fizică  

la mai multe discipline  

în cadrul unui opțional  

în cadrul unor cercuri, proiecte, Săptămâna Altfel  

nu sunt necesare astfel de activități în școala mea  

nu știu  

altundeva ,unde?  

 

8. Cum ți-ar plăcea să se desfășoare o activitate pe tema cutremurelor pentru a fi atractivă și 
interesantă?  

 
 

9. Dacă în școala ta ar exista un aparat care înregistrează mișcarea pământului (seismograf) 
ţi-ai dori să afli cum funcționează?  

da 
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nu 

nu ştiu 

10. Dacă ar exista o platformă online cu informații și activități pentru elevi pe tema 

cutremurelor, ai accesa-o să vezi ce conține?  

da  

nu  

nu ştiu  
11. Date de identificare  

 

Vârsta  

Sex  

Şcoala  

Clasa  

Oraş  

Judeţ  

 
 

Metoda folosită: anchetă pe bază de chestionar.  
Instrumente: 5 chestionare online. 

Ca metodă de lucru se poate folosi un chestionar online Google Doc, răspunsurile fiind obţinute pe 
loc, centralizate într-un tabel excel sau interpretate cu ajutorul unor grafice. De exemplu la prima 

întrebare: “Ai participat vreodată la activități/programe despre cutremure?“ graficul, în funcţie de 
răspunsul elevilor arată aşa:  
Nu : 78,6 

Da:  21,4 
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ACTIVITATEA DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ  
DIN PERSPECTIVA RELAŢIILOR ACESTEIA CU ACTIVITATEA 

EDUCAŢIONALĂ DIN SISTEMUL NAŢIONAL DE ÎNVĂŢĂMÂNT  
– Studiu de specialitate – 

 

Prof. Doina Andrei 

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

ctivitatea de consiliere şi orientare are ca suport operaţional domeniile consilierii 

cum ar fi: relaţia profesor-elev, relaţia adolescentului cu colegii, relaţia adolescentului cu părinţii, 
relaţia profesorului cu părinţii. Obiective ale activităţii de consiliere şi orientare precum: să ofere 
elevului sprijin pentru învăţare, pentru evitarea eşecului, a abandonului şcolar şi dezvoltarea 
personală; să optimizeze relaţiile impersonale ale elevilor, cele din grupul-clasă şi a favoriza 
participarea lor la viaţa comunităţii locale; să răspundă nevoilor de intercunoaştere şi 
autocunoaştere ale elevilor, să întărească stima de sine; să formeze capacitatea de orientare şcolară 
şi să sprijine orientarea pentru carieră, pot fi transferate oricărei activităţi didactice şi oricărei 
discipline. 

În cele ce urmează, propunem câteva dintre activităţile cuprinse în domeniul consilierii şi 
orientării şcolare, în funcţie de câteva sfere de activitate reperate în sistemul naţional de învăţământ. 

Studiile de specialitate (A. Rotaru, A. Băban, E. Vrăjmaş A. Ivey ş.a.) tratează consilierea şi 
orientarea şcolară ca pe o activitate ce intră în sfera:  

a. serviciilor: consiliere individuală, consiliere de grup; asigurată de psihologi sau pedagogi; 
b. educaţiei: ora de dirigenţie; asigurată de cadrul didactic; 
c. curriculară: opţional-consiliere şi orientare; asigurată de cadrul didactic; 
d. extracurriculară: consiliere educaţională asigurată de consilierii educativi, cadrul didactic; 
e. activităţii didactice: ora de curs, asigurată de cadrul didactic. 
Activitatea de consiliere şi orientare este o activitate care nu poate să lipsească/face parte 

integrantă din activitatea oricărui cadru didactic, la diverse niveluri. 

Astfel, la un prim nivel regăsim o activitate care constă în şedinţe speciale de consiliere 
individuală şi consiliere de grup dirijate de psihologi în cabinetele şcolare. Consilierul sau 
profesorul consilier are o pregătire de specialitate în pedagogie, psihologie care îi oferă un 
instrumentar de lucru prevăzut din concepte, teorii, idei experimente cu rezultate pozitive în această 
activitate. Cel care oferă asistenţă trebuie să se adapteze conform solicitării, manipulând cu tact 
grupul sau individul, le câştigă încrederea creând punţi spre sufletele lor. Valorizându-le potenţele, 
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ataşându-i de grup, el le oferă prilejul să-şi construiască experienţe de viaţă pozitive. Problematica 
educaţiei adolescentului, cu particularităţile psiho-morale specifice adolescenţei, stă în atenţia 
profesorului consilier care cu tact şi măiestrie îl supune unor exigenţe şi unui mod de viaţă care să-i 

trezească conştiinţa de sine, conştientizându-l că fiinţa umană este singura înzestrată cu conştiinţă şi 
cu un caracter reflexiv, reconstructiv şi inteligent. 

Un al doilea nivel care include consilierea, ca activitate ce intră în sfera educaţiei, este cel 
reprezentat de ora de dirigenţie. Aceasta este tratată ca proces complex cu o arie foarte largă de 
intervenţii care impune liderilor de grup atribuţii specifice. Pe parcursul întregii cariere, profesorul 

diriginte desfăşoară un management al activităţii educative având o concepţie modernă, o 
experienţă acumulată şi cunoştinţe care fac din munca sa o acţiune umană eficientă. El îndeplineşte 
următoarele roluri: profesor, moderator, facilitator, consilier, formator, adult, rămânând atent şi 
receptiv la problemele care impun o acţiune fermă, unitară şi inteligentă: 

 creşterea continuă a numărului adolescenţilor care abandonează studiile; 
 creşterea numărului adolescenţilor care nu finalizează învăţământul secundar; 
 creşterea numărului adolescenţilor care sunt nemulţumiţi de alegerea făcută sau la care s-a 

ajuns în urma repartizării computerizate după absolvirea învăţământului gimnazial; 
 rolul supralicitat al familiei în orientarea şi opţiunea elevului pentru un anume tip de liceu, 

profil şi mai târziu a profesiei. 
În general, în învăţământul secundar românesc, domeniul consilierii şi orientării şcolare este 

acoperit de ora de dirigenţie. Ea este realizată de profesorul diriginte şi nu face parte din norma 
didactică. În activitatea de consiliere şi orientare şcolară desfăşurată de către diriginte, acesta 
acţionează ca şi lider de grup care serveşte şi deserveşte idealul educaţiei. Grija lui este de a găsi 
mijloacele adecvate pentru educarea sensibilităţii adolescenţilor punându-i în cele mai favorabile 
circumstanţe şi roluri educaţionale şi sociale pentru completarea disponibilităţilor native. Dirigintele 
investeşte energie şi pricepere, probează inteligenţă şi însuşiri sufleteşti. Pe măsură ce câştigă 
experienţă, competenţele sale se îmbogăţesc şi se rafinează. Profesorul diriginte, ca lider de grup şi 
consilier, gestionează colectivitatea de elevi pe care o are în sarcină. Scopul său esenţial este să le 
dezvolte elevilor spiritul asociativ, sociabilitatea şi adaptabilitatea la viaţa de grup. Astfel, 
adolescenţii vor avea conştiinţa apartenenţei şi unităţii grupului lor, vor avea obiective comune şi 
acţiuni concertate. Ataşamentul leagă membrii grupului prin fire nevăzute având sentimente 
împărtăşite şi scopuri unitare. Schimbul de informaţii, de idei întreţin atitudini şi concepţii care 
favorizează înţelegerea. Organizarea internă a grupului, ierarhia interioară dovedesc că dirigintele 
consilier a realizat o strategie de lucru corectă, realizând coeziunea grupului, acordul între membrii 
grupului cu implicarea lor liberă şi sinceră. Pentru a-l ajuta pe elev să-şi însuşească cunoştinţe dar 
mai ales să-i trezească interese şi motivaţii, profesorul diriginte se simte dator să studieze continuu 
formându-se şi perfecţionându-se pe tărâmul vast al pedagogiei, pentru a desfăşura o muncă de 

calitate la clasă. Strategia profesorului consilier urmăreşte realizarea a trei obiective: prevenţia 
stărilor de criză, a comportamentului de risc, a conflictelor inter- şi intra-personale; promovarea 

stării de bine cu funcţionarea optimă a nivelului mintal, emoţional, fizic şi social al individului; 
dezvoltarea personală prin autocunoaştere, imagine de sine pozitivă, tehnici de învăţare eficiente, 
atitudini creative, opţiuni vocaţionale realiste. 

Fiecare profesor, ca lider de grup, ştie să comunice cu clasa, să capteze bunăvoinţa elevului, 
să creeze un etos specific, să manifeste respect şi consideraţie pentru elevul cu probleme. Îl ascultă 
activ, îi respectă confidenţialitatea şi îi creează confort emoţional. Dacă situaţia elevului necesită 
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consultarea unui specialist, cadrul didactic conduce elevul la psihologul şcolii pregătindu-l pentru 

comunicarea cu acesta. Răspunderea familiei este deplasată adesea asupra şcolii, care trebuie să 
soluţioneze toate ipostazele educative dificile ce apar pe parcursul anilor de studii. 

Toate cadrele didactice sunt desemnate prin profesiune să deţină calitatea de manager 
educaţional realizând o interferenţă între caracterul metodico-didactic al lecţiei şi cel psiho-

pedagogic. 

Consecinţele negative ale unui management defectuos al clasei sunt: alterarea climatului 

educativ, univers relaţional depreciat, lipsa comunicării, neîncredere, limbaj violent etc. A fi un 
cadru didactic performant înseamnă a fi o prezenţă semnificativă atât în viaţa obiectivă, cât şi în 
viaţa subiectivă a elevilor. Profesorul formează şi se formează permanent pentru o comunicare 
eficientă cu grupul de elevi. 

În contextul actual al reformei, distingem un al treilea nivel, care intră în norma didactică şi 
anume: curs opţional de consiliere. Legislaţia şcolară, în vigoare, permite apariţia unei arii 
curriculare destinate domeniului consilierii. Cursul de consiliere şi orientare şcolară poate fi ţinut de 
către orice cadru didactic şi aprobat doar de consiliul de administraţie al şcolii. La acest nivel, 
identificat în cazul unui opţional de consiliere, cadrul didactic se ocupă de clasa pe care o are 
atribuită şi realizează o terapie de grup. Obiectivele sale vizează componentele stării de bine: 
relaţiile pozitive între adolescenţi, controlul de sine, acceptarea de sine şi autocunoaşterea, 
autonomia personală, sensul şi scopul în viaţă. 

Tehnicile de lucru utilizate în cadrul acestor ore sunt: fişele, exerciţiile, studiul de caz, 
lecturi terapeutice, jocuri de rol, anchete, diferite jocuri. Starea de bine obţinută şi menţinută trebuie 
să fie deopotrivă în atenţia familiei şi a şcolii. Adolescentul, pentru a realiza o dezvoltare personală 
normală, pozitivă, creativă, trebuie să trăiască într-un mediu optimist, de siguranţă şi de încredere. 
Practica managerială consideră educaţia ca ştiinţă şi artă (C. Bîrzea, 1995, p. 71). 

Un al patrulea nivel, extracurriculară: consiliere educaţională, face trecerea de la 

aspectele teoretice de la a şti la a şti să faci, a şti să fii. Adolescenţii pot fi învăţaţi să fie actori, să 

interpreteze diferite roluri, să sesizeze relaţii şi raporturi noi. Consilierul educativ are rolul de a 
raporta individul la realitate. 

Un al cincilea nivel se referă la activitatea didactică. Este ştiut faptul că, în general, în 
activitatea didactică, există situaţii de ordin negativ precum: eşec şcolar, dificultăţi de adaptare şi 
agresivitate. Unii elevi au caracteristici aptitudinale pentru o anumită disciplină scăzute. Cu toate că 
acestora nu le lipsesc însuşirile intelectuale şi psihice care să-i conducă la rezultate pozitive, ei 
întâmpină dificultăţi şi prin urmare au nevoie de consiliere în şi pentru disciplină. De asemenea, 
elevii cu rezultate excepţionale la învăţătură, olimpicii au trebuinţe specifice statusului lor. Rolul 
cadrului didactic este de a oferi repere în planificarea viitoarei cariere cât şi jaloane practice pentru 
păstrarea unei stări de sănătate mentală, emoţională şi fizică de nivel înalt. A. Rotaru identifică acest 
nivel ca fiind cel al sfatului, al sprijinului continuu pe care orice profesor îl acordă elevilor, prin 
exercitarea activităţii didactice. 

În calitate de cadre didactice, considerăm că asumarea rolului de conducător al activităţii 
didactice, care implică dimensiunea educativă şi formativă, este o coordonată transferată din 

activitatea de bază a consilierii. Din însăşi definiţia educaţiei rezultă caracterul conştient, raţional, 
coordonat al formării personalităţii elevilor de către educator la diverse niveluri. Ora de curs, ca 

proces instructiv-educativ, are între caracteristicile sale şi pe aceea că reprezintă un proces de 
consiliere şi orientare. Preluând de la C. Bîrzea, termenul de artă, acesta în activitatea didactică 
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are sens de măiestrie, pricepere, talent în a conduce elevii, iar termenul de ştiinţă se referă la 
gândirea şi acţiunea cadrului didactic care realizează funcţiile manageriale într-o manieră eficace 
(cu economie de timp) şi eficientă (câştig maxim şi efort minim); în contextul complexităţii şi 
diversităţii activităţii instructiv formative. 

Cadrul didactic, la rândul său, în rolul profesorului care consiliază, nu va neglija 
impulsurile, nevoile, tendinţele fireşti ale adolescentului şi cu receptivitate şi disponibilitate îl va 
încuraja să-şi valorizeze potenţele native, să-şi manifeste capacităţile, îl va pregăti să-şi împlinească 
destinul. Prin urmare, activitatea de consiliere educativ-formativă este desfăşurată în şcoală de către 
toţi profesorii, nu numai de cei care au în sarcină gestionarea unui grup de elevi, sau specialiştii. 
Această muncă, care solicită energia, atenţia şi timpul dascălului, este complexă şi dacă nu este 
asigurată de către educator se poate ajunge la insucces sau eşec. Prezenţa cadrului didactic, în 
calitate de consilier, este necesară zilnic, pentru orice elev. 
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PROIECT DIDACTIC CU METODE INTERACTIVE  

PENTRU ORA DE DIRIGENȚIE 

 

Prof. Doina Andrei 

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

LASA: a XI-a 

DIRIGINTE: prof. Andrei Doina 

ARIA CURRICULARĂ: CONSILIERE ŞI ORIENTARE 

MODULUL: Autocunoaştere şi dezvoltare personală 

TEMA: „Dreptul la viaţă, dreptul la moarte!!” 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: elevii trebuie să conştientizeze drepturile pe care le au, şi mai ales 
dreptul la viaţă, să combată tendinţele violente pe care le manifestă tinerii de vârsta lor – violenţa şi 
agresivitatea în general, care se manifestă din ce în ce mai puternic. 
STRATEGII EDUCAŢIONALE utilizate: 

 metode: conversaţie, studiu de caz, dezbatere, problematizare, joc de rol; 
 mijloace: pliante, cărţi. 

RESURSE BIBLIOGRAFICE: 

 Internet, date statistice şi informaţii de la O.N.G., reviste, cărţi. 
FORMA DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII: 

Activitatea se va desfăşura sub forma unei mese rotunde, dezbaterea având loc cu 
participarea atât a cadrelor didactice, cât şi a elevilor, fiind condusă de 2 elevi, ce vor avea rolul de 
moderatori. 

LOC DE DESFĂŞURARE: sala de clasă. 
TIP DE ACTIVITATE: frontală, de grup. 
TIMP DE DESFĂŞURARE: 50 minute. 

COMPETENŢE pe care elevii le vor dobândi la sfârşitul orei de dirigenţie: 

 Competenţe generale: 
 respectarea drepturilor şi libertăţilor fiecărui individ; 
 motivarea formării unei conduite bazate pe valori umane; 
 formarea unui caracter atent, tolerant, civilizat; 

 individualizarea personalităţilor pe baza experienţei şi a caracterului manifest. 

 Competenţe specifice temei: 
 înţelegerea complexităţii vieţii; 
 promovarea „dreptului la viaţă” a tuturor fiinţelor vii; 
 cultivarea respectului faţă de sine; 
 sesizarea implicaţiilor morale ale deciziei privind dreptul la viaţă (avortul, 
condamnarea la moarte etc.); 

 înţelegerea demnităţii fiinţei umane; 
 descifrarea perceptelor moralei creştine legate de viaţă şi de moarte: 
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 implicaţiile „dreptului la moarte”; 

 combaterea violenţei şi rasismului; 
 cunoaşterea şi respectarea normelor morale ale legilor convieţuirii interumane; 
 identificarea formelor de manifestare a dreptului la viaţă în diverse domenii de 
activitate. 

 

SCENARIUL ACTIVITĂŢII: 

a) Moment organizatoric 

 realizarea unei ambianţe specifice, adaptată cerinţelor activităţii care să favorizeze 
comunicarea, libertatea de expresie şi de mişcare, să înlăture barierele formale care apar inevitabil. 

b) Desfăşurarea orei 
 motivarea alegerii temei propuse pentru dezbatere, prin stârnirea interesului pentru 

activitatea care urmează; 
 moderatorii propun ca în cadrul dezbaterii să se implice activ în desfăşurarea ei, atât 

cadrele didactice, cât şi elevii; 
 moderatorii anunţă titlul temei; 
 moderatorii canalizează întrebările pe planurile: 

 religios; 

 medical; 

 filozofic; 

 violenţa, rasismul, intoleranţa; 
 spiritual etc. 

 

c) Asigurarea feed-back-ului se va realiza pe toată perioada de desfăşurare a acestei 
activităţi. Se vor trage concluzii despre importanţa tuturor drepturilor fiinţelor vii. 

d) Anunţarea tematicii următoarei ore de dirigenţie de către diriginte. 
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OBICEIURI ȘI DATINI DE PESTE AN - CEREMONIILE VERII 
 

Prof. Klementina Ardelean 

Liceul Teoretic „Ady Endre” Oradea, jud. Bihor 

 n folclor, paparuda este un ritual de aducere a ploii, un ritual magic, aparținând 
tipologiei cultelor agrare. Pare a fi cea mai răspândită practică pentru provocarea ploilor în 
anotimpul secetos, fiind atestată în toate ținuturile țării. În timp de secetă, tinerele fete din sat 
dansează Jocul Paparudelor, un dans rudimentar, în fuste simbolice din frunze; în timp ce femeile 
din sat le stropesc cu găleți de apă. Jocul este practicat în a treia joi după Rusalii; poate însă avea 
loc și în orice zi de vară, după o secetă prelungită. Este jucat de fete tinere, mai rar și de băieți, toți 
cu vârste sub 14 ani. Selecția are la bază criteriul purității, al nevinovăției, singura garanție deplină 
a eficienței ritualului.  
 Alaiul care însoțește paparuda este alcătuit din mai multe personaje, dintre care cel puțin 
una-două trebuie să fie mascate. Acestea sunt dezbrăcate și apoi înfășurate în frunze si ghirlande de 

boz (brusture, fag, stejar, alun). Paparuda este însoțită de un cortegiu care merge prin sat de la o 
casă la alta, și în curte, însoțitoarele cântă un cântec, bătând din palme, în timp ce paparuda joacă un 
dans săltăreț. Paparuda invocă ploaia prin dans, prin bătăi din palme, prin răpăitul tobelor 
improvizate din tigăi, dar mai ales prin textul pe care trebuie să îl spună cu ardoare: 

„Paparudă-rudă, / vino de ne udă / cu găleata-leata / peste toată ceata; / cu ciubărul –bărul 
/ peste tot poporul. / Dă-ne Doamne, cheile / să descuiem cerurile / să pornească ploile, / să curgă 
șiroaiele / să umple pâraiele. / Hai, ploiță, hai! / udă pământurile / să crească grânele / mari cât 
porumbele. / Hai, ploiță, hai!” o altă variantă sună în felul următor:  „Paparudă, rudă, / Vino de ne 

udă, / Ca să-nceapă ploaie, / Să curgă şiroaie / Cu găleata, leata, / Peste toată zloata: / Unde dă cu 

maiul/ Să creasca mălaiul, / Unde dă cu sapa / Să curgă ca apa.” 

 În timpul jocului sau după terminarea lui este obligatorie udarea cu apă a paparudei, ori a 
întregului alai. Stropitul cu apă este o acțiune obișnuită în cadrul obiceiurilor legate de agricultură, 
în general menită să aducă rodirea. În cazul nostru, are menirea de a ajuta rodirea prin provocarea 
ploii. Pentru dansul lor sunt răsplătiți prin daruri rituale ce semnifică abundența și belșugul: ouă, 
mălai, grâu, , lapte, colaci, fructe etc. După ce au terminat cu mersul prin sat, paparudele merg apoi 
la o apă curgătoare, aprind paie pe apă și își aruncă aici veșmintele din frunze. Dimitrie Cantemir 

vorbea despre acest obicei, atât de popular la sate în acea vreme, în lucrarea sa “Descrierea 

Moldovei”, însă ritualul era practicat în mai toate zonele țării. Se pare că ritualul nu se întâlnește 
numai la români, și bulgarii, sârbii și croații invocau Paparudele, pe timp de secetă. 
 În general, ceremoniile verii în satul Aștileu județul Bihor, vizau mai mult căderea ploilor, 
alungarea furtunilor, a fotagului, a grindinei. Paparuda se făcea în timpul secetos, când pământul are 
nevoie de ploaie. Ceata paparugii era formată din copii case se acopereau pe cap, pe față și pe spate 
cu crengi și verdeață, și umblau din casă în casă strigând: ,,Paparudă, rudă / Dă Doamne ploiță / 
Ploiță curată / Fără pic de piatră / Unde-i dă cu sapa / Să se umple groapa". Gospodinele stropesc 

cu apă curată paparuda, ca să aducă ploile în țărână. Pe valea superioară a Crișului Repede, mai 
precis la Ștei, anotimpul secetos se cheamă dodoloaia. Ploaia este chemată cu următoarea strigare: 
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,,Dodoloaie, loaie, / Adă, Doamne, ploaie, / O ploaie curată / De la Domnul dată, / Fără nicio 

piatră, / Cu găleata, leata, / Varsă cu lopata, / Cu ciubăru, băru, / Să ude ocolu. / Și-o olcuță nouă / 

Dă-ne, nană, ouă. / Și-o olcuță-nchisă, / Dă-ne, nană, clisă. / Dodoloaie, loaie, / Adă, Doamne, 
ploaie." 

 Mai era obiceiul ca, în caz de secetă, să se adune oamenii din sat, duminica, la biserică, 
fiecare familie aducând 2-3 fire de grâu, un fir de porumb, 2-3 fire de ovăz, care ce avea semănat în 
holdă. Acestea erau adunate în fața bisericii și se slujeau. Nouă feciori intrau în cimitir și scoteau o 
cruce din lemn de la un mormânt, care era considerată cea mai veche. Fetele nemăritate aduceau de 
acasă busuioc și flori cu care împodobeau crucea. După ce se sfințea crucea, oamenii adunau spicele 

slujite, feciorii luau crucea pe brațe și, împreună cu preotul, se duceau la râu. După terminarea 
slujbei, crucea era luată și așezată la locul inițial. Acest ritual s-a făcut ultima dată în 1938 în satul 
Aștileu.  
 În sâmbăta Rusaliilor, se aduceau acasă crengi de tei și se puneau la poartă, la fereastră și în 
casă, la icoane, în speranța că vor aduce noroc. În ziua de Rusalii se iese la holda de grâu. Se 
stropesc cu apă, simbolic, și se fac cununi cu spice de grâu, care se pun la praporii de la biserică. În 
perioada premergătoare acestei sărbători, obștea satului alege o zi lucrătoare din săptămână - la 

Aștileu este aleasă ziua de joi - în care oamenii din sat nu lucrează, această zi fiind ținută cu strictețe 
,,pentru holde" și pentru bogăția recoltei.  

 În Noaptea de Sânziene, femeile merg să culeagă flori şi ierburi, care vor fi folosite contra 
bolilor şi altor rele. Legendele spun că sânzienele, nişte fete foarte frumoase, care trăiesc prin păduri 
sau pe câmpii, se prind în horă şi dau puteri magice plantelor. Aceste zâne bune, dacă sunt 
sărbătorite cum se cuvine, fac culturile să rodească, dau prunci sănătoşi femeilor căsătorite, 
înmulţesc păsările şi animalele şi tămăduiesc bolnavii. În schimb, dacă oamenii nu le sărbătoresc 
cum se cuvine, ele se supără şi devin asemenea zânelor rele cunoscute în popor drept iele sau 
rusalii. Ielele sunt descrise ca nişte fecioare zănatice, cu o mare putere de seducţie şi cu puteri 
magice. Se crede despre ele că locuiesc în văzduh, în păduri sau în peşteri, pe maluri de ape sau la 

răspântii şi apar în special noaptea la lumina lunii, rotindu-se în horă, în locuri retrase, dansând 
goale, cu părul despletit şi cu clopoţei la picioare, în unele variante. Locul pe care au dansat rămâne 
ars ca de foc şi iarba nu mai creşte acolo. Se crede că în Noaptea de Sânziene, ielele se adună şi 
dansează în pădure, iar cine le vede rămâne mut sau înnebuneşte. 
 Sărbătoarea Sânzienelor se manifestă printr-o mulţime de ritualuri, menite să asigure 
rodnicia lanurilor şi fertilitatea. În timp ce femeile măritate pot urma ritualuri pentru a avea copii, 
fetelor le sunt rezervate alte obiceiuri, pentru aflarea sortitului în noaptea de Sânziene. La baza 

acestor ritualuri stau micile flori galbene, numite sânziene, ce cresc în poieni şi care sunt culese de 

fete, în muzica şi chiuiturile flăcăilor, pentru a le împleti apoi în formă de cerc pentru fete şi de 
cruce pentru băieţi. Aceste cununi se pun în casă, pe porţi, la ferestre, pe şuri, pe stupi şi chiar pe 
ogoare, în credinţa că ele vor ocroti casa şi gospodăria, vor aduce noroc, sănătate şi belşug. Fetele 

îşi aruncă aceste cununi pe un acoperiş, cele care rămân prinse prevestind măritişul apropiat.  

 Tot de Sânziene, există un ritual al spălării cu rouă. Roua trebuie adunată în zori de pe 

plante, în locuri necălcate, pe o pânză albă, stoarsă apoi într-o oală nouă. Bătrânele care se ocupă de 
asta, aduc apoi roua în sat, fără a vorbi pe drum şi evitând să întâlnească pe cineva. Cu această rouă 
se vor spăla fetele care vor să se mărite repede, dar şi femeile măritate care vor să fie iubite de soţi 
şi să aibă copii frumoşi şi sănătoşi. O superstiţie care se referă tot la dragoste, spune că îndrăgostiţii 
care fac împreună baie în râu sau în mare de Sânziene se vor iubi toată viaţa. 
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 Sărbătoarea de Sânziene reprezintă un moment special pentru locuitorii din mai multe zone 
ale judeţului Bistriţa-Năsăud, unii dintre ei spunînd că în această zi ar putea afla chiar şi cât mai au 
de trăit. În ajunul sărbătorii, spre seară, copiii adună sânziene şi le pun pe la porţile caselor, câte una 
pentru fiecare membru al familiei. Se spune că cel a cărui sânziană va fi veştejită a doua zi va muri 
înaintea celorlalţi. În alte locuri, se împletesc cununi din sânziene şi se aruncă pe casă: dacă nu 
rămâne pe acoperiş, cel căruia îi fusese menită se poate aştepta la ce e mai rău. 
 În satul Sâncel, din Alba, tradiţia presupune ca, în seara dinaintea Naşterii Sfântului Ioan 
Botezătorul, gospodarii să îşi împodobească porţile cu o cruce din flori de sânziene şi un trandafir. 

În ziua de Sânziene, sătenii adună de pe câmp flori şi fac cununi pentru fiecare membru al familiei, 
dar şi pentru fiecare animal din gospodărie. Cununile membrilor familiei sunt aruncate apoi de un 
bărbat pe acoperişul casei, acesta strigând şi numele celui căruia îi aparţine cununa. Bătrânii satului 
povestesc că fiecare cunună trebuie să rămână pe acoperiş, pentru a-l apăra de rău pe cel căruia îi 
este destinată, iar în cazul în care va cădea, respectivului membru al familiei îi va merge rău tot 
anul. Sătenii aruncă apoi pe acoperişurile grajdurilor cununiţele făcute pentru animalele din 
gospodărie, tradiţia spunând că şi acestea vor fi ocrotite de rău. 
În Ardeal, se mai spune că, în ziua de Sânziene, pot fi căutate comori vechi, îngropate în pământ, 
deoarece, în noaptea dinainte, deasupra locului unde sunt ascunse s-ar aprinde un foc. 

 De Sânziene, se practica  în Aștileu un ritual privind fiecare membru al familiei, indiferent 
de vârstă sau sex. Fetele mari aduc de la câmp snopi de sânziene. Spre seară, după ce toți ai casei s-

au întors de la munca câmpului, se adună în mijlocul ocolului și împletesc fiecare câte o cunună. 
Când cununile sunt gata, unul dintre cei ai casei, mai debaci decât toți, aruncă, pe rând, cununile pe 
acoperișul casei. La fiecare cunună spune: ,,Asta-i cununa tatii, asta-i cununa mamii... " și așa mai 
departe, pentru fiecare cu numele de botez respectiv. Dacă cumva vreo cunună se oprește pe 
acoperiș, este semn că persoana va trăi și anul viitor.  
 Când timpul este ploios și înnourat, iar holdele sunt crescute, atunci e datina să se tragă 
clopotele la biserică, ca se împrăștie norii și fotagul, grindina să nu bată holdele aducând pagubă 
hotarului. În asemenea cazuri, femeile împlăntă toporul în pragul casei, să prevină cataclismele ce s-

ar abate asupra satului.  

 În cazul în care "vremea grea" se anunță în timpul zilei, se scoate un copil mic în curte și 
este pus să râdă la soare. Copiii fiind considerați curați, mamele au certitudinea că nu li se poate 
întâmpla nimic rău.  
 Nu s-a mai păstrat datina cununii. Înainte fetele alegeau spicele cele mai frumoase din lan, 
împleteau o cunună pe care o împodobeau cu flori de câmp. Ceata de secerători, având în frunte 
cununa, se întorcea de la seceriș cântând și chiuind care i-a tocmit. Găzdărița stropea cununa cu apă 
curată, ca să le aducă și în anul următor recolte bogate, iar secerătorii ziceau: ,,Să fii gazdă 
sănătoasă / Să plătești cununa noastră / C-o maje de grâu curat / Și cu una de secară / Pân-la 

cealaltă vară / C-o chită de busuioc / Să ai gazdă mult noroc / C-o chită de iarbă creață / Să ai 
gazdă multă viață."  Gazdele întindeau masă pentru secerători, apoi se petreceau cu joc și voie 
bună.      
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PROFESORUL ȘI ELEVUL,  PARTENERI 

ÎN REALIZAREA UNUI MANAGEMENT EFICIENT AL CLASEI 

 

Prof. psih. Alina Gabriela Băiașu 

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanța 

anagementul clasei este definit ca abilitatea profesorului de a planifica și organiza 
activitățile clasei astfel încât să asigure un climat favorabil învățării. Prin managementul clasei se 
urmărește prevenirea comportamentelor disruptive, pe de o parte și rezolvarea problemelor 
comportamentale apărute, pe de altă parte. 

W. Weber definea managementul clasei astfel: “Setul de activități prin intermediul cărora 
profesorul promovează comportamentul adecvat al elevului și elimină comportamentul inadecvat, 

dezvoltă relații interpersonale bune și un climat socio-emoțional pozitiv în clasă, stabilește și 
menține o organizare eficientă și productivă a clasei”.   

Competențele de gestionare a clasei sau de management al acesteia sunt necesare cadrului 
didactic. Păstrarea clasei ca un întreg ce lucrează împreună și este orientat către sarcini comune 
precum și stabilirea unui mediu favorabil învățării sunt componente de bază ale gestionării cu 
succes a grupului de copii sau adolescenți supus procesului de învățare.  

Un management eficient se fundamentează pe negocierea sistemului de reguli care 
funcționează în clasă. Este de prefererat ca educatorul să implice elevii în stabilirea regulilor de 
conviețuire în cadrul clasei, în personalizarea spațiului comun de învățare din cadrul școlii sau în 
crearea unui cadru de interacțiune pozitivă. Responsabilizarea acestora va fi mai puternică în ceea 
ce privește respectarea celor propuse și decise, în legătură cu desfășurarea activităților cu specific 
școlar. 

În ceea ce privește stabilirea regulilor în clasă, trebuie respectate câteva rigori, dintre care 
menționăm: 

 formularea acestora la începutul anului într-o manieră afirmativă, precizându-se 

comportamentele specifice așteptate; 
 afișarea lor într-un loc vizibil, pentru a putea fi recitite și utilizate la nevoie; 
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 precizarea sancțiunilor ca urmare a nerespectării unei reguli (trebuie sancționat doar 
comportamentul și evitată blamarea persoanei în ansamblu); 

 formularea lor trebuie să asigure condițiile unei bune conviețuiri și unei productive învățări. 
Personalizarea clasei presupune aranjarea diferită a băncilor, decorarea sălii în conformitate 

cu o temă stabilită de comun acord de către colectivul de elevi, particularizarea ei prin culoare sau 
denumire. Frecvent, o astfel de personalizare a clasei se face în anii de școală primară, gimnazială, 
liceală, de către elevi sub conducerea învățătorului sau profesorului diriginte. Ea are rolul de a 
asigura coeziunea grupului încă de la începutul anului, de a transmite încrederea și respectul 

cadrului didactic față de capacitatea de organizare și comunicare a elevilor, de a stimula 
creativitatea și originalitatea acestora și manifestarea comportamentelor asertive. 

Cadrul de interacțiune pozitivă este creat la sugestia învățătorului/profesorului de către elevi. 
El are în vedere definirea și implementarea unor reguli de comunicare eficientă, de prevenire a 
situațiilor conflictuale prin utilizarea comunicării nonviolente, de planificare și organizare a 
activităților de învățare, de întărire a comportamentelor dezirabile, de promovare a unor principii de 

viață sănătoasă. 
Cunoașterea elevilor de către profesor este o dovadă a respectului față de aceștia. Respectul 

este demonstrat prin atenția pe care profesorul o acordă elevilor. Memorarea numelui, a 

preferințelor sale, a relațiilor cu colegii sunt câteva aspecte impostante pentru a-l face pe elev să se 
simtă în siguranță.  

Utilizarea metodelor active, de implicare a elevilor în activitatea de învățare facilitează 
realizarea unui management eficient. 

Studiile arată că peste 80% din problemele de disciplină dintr-o clasă sunt cauzate de utilizarea unor 
metode ineficiente de implicare a elevilor în activitățile de învățare. Ordinea se menține, nu atât 
datorită intervențiilor frecvente ale profesorului, ci datorită angajării active a elevilor în activitate. 
Activitățile pe grupe mici, interactive sunt considerate ca fiind cele mai eficiente pentru prevenirea 
problemelor de disciplină.  

Există câteva artificii strategice care pot determina o mobilizare atențională din partea 
elevilor:  

 controlul vocii – profesorul poate utiliza diverse tonalități, pentru a nu se produce fenomenul 
de habituare la stimulul sonor monoton al vocii; 

 controlul vizual – este știut faptul că elevii își inhibă comportamentele neadecvate la 

contactul vizual direct cu profesorul; 

 organizarea timpului în sarcină – se știe că cele mai multe probleme comportamentale apar 
în situații nestructurate. Acest lucru se poate evita prin controlul permanent și planificarea 
cât mai exactă a timpului petrecut în sarcinile școlare, mai ales pentru cele individuale. 
Problemele care apar pot fi rezolvate imediat prin: 

 controlul proximității – apropierea fizică sau proximitatea profesorului față de elev are o 
influență considerabilă asupra comportamentului; 

 recurgerea la regulă și aplicarea imediată a consecințelor comportamentului, în strânsă 
legătură cu gravitatea comportamentului; 

 comunicarea asertivă – utilizarea de mesaje asertive la persoana I, cu descripții clare ale 
comportamentului așteptat, “Vreau ca tu să ...”, “Mi-ar plăcea ca tu să ...”  este o metodă 
eficace de rezolvare a problemelor.  



Dialoguri Didactice – Nr. 9, iunie 2018 

 

 

 

104 

 

Evaluările frecvente, care permit obținerea frecventă de recompense, determină creșterea 
motivației pentru învățare și a angajării în sarcină. Pentru ca acest efect să se păstreze este nevoie ca 
recompensele să fie stabilite individual, pentru fiecare elev în parte, în funcție de nivelul care 
reflectă pentru fiecare creșterea performanței.  

Rolurile manageriale ale cadrului didactic din orice instituție de învățământ sunt: 
 planifică activitățile cu caracter instructiv-educativ, stabilește obiective pe variate niveluri, 

structurează conținuturi esențiale, planifică activitățile extrașcolare; 
 organizează activitățile clasei; 
 comunică informații științifice, seturi axiologice și organizează canalele de comunicare 

educator/învățător/profesor-elev imprimându-le un climat stabil, deschis și constructiv; 
 coordonează în globalitatea lor activitățile instructiv-educative, urmărind în permanență 

realizarea unei sincronizări între obiectivele individuale ale copiilor/adolescenților și cele comune 
ale grupei de copii/clasei de elevi; 

 îndrumă elevii pe drumul “cunoașterii și dezvoltării personale” prin intervenții punctuale 
adaptate situațiilor respective, prin sfaturi și recomandări care să susțină comportamentele și 
reacțiile acestora; 

 motivează activitatea elevilor prin formele de întăriri positive și negative, utilizează 
aprecierile verbale și reacțiile nonverbale în sprijinul consolidării comportamentelor positive, 
orientează valoricprin serii de intervenții cu character umanist tendințele negative identificate în 
conduitele elevilor, încurajează și manifestă solidaritate cu unele moment sufletești ale clasei de 
elevi; 

 consiliază copiii/adolescenții în activitățile din cadrul școlii sau proiectelor cu character 
extrașcolar, în orientarea școlară și profesională; 

 controlează copiii/adolescenții în sopul cunoașterii stadiului în care se află activitatea de 
realizare a obiectivelor, precum și nivelele de performanță ale acestora; controlul nu are decât un rol 
regulator și de ajustare a activității și atitudinii participanților la procesul educativ; 

 evaluează măsura în care scopurile și obiectivele dintr-o etapă a procesului instructiv-

educativ (atât la nivelul informațiilor, cât și la cel al capacităților) au fost atinse; judecățile valorice 
pe care le va emite vor constitui o bază temeinică a procesului de caracterizare a 
copiilor/adolescenților; 

 monitorizează întregul proces instructiv-educativ în scopul corectării, ajustării sau 

schimbării modalităților de îndeplinire a obiectivelor cadru, ca și a celor specifice ce urmăresc 
informarea și formarea tinerilor, pregătirea lor pentru viață. 

Managementul clasei depinde hotărâtor și de imaginea pe care elevii și-o formează despre 

profesorul eficient. Plecând de la rezultatele unor interviuri și observații, H. Gannaway a ajuns la 
concluzia că profesorii unt supuși în mod sistematic unor teste care configurează următoarea 
succesiune: 

a. poate profesorul să mențină ordinea? 

b. știe să râdă? 

c. îi înțelege pe elevi?  

Pentru a fi acceptat, un profesor trebuie să obțină răspunsuri la întrebările anterioare. 
Încercând să descopere “imaginea” unui profesor care, deși păstrează ordinea, este agreat de elevi, 
R. Nash a ajuns la concluzia că: elevii îi privesc favorabil pe acei profesori care păstrează ordinea, 
sunt stricți și pedepsesc indisciplina; pe acei profesori care îi țin ocupați, le dau exemple, îi ajută și 
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se fac înțeleși; care sunt interesanți, neobișnuiți, aparte; care sunt cinstiți, consecvenți și nu 
favorizează pe nimeni; care sunt prietenoși, amabili și glumesc. 

Cea mai importantă modificare a câmpului educativ școlar după 1989 este aceea care a 
produs mai mulți centri de putere; profesorul și-a pierdut poziția sa unică în concretizarea 
elementelor acestui câmp, trebuind acum să accepte prezența altor factori de putere: elevii, părinții, 
mass-media etc. Pragul psihologic cel mai greu de trecut este acceptarea autentică a elevilor ca 
factori reali în derularea evenimentelor proprii câmpului educativ școlar.  

Un management adecvat al clasei trebuie să țină cont și de anumite diferențe la nivelul 
elevilor, diferențe care vor genera în mod firesc așteptări diferite în raport cu rolul profesorului. 
Pentru David Fontana, cele mai importante diferențe sunt: 

 Diferențe de vârstă – un profesor eficient știe că trebuie să utilizeze metode adecvate vârstei 
și că aceiași elevi, la vârste diferite, au așteptări diferite. În funcție de vârstă: 

 natura cererilor și așteptărilor elevilor în raport cu profesorul se schimbă; 
 natura relațiilor dintre elevi se modifică; 
 nevoia elevilor de statut și prestigiu sporește o dată cu vârsta; 
 elevii devin mai critici în raport cu comportamentul profesorului pe măsură ce înaintează în 

vârstă; 
 elevii mai mari au tendința de a-și blama profesorii pentru insuccesele și deficiențele lor; 
 crește capacitatea de concentrare și de efort intelectual. 

 Diferențe de abilitate – acest gen de diferențe reclamă din partea profesorului un 
comportament și metode diferențiate, deoarece motivația pentru munca în clasă diferă semnificativ, 
de la cei dotați la cei mai dotați. 

Adesea, în mod inconștient, profesorii introduc diferențieri în aprecierea rezultatelor elevilor în 
funcție de performanța atinsă. De obicei, diferențierile defavorizează elevii cu performanțe mai 
scăzute. Modalitățile prin care profesorul îi defavorizează pe elevii cu realizări mai modeste sunt: 

a. Acordă mai puțin timp elevilor cu realizări mai modeste; 
b. Are mai puțină răbdare cu acești elevi, preferând să ofere chiar el răspunsul sau să numească 

pe unul dintre elevii buni, să ofere feed-back-uri neglijente și neconcludente, să-i solicite 

mai rar să răspundă. 
c. Ignoră elevii cu realizări mai modeste: fie nu acceptă și nu utilizează ideile lor, fie le 

repartizează locuri mai depărtate de traseul său obișnuit prin clasă. 
d. Le acordă mai puțin interes: le acordă mai puține indicii nonverbale de sprijin, atenție și 

înțelegere. 
e. Discriminează elevii cu realizări mai modeste: îi critic mai des pentru eșecuri, solicit mai rar 

ceva de la ei. 

Această atitudine diferențiată din partea profesorului poate determina din partea elevilor un răspuns 
de tipul ”jocurilor de sustragere”, de evitare. Pentru a nu se mai expune unui eventual eșec, sau 

pentru că au ajuns la concluzia că nu merită să se străduiască, “joacă” anumite roluri care îi 
“protejează”: clovnul clasei, izolatul, leneșul, surghiunitul sau respinsul. Dacă nu sesizează acest 
aspect, profesorul le poate face jocul, oferindu-le chiar întăriri (râde la poantele clovnului etc.)  

 Diferențe de sex  

Profesorul eficient va încerca să reducă la minimum aceste diferențe, iar în ceea ce privește 
controlul clasei, intervențiile sale nu trebuie să inducă diferențieri în funcție de sex. 
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 Diferențe de statut socio-economic - pot induce efecte negative dacă nu sunt abordate cu 
grijă. 

 Diferențe culturale – pot genera ostilitate, chiar conflicte între anumite grupuri entice, deci și 
între elevii care le aparțin. 

Toate aceste diferențe pot crea un câmp de tensiuni greu de aplanat, dacă profesorul le 
ignoră sau nu este capabil să le facă față.  

Recunoașterea și acceptarea genului și a apartenenței culturale este o formă de respect. A 
acorda în aceeași măsură atenție băieților ca și fetelor, a prezenta o imagine pozitivă atît a fetelor cât 
și a băieților în materialele utilizate și activitățile propuse, a vorbi cu copiii despre cultura din care 
provin, fără a ne aștepta că sunt experți, doar pentru că aparțin acelei culturi, sunt modalități de a 
demonstra respect și acceptare. 

În urma unui proiect de cercetare mai amplu, Wragg a sintetizat mai multe reguli care, 

asimilate de către profesor, pot constitui una dintre premisele reușitei sale în  managementul 
clasei: 

 Începeți prin a fi ferm cu elevii: puteți deveni mai relaxat ulterior. 
 Impuneți liniștea în clasă înainte de a începe să vorbiți. 
 Învățați să utilizați numele elevilor. 
 Pregătiți lecțiile în amănunțime. 
 Dacă este posibil, să fiți în sala de clasă înaintea elevilor. 
 Pregătiți materialele și aparatele necesare înainte de venirea elevilor. 
 Fiți dinamic, mergeți printre bănci. 
 Începeți lecția cu ceva captivant și încercați să mențineți interesul și curiozitatea. 
 Oferiți instrucțiuni clare. 
 Învățați să vă controlați vocea. 
 Când vorbiți, priviți clasa și învățați cum să observați totul. 
 Structurați lecțiile în așa fel încât învățarea să se producă în perioadele de timp optime. 
 Utilizați tehnici de predare cât mai variate. 
 Anticipați problemele de disciplină și acționați rapid. 
 Fiți ferm și consecvent în aplicarea pedepselor. 
 Evitați confruntarea cu elevii. 
 Expuneți standardele proprii cu claritate și insistați asupra lor. 
 Priviți-vă ca pe un ajutor al elevilor. 
 În situații adecvate, utilizați-vă resursele de umor în sens pozitiv. 

Extrem de importantă în actul educațional este relația pe care profesorul reușește să o 

construiască cu cel care este subiectul actului educativ. Relația trebuie să se bazeze pe încredere, pe 
acceptarea celuilalt și pe aprecierea lui – a sentimentelor, a opiniilor sale, a sa ca persoană, ca ființă 
umană cu o gamă variată de trăiri emoționale și cu resurse multiple.  
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FRANŢA NAPOLEONIANĂ 

-Proiect didactic-  
 

Prof. Silvia Cuseac 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

isciplina: Istorie 

Clasa: a X-a  

Unitatea de învăţare: Organizarea statelor moderne 

Conţinuturi: Franţa napoleoniană 

Tipul lecţiei: exersarea de competenţe cu ajutorul metodelor şi tehnicilor de predare inovative. 
Timp: 50 min. 

Locul de desfășurare: sala de clasă. 
Scopul lecţiei : înţelegerea rolului istoric pe care l-a avut Napoleon Bonaparte în istoria Franţei şi a 
Europei moderne. 

Competenţe generale: 
1. Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate. 
2. Aplicarea principiilor şi a metodelor  inovative în abordarea surselor istorice. 
3. Folosirea resurselor care susţin învăţarea permanentă. 

Competenţe specifice: 
1.1 Exprimarea de opinii în limbajul adecvat istoriei.  
1.2 Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric. 

2.1 Recunoaşterea şi acceptarea perspectivelor multiple asupra faptelor şi proceselor istorice. 
2.5 Examinarea consecinţelor directe şi indirecte ale acţiunii umane. 
5.1 Construirea de afirmaţii pe baza surselor şi formularea de concluzii relative la sursele istorice. 
Valori şi atitudini: 

 Coerenţă şi rigoare în gândire şi acţiune 

 Gândire critică şi flexibilă 

 Relaţionarea pozitivă cu ceilalţi 
Metode şi procedee: metoda pǎlǎriilor gânditoare, conversaţia dirijată, explicaţia, problematizarea, 
învǎţarea prin cooperare. 
Mijloace de învăţământ:  pǎlǎrii colorate, fişe de lucru, tablă, cretă. 
Forme de organizare a activităţii: activitate pe grupe de elevi, activitate frontală.  
Resurse: - spaţiu de lucru: sala de clasǎ 

              - cunoştinţele anterioare ale elevilor 

Modalităţi de evaluare: formativǎ 
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Activitatea de învăţare: 
1. Anunţarea temei  
2. Prezentarea metodei:  

a. Se împart fişele şi se explicǎ metoda de lucru – ,,Pǎlǎriile gânditoare‟‟ 
b. Pentru aplicarea acestei metode se utilizează şase pălării de culori diferite (alb, roşu, 

negru, galben, verde şi albastru). Fiecare culoare defineşte un anumit rol şi elevul 
care o poartă exersează un anumit tip de gândire. Veţi alege singuri culoarea pălăriei 
pe care doriţi să o purtaţi cunoscând ce reprezintă fiecare culoare şi conştienţi fiind 
de faptul că trebuie să respectaţi specificul fiecărei pălării.  

o Pălăria albă – gândirea obiectivă, care se bazează pe informaţii, pe fapte; 
 Pălăria roşie – gândirea afectivă, bazată pe sentimente, emoţii, intuiţie; 

 Pălăria neagră – gândirea negativă, bazată pe evidenţierea punctelor slabe şi a riscurilor;  
 Pălăria galbenă – gândirea pozitivă, bazată pe abordarea constructivă a evenimentelor, cu 

evidenţierea oportunităţilor; 
 Pălăria  verde – gândirea creativă, bazată pe idei noi, alternative, flexibilitate şi mobilitate; 
 Pălăria albastră – gândirea despre gândire, bazată pe definirea clară a problemei, realizarea 

privirii de ansamblu, extragerea concluziei. 

c. Se formează grupele pe criteriul celor şase culori ale pălariilor, cărora li se asociază 
roluri diferite. 

d. Membrii grupului vor interpreta rolul definit de culoarea pălăriei, cooperând pentru a 

găsi cea mai buna interpretare. Avantajul acestei metode este acela că dezvoltă 
competenţele inteligenţei lingvistice, inteligenţei logice şi inteligenţei interpersonale. 

3. Dirijarea învǎţǎrii şi asigurarea feedbackului 

a. Profesorul monitorizează permanent activitatea fiecărei grupe de elevi, îi îndrumă 
pentru a se asigura că s-au transmis corect informaţiile. 

b. Cere câte unui elev din fiecare grupă să citească planul rezultat din activitatea pe 
grupe. Completează, îndrumă şi corectează răspunsurile elevilor. Face aprecieri şi 
acordă calificative pe fişa de evaluare a grupelor. 
 

Culoarea 

pălăriei 
Rolul Sarcina de lucru Sugestie… 

 

 

POVESTITORUL 

Cu pălăria albă pe cap se 
face o evaluare obiectivă a 

faptelor, evenimentelor. 

Evidenţiaţi în 10 rânduri 
momentele cruciale ale 

ascensiunii militare şi 
politice a lui Napoleon 

Bonaparte. 

Cei care poartă 
pălăria albă trebuie 

să înceapă cu 
„faptele sunt 

următoarele ......”. 

 PSIHOLOGUL 
Când gândim cu pălăria 
roşie, nu trebuie să dăm 

nicio justificare. Gândirea   
afectivă se bazează pe 

emoţii, sentimente, 
intuiţie. 

Imaginaţi-vă ca sunteţi 
Napoleon Bonaparte. 

Alcatuiţi un monolog în 
care să prezentaţi 

sentimentele lui Napoleon 

faţă de propria ascensiune 
şi decădere. 

„ Punându-mi pălăria 
roşie, sentimentul 

meu este ............”  
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 CRITICUL 
Cu pălăria neagră pe cap 

se face o evaluare 

pesimistă a faptelor. 
Gândirea negativă se 

bazează pe evidenţierea 
greşelilor, a punctelor 

slabe, a riscurilor. 

Mentionaţi defectele lui 
Napoleon Bonaparte şi 
acţiunile sale pe care le 

dezaprobaţi. 

„nu e bine pentru că 
....” sau „ne expunem 

la un mare risc 

.............”, 

 GÂNDITORUL 
Cu pălăria galbenă pe cap 
gândim pozitiv şi vedem 
doar avantajele situaţiei. 

Gândiţi-vă ce s-ar fi 

întâmplat dacă Napoleon 
câştiga bătălia de la 

Waterloo. 

„beneficiile sunt 

următoarele ……” 

 CREATORUL 
Cu pălăria verde pe cap nu 

există  limite în calea 
gândurilor. Gândirea 

creativă se bazează pe 
generarea de idei noi, 

identificarea de alternative. 

Simulaţi un dialog cu 
Napoleon Bonaparte, 

realizat sub forma unui 

interviu. 

 

„ce-ar fi dacă ......”, 

 MODERATORUL 
Când gândim cu pălăria 

albastră, încercăm să 
oferim o imagine de 

ansamblu asupra faptelor. 

Cine a ales pălăria de 
aceasta culoare va fi 

moderator şi îşi va ajuta 
colegii. 

Rezumaţi  rolul lui 
Napoleon în istoria 
Franţei şi a Europei. 

 

„haideţi să rezumăm 
............” 

 

FIŞA DE EVALUARE A GRUPELOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERII DE 

EVALUARE 

GRUPA 

1 GRUPA 

2 

GRUPA 

3 

GRUPA 

4 

GRUPA 

5 GRUPA 

6 

-respectarea 

perspectivei la 

care ne obligă 
tipul de pălărie; 

      

- folosirea unui 

limbaj 

adecvat; 

      

-corectitudinea/ 

originalitatea 

răspunsurilor; 

      

-modul de 

prezentare. 
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METODE INTERACTIVE ÎN PROCESUL DE 

 PREDARE – ÎNVĂŢARE A ISTORIEI 

 

                                                                                             Prof. Mioara-Ioana Grindei 

Școala Gimnazială Corbii Mari+Școala Gimnazială Petrești, jud. Dâmboviţa 

n contextul schimbărilor determinate de reforma învăţământului s-au lansat şi 
implementat programe şi proiecte care urmăresc atât dezvoltarea capacităţii manageriale a cadrelor 

didactice, cât şi determinarea acestora de a folosi cele mai noi strategii inovative. 
Pe parcursul derulării acestora s-a constatat că noile tipuri de formare furnizate de diferite 

proiecte determină creşterea de flexibilitate a şcolilor, a capacităţii acestora de a răspunde prompt 
schimbărilor din mediul social şi economic.  

Măsurile de reformă a educaţiei s-au impus ca adaptare a învăţământului  la schimbările 
sociale, politice şi economice din ultima perioadă, în general, şi ca răspuns la evoluţia ştiinţelor 
educaţiei şi psihologiei învăţării, în special. Se reliefează tendinţe majore ale reformei curriculum-

ului în plan european: educaţia pentru toţi, adecvarea instruirii la nevoile fiecărui individ, predarea 
şi învăţarea centrate pe elev, relevanţa curriculum-ului pentru individ şi pentru societate, 
dezvoltarea unor atitudini şi valori deziderabile, dezvoltarea gândirii critice, evaluarea autentică a 
performanţelor şcolare. 

La nivelul activităţii de clasă, aceste linii de politică educaţională exprimă necesitatea unei 
mai bune cunoaşteri a elevilor, pentru a identifica nevoile, interesele de cunoaştere şi ritmul 
dezvoltării fiecăruia, formării cadrelor didactice de a adecva situaţiile de învăţare, conţinuturile şi 
materialele educaţionale la caracteristicile individuale ale elevului, implicării elevilor în învăţare 
prin crearea unor situaţii de învăţare apropiate de viaţa concretă. 

Procesul dezvoltării învăţământului modern se desfăşoară, însă, pe două direcţii: 
perfecţionarea învăţământului tradiţional şi instaurarea învăţământului formativ – inovativ, bazat pe 

modificări reale ale caracterului cerinţelor societăţii faţă de personalitate, precum şi schimbarea 
rolului personalităţii în societate. 

Astfel, didactica modernă actuală, spre deosebire de cea tradiţională pune accentul pe un nou 
mod de concepere şi organizare a situaţiilor de învăţare, acestea acordând mai multă autonomie 
elevului, precum şi posibilitatea de a-şi manifesta spontaneitatea şi creativitatea. 

Metodele de învăţământ reprezintă căile folosite în şcoală de profesor în a-i sprijini pe elevi să 
descopere viaţa, lumea, lucrurile, ştiinţa. Ele sunt totodată mijloace prin care se formează şi se 
dezvoltă priceperile, deprinderile şi capacităţile elevilor de a acţiona asupra naturii, de a folosi 
roadele cunoaşterii, transformând exteriorul în facilităţi interioare, formându-şi caracterul şi 
dezvoltându-i personalitatea.  

Noile cerinţe ale demersului educaţional impun restructurarea lecţiei de istorie în direcţia 
folosirii mai frecvente a metodelor interactive de predare –învăţare. Ele schimbă rolul profesorului 
în clasă, acesta devenind un moderator al unei dezbateri de idei şi probleme, susţinător al motivaţiei 
şi interesului elevilor pentru istorie, ghid al elevilor în procesul de dobândire de noi competenţe, 
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deprinderi şi cunoştinţe. Odată cu deplasarea accentului de pe activitatea profesorului pe cea a 
elevului, noile metode îi determină pe elevi să înţeleagă mai bine logica fenomenelor şi faptelor 
istorice, stimulează formarea de opinii personale, argumentate, încurajează munca individuală, însă, 
în funcţie de situaţii şi spiritul de echipă, contribuie la formarea de deprinderi şi atitudini durabile.  

Potrivit strategiilor didacticii moderne, rolul profesorului este de a facilita învăţarea, de a ajuta 
pe elevi să înţeleagă şi să expună puncte de vedere proprii, de a deveni un partener de învăţare. 
Toate acestea determină ca modul de învăţare să se realizeze prin cooperare, învăţarea având un loc 
predominant în formarea de competenţe şi  deprinderi practice. 

Astăzi se doreşte modernizarea demersului didactic prin utilizarea unor metode care pot 
contribui la sporirea eficienţei lecţiei. Contribuind la predarea şi învăţarea cunoştinţelor, fixarea, 
consolidarea şi evaluarea acestora, metodele moderne determină elevii să urmărească atent, cu 
interes sporit şi curiozitate lecţia, să-şi folosească imaginaţia şi creativitatea, solicită efortul 
personal de gândire etc. 

Fără a nega metodele de însuşire tradiţională (expunerea, conversaţia, demonstraţia, 
modelarea) în prim plan apar metodele active, productive, formative (descoperirea, cercetarea, 
observarea, experimentarea, lucrul în grup, algoritmizarea, asaltul de idei etc.). Acestea sunt metode 
care valorifică procesele de cunoaştere, înţelegerea şi receptarea valorilor istoriei. 

Metodele formative utilizate pentru realizarea obiectivelor fac ca faptele, evenimentele şi 
interpretările istorice să fie cât mai aproape de realitate. Opţiunea profesorului pentru o metodă sau 

alta constituie o decizie de mare complexitate. Alegerea unei anumite metode se face în funcţie de 
obiectiv, de conţinutul procesului instructiv, de particularităţile de vârstă şi cele individuale ale 
elevului, de experienţa şi competenţa didactică a profesorului; pentru elevi, metodele activ –
participative utilizate constituie o cale mai eficientă de acces spre cunoaşterea adevărului istoric, a 
culturii şi a comportamentelor umane, un mod de a cerceta şi descoperi lucruri noi. Astfel, elevii 
capătă noi deprinderi intelectuale şi capacităţi cognitive, atitudini, sentimente şi comportamente. 

Pe parcursul activităţilor de formare sunt cunoscute şi experimentate aceste metode, iar în 
paralel se confecţionează materialul didactic aferent ce se constituie apoi într-un portofoliu de 

prezentare, precum şi în planşe didactice pe diferite teme cu ilustrarea mai multor metode 
interactive. 

Consider că utilizarea alternativelor metodologice moderne în activitatea didactică contribuie 
la îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ, având cu adevărat un caracter activ – 

participativ şi o reală valoare educativ – formativă asupra personalităţii elevilor. 
Prezint spre exemplificare câteva din tehnicile şi metodele moderne de predare –învăţare pe 

care le-am utilizat  în cadrul orelor de istorie: metoda cubului, (folosită, în special la clasele a VI-a 

şi a VII-a), metoda organizatorului grafic (diagrama Venn, „ fishbone map” – „ coadă de peşte” ,  
„ spider man” – „ pânza de păianjen” , „ spider gram”, folosite, cu precădere la  lecţiile referitoare la  
Grecia Antică  din clasa a V-a  sau la cele referitoare la monarhiile absolute din clasa a VI-a), 

ciorchinele, jurnalul cu dublă intrare, copacul ideilor, aritmogriful sau rebusul istoric,  turul galeriei, 
mozaicul, braistorming-ul („asaltul de idei”) şi multe alte metode interactive ce pot fi folosite cu 
succes, alături de prezentările PowerPoint, în cadrul orelor de istorie cu aplicaţii pentru clasele       
V-VIII. 

În predarea – învăţarea istoriei, utilizarea hărţii este, de asemenea, indispensabilă, întrucât se 
asigură formarea reprezentărilor şi noţiunilor elevilor despre timpul istoric şi spaţiul geografic în 
care s-au desfăşurat diferite evenimente istorice. Cu ajutorul hărţii elevii dobândesc cunoştinţe şi li 
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se formează convingeri asupra vechimii popoarelor, asupra spaţiului geografic în care s-au format şi 
au trăit. 

Totodată, prin integrarea în lecţie a acestui instrument de lucru se formează competenţa care 
se referă la utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi spaţiale relative la un subiect istoric. 

Pentru mine, organizarea activităţii pe echipe de elevi a constituit un succes deoarece am 
reuşit să influenţez pozitiv nivelul de dezvoltare intelectuală al elevilor, am reuşit să le trezesc 
interesul pentru investigare, le-am dezvoltat spiritul competitiv, dar în acelaşi timp, şi pe cel de 
cooperare şi ajutor reciproc.  

Prin aceste metode, elevii sunt determinaţi să-şi asume responsabilităţi, să-şi formeze 
deprinderi de muncă independentă, opinii argumentate, să înţeleagă rolul argumentelor, să 
sintetizeze idei provenite din surse diferite sau să lucreze în cooperare cu alţi elevi. Acestea sunt 

metode care valorifică procesele de cunoaştere, înţelegerea şi respectarea valorilor istoriei. Prin 
intermediul acestor metode, elevul este pus în ipostaza de căutător al cunoştinţelor istorice, nu doar 
de consumator al acestora. 

Prin utilizarea mijloacelor şi resurselor didacticii moderne, învăţarea este activă, imediată şi 
de ce nu, mult mai distractivă. 

Ca profesor de istorie nu mi-am propus să–mi transform elevii în nişte roboţi care să 
acumuleze numai date istorice, ci să-i determin să înţeleagă procesele şi fenomenele istorice, 
cauzele şi consecinţele acestora, trezindu-le curiozitatea şi dorinţa de a descifra tainele istoriei.  

Aplicarea acestor metode de către profesor presupune experimentarea lor continuă pentru a 
descoperi el singur variantele celei mai bune combinări, aplicând cunoştinţe de psihologie şi 
reflectând asupra rezultatelor obţinute. Numai în acest fel metodele se integrează organic în 
activitatea sa, diminuându-se riscul de a transforma în simple reţete ce se aplică în mod identic. Nu 
există o metodă bună în sine, ea poate primi acest atribut dacă se aplică în mod creator. 

În final, aş dori să accentuez că metoda didactică, în general, este calea de urmat de către elevi 
şi cadru didactic pentru atingerea unor obiective, este o practică raţionalizată, validată ştiinţific ce 
serveşte ca instrument pentru transformarea şi ameliorarea naturii umane. Ea constituie parte a 

ansamblului condiţiilor externe ale învăţării şi simultan cu dezvoltarea societăţii umane se impune 
şi optimizarea metodelor de învăţământ pentru sporirea eficienţei lor educaţionale. 
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PREDAREA ISTORIEI ÎN NOUL CONTEXT EDUCAȚIONAL 
 

Prof. Cleopatra Kovacs  

Școala Gimnazială ”Vasile Scurtu” Parva, jud. Bistrița-Năsăud 

” storia, spunea Nicolae Iorga, este expunerea sistematică fără scopuri străine de dânsa, 
a faptelor de orice natură, dobândite metodic, prin care s-a manifestat, indiferent de loc și timp, 
activitatea omenirii.”  
      În contextul apariției și punerii în practică a noilor programe școlare, se pune accentul pe 
achiziționarea de către elev  a unui ansamblu structurat de componente de tip funcțional. Achizițiile 
finale ale elevului trebuie să corespundă cerințelor sociale și să fie ușor evaluabile. În acest context, 
elevul trebuie să-și dezvolte capacitatea de a reflecta asupra lumii, de a formula și rezolva probleme 
pe baza relaționării cunoștințelor acumulate, trebuie să-și valorizeze propriile experiențe, să-și 
dezvolte capacitatea de integrare în diversele grupuri din care face parte. Pentru a atinge aceste 
obiective este nevoie de o abordare inter- și/sau transdisciplinară a disciplinelor de studiu. 
     Inter- și/sau transdisciplinaritatea rezolvă depășirea limitelor create artificial între diversele 
discipline de studiu. Aplicarea, în practica școlară, a unui sistem de informații integrat impune 
elaborarea unei tehnologii didactice care restructurează și reorganizează modul de învățare, 
metodele și mijloacele de învățare, dar și formele de organizare a procesului educativ.  
     O abordare inter- și/sau transdisciplinară a conținuturilor științifice oferă elevului imaginea 
aceluiași conținut privit din perspectiva diferitelor discipline și relaționările acestora. Elevul este 
pus în situația de a gândi, de a-și pune întrebări, de a face  legături între aspectele studiate la diferite 
discipline, astfel încât un fenomen să nu mai fie studiat izolat, ci încadrat într-un context. Această 
formă de abordare a conținuturilor științifice are urmări pozitive atât din punctul de vedere al 
înțelegerii conținutului științific de către elevi, cât și prin valorile și atitudinile pe care le dezvoltă 
acestora, cum ar fi: dezvoltarea unei gândiri deschise, creative, formarea unui spirit de obiectivitate 
și imparțialitate, dezvoltarea independenței de gândire și acțiune, manifestarea inițiativei și a 
disponibilității de a aborda sarcini variate, manifestarea curiozității științifice, stimularea 

imaginației.  
     Strategiile didactice care promovează interdisciplinaritatea își găsesc operativitatea atunci 
când mesajul pedagogic transmis este receptat și descifrat de către elevi. Acesta presupune 
selectarea informațiilor cu valoare formativă optimă, conform exigențelor impuse de noul 
curriculum, în baza cărora învățarea trebuie centrată pe formarea personalității elevului. 
Comunicarea eficientă a datelor istorice conduce la formarea unei atitudini pozitive față de 
adevăratele valori, deoarece elevul realizează că îi este transmisă o experiență socială milenară. 
     Istoria se învață în școala românească începând cu clasa a IV-a și, în rândul disciplinelor 
umaniste, are o pondere însemnată, contribuind la dezvoltarea personalității elevului și la 

cunoașterea trecutului istoric, dar și la formarea culturii generale. Însușirea de către elevi a unor 
noțiuni de istorie prin intermediul altor discipline (literatură, geografie, matematică, educație 
plastică etc.) vine atât în ajutorul elevului, care fructifică cu succes la ora de istorie noțiuni învățate 
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la alte discipline, cât și în ajutorul profesorului, care se bazează în predarea lecției noi pe informații 
analizate deja la alte ore. 

      La ora actuală, când elevul este asaltat de mesajele transmise de mass-media și de utilizarea 
excesivă a internetului, când problemele cu care se confruntă acesta sunt din ce în ce mai complexe, 
se simte nevoia impunerii unor modele culturale și istorice.  
      În acest context, la orele de română, literatura (lectura sau ascultarea unei opere literare) 

poate trezi o emoție comparabilă cu contemplarea realității. Spre deosebire de științe care ne oferă 
date certe despre lumea înconjurătoare, literatura ne oferă imagini vii, consolidând concepția despre 
viață și lume. Valorificarea de către profesorul de istorie a acestor  resurse literare este binevenită 
deoarece aceste activități didactice au ca efect fixarea temeinică a unor cunoștințe, raportarea la 
modele demne de admirație, formarea și dezvoltarea personalității elevului, și, în contextul istoriei 
naționale, formarea sentimentului patriotic. Și nu puține sunt operele literare care redau momente 
importante din istoria românilor și istoria universală. Spre exemplu, Mihai Eminescu în Scrisoarea 

a III-a pune în evidență, prin personajul central, domnul Țării Românești, Mircea cel Bătrân, 
trăsături alese ale poporului român cum ar fi vorba chibzuită, buna cuviință, modestia, ospitalitatea, 
simplitatea portului. Trăsătura principală a domnului este patriotismul care se desprinde din tot ceea 

ce gândește, exprimă și înfăptuiește. El amintește faptele de vitejie ale înaintașilor și luptele duse 
pentru păstrarea libertății și glorifică curajul românilor care luptă pentru pământul lor făcând 
trimiteri și la evenimente internaționale ale vremii, precum cruciadele târzii. Un alt poet care a 
glorificat trecutul istoric este George Coșbuc. În poezia Decebal către popor rămân memorabile 
versurile prin care regele își cheamă poporul la luptă, chiar dacă lupta înseamnă moarte: ”Din zei 

de-am fi scoborâtori,/ C-o moarte tot suntem datori!/ Totuna e dac-ai murit/ Flăcău ori moș 
îngârbovit;/ Dar nu-i totuna leu să mori/ Ori câine-nlănțuit!”. În poezia Pașa Hassan este ilustrată 
personalitatea bravului conducător de oști, Mihai Viteazu, și capacitatea sa de sacrificiu pentru 
apărarea independenței țării sale în lupta de la Călugăreni. În volumul Cântece de vitejie este 

glorificat eroismul ostașilor români, de cele mai multe ori, luați direct de pe câmp, de la plug și duși 
pe câmpul de luptă unde au cucerit independența țării, la 1877. Exemplele pot continua cu alți mari 
scriitori români care au ilustrat evenimente istorice în operele lor, precum și cu autori și opere din 
literatura universală care ne facilitează înțelegerea unor fapte de istorie (Homer cu Iliada și 
Odiseea, Epopeea lui Ghilgameș, Biblia, Cartea morților, Cântecul Nibelungilor, Cântecul oastei 
lui Igor, etc.) Tot în cadrul orelor de română elevii își formează deprinderile de alcătuire și scriere 
ale unui text, liber sau structurat pe cerințe, precum și deprinderile de analiză ale unui text și de 
formulare a întrebărilor. Acestea pot fi folosite atunci când se solicită elevilor să caracterizeze 
personalități istorice pe baza unor fragmente din opere literare sau pe baza faptelor istorice, să 
descrie evenimente istorice pe baza textelor studiate, să realizeze eseurile structurate, să analizeze 
documente. 

      Cunoștințele elevilor dobândite la orele de geografie fac mai ușoară înțelegerea noțiunii de 
mediu geografic pentru diverse popoare sau populații, fapte și evenimente istorice. Cu ajutorul 
hărții se fixează și se înțeleg mult mai ușor expresii precum Grecia antică, colonizarea greacă, 
traseele cruciadelor, bătălii celebre din războaie, etc.  
     Matematica este utilă în cadrul orelor de istorie atunci când se transformă ani în unități de 
măsură a timpului mai mari (secole, milenii), când se ordonează pe axa timpului evenimente 
istorice, când se calculează perioade de timp în care s-au derulat anumite evenimente istorice sau 

când se folosesc expresii de felul ”2/3 din nobile erau …”.  
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    De asemenea cunoștințele acumulate le orele de biologie (evoluția omului, informații despre 
diferite plante, culturi de plante, etc.), la orele de fizică (construirea pârghiilor pentru a ridica 

greutăți mari, funcționarea motorului cu aburi, inventarea becului cu filament, etc.) sau abilitățile 
deprinse la orele de educație plastică și educație tehnologică (desenarea și/ sau construirea unei 
piramide, a unui zigurat, a unui castel medieval, desenarea planului unei bătălii, ilustrarea unor 
bătălii celebre, personalități istorice, etc.) trebuie valorificate în cadrul orelor de istorie pentru a da 
elevilor posibilitatea de a studia, cunoaște, reprezenta un fenomen istoric în ansamblul său. 
     Interdisciplinaritatea ca modalitate de apreciere a cunoștințelor și capacităților elevilor se 
reflectă foarte bine în portofoliile acestora care pot include desene, texte literare, analize pe 
documente istorice, imagini care să ilustreze diverse evenimente, axe ale evenimentelor istorice. 

Pentru realizarea acestora este nevoie de cunoștințe și deprinderi multiple acumulate în cadrul 
procesului instructiv-educativ.  
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ISTORIA CULTULUI SFINTEI CRUCI 
 

 

Prof. drd. Edvica Popa  

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Delfinul" Constanţa, jud. Constanţa 

 upă cum bine ştim, crucea a fost un instrument de tortură din cele mai vechi timpuri. 
Crucificarea a fost practicată de fenicieni, de cartaginezi şi mai târziu a fost practicată pe scară largă 
de romani. Numai sclavii, provincialii şi infractorii de teapa cea mai joasă erau crucificaţi, iar 
cetăţenii romani numai foarte rar. Crucificarea era cea mai cumplită condamnare la moarte, după 
cum relatează Sfânta Scriptură: “trupul lui să nu rămână peste noapte spânzurat de copac. Ci să-l 

îngropi tot în ziua aceea, căci blestemat este înaintea Domnului tot cel spânzurat pe lemn şi să nu 
spurci pământul tău pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l dă moştenire” (Deut. 21: 23). 
 Acesta, se pare, era motivul pentru care romanii foloseau acest mod de execuţie, diferit în 
diverse părţi ale Imperiului Roman şi tot acesta se pare că a fost motivul pentru care fariseii şi 
saducheii ceruseră lui Pilat condamnarea lui Iisus la răstignire: “Când L-au văzut deci arhiereii şi 
slujitorii au strigat: Răstigneşte-L ! Răstigneşte-L !” (In. 19, 6), pentru ca El să rămână în memoria 
poporului ca un blestemat. Dar lucrurile nu au ieşit conform cu planul lor, ci cu planul lui 

Dumnezeu şi aşa, tocmai prin această “spânzurare pe lemn”, s-a împlinit Scriptura, piatra pe care o 
nesocotiseră ziditorii a ajuns în capul unghiului. Crucea a ajuns cel dintâi obiect sfânt al creştinilor, 
fiind sfinţită de sângele şi trupul Mântuitorului, care a suferit şi a murit pe ea pentru salvarea 
noastră: “…a devenit instrument de mântuire, obiect de cinstire, semn distinctiv şi pricină de 
mândrie şi de laudă pentru creştini”. 
 Interesul scriitorilor Noului Testament faţă de cruce nu este arheologic sau istoric, ci 
Hristologic. Ei sunt preocupaţi de semnificaţia eternă, cosmică, soteriologică a ceea ce s-a întâmplat 
o dată pentru totdeauna în moartea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pe cruce. Din punct de 
vedere teologic, cuvântul “cruce” a fost folosit ca o descriere sumară a Evangheliei mântuirii, că 
Mântuitorul Hristos “a murit pentru păcatele noastre”. Astfel “propovăduirea Evangheliei” este 
“cuvântul crucii”, “predicarea lui Hristos cel crucificat” (1 Cor. 1:17). 

 Istoria Crucii ne-o înfăţişează ca pe cel dintâi obiect sfânt al religiei noastre, bucurându-se 

de un cult relativ. Cinstirea Crucii devenise aşa de generală în primele trei secole, încât unul din 
motivele atacurilor împotriva religiei creştine în acea vreme era tocmai venerarea Crucii care 

scandaliza mentalitatea păgână şi pe păgâni, pe care aceştia neînţelegând-o, o răstălmăceau şi o 
denaturau, numindu-i în derâdere pe creştini cruciolani, adică Adoratori ai Crucii. Tocmai aceste 

atacuri pe care le adresau păgânii, în lucrările lor, creştinilor, au făcut ca să avem consemnări din 
cele mai vechi timpuri despre existenţa cultului Crucii. Marii apologeţi creştini, Tertulian, Minucius 
Felix, Origen şi alţii, s-au văzut obligaţi să răspundă acestor atacuri menţionându-le în operele lor. 
 Despre creştini, Caecillius spunea: “…se cunosc între ei după anumite semne, … povestesc 
despre un om ucis, despre lemnele unei cruci, pentru care ei fac ceremonii funerare”.  
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 Pe la sfârşitul secolului II şi începutul secolului III, Tertulian numeşte pe creştini cinstitori ai 
Crucii, aceştia însemnându-se cu semnul ei sau purtând cruci ca amulete protectoare: “…Sfântul 
Procopiu martir din timpul persecuţiilor lui Diocleţian (303), purta la gât o cruce de aur şi argint …” 

 Din cauza persecuţiilor, în primele trei secole, semnul Sfintei Cruci se găseşte reprezentat 
sub forme deghizate sau simboluri pe foarte multe monumente: ancora, tridentul, litera grecească T 
(Crux commissa) sau monogramul, în diferitele lui variante (Crux decussata, X sau X suprapus cu P 

etc.). 

 Prima reprezentare sigură şi datată a crucii pe un monument creştin apare incizată pe 
peretele unei case din Herculanum înainte de anul 79.    
 Următoarea reprezentare clară a Crucii, în ordinea vechimii, o găsim în inscripţia de pe un 
altar din Palmiria, datând din anul 134, iar în inscripţiile şi epitafele din picturile catacombelor, se 
găsesc circa 20 de cruci. 
 Ultimele descoperiri arheologice din Palestina dovedesc că semnul crucii era folosit ca 
simbol creştin pe osuarele din necropolele primei comunităţi creştine din Ierusalim. 
 Mai târziu, la patruzeci de ani de la oficializarea creştinismului, Iulian Apostatul reînvie 
păgânismul şi marginalizează creştinismul, detronându-l de pe înalta sa treaptă pe care îl ridicase 

Constantin cel Mare – unchiul său – şi îl atacă în scrierile sale reproşând creştinilor venerarea 
Crucii: “Voi veneraţi lemnul gol al Crucii, făcând semnul ei pe frunte şi înscriindu-l la intrarea 

caselor voastre... ”  
 Sigur că reacţia marilor scriitori bisericeşti ai vremii, nu a întârziat să apară şi din operele lor 
reiese clar faptul că creştinii acelor vremuri aveau un cult dezvoltat al Crucii, în cadrul căruia o 
venerau. 

 Folosirea cotidiană a semnului Sfintei Cruci şi veneraţia unanimă de care se bucură el după 
secolele III-IV, este menţionată în operele lor de către numeroşi Sfinţi Părinţi şi scriitori bisericeşti 
ca: Clement Alexandrinul, Sfântul Ciprian, Origen, Sfântul Ioan Gură de Aur, Asterie al Amasiei, 
Teodoret, Fericitul Augustin şi alţii. 
 După încetarea persecuţiilor Crucea deghizată în simboluri şi monograme revine la formele 
simple, iar din secolul V începe să fie împodobită cu flori şi pietre scumpe, Crux grammata. Din 
secolul VI, mai ales în arta apuseană, se impune Crucifixul, Crucea cu trupul Mântuitorului răstignit 
pe ea. 

 Împăraţii Teodosie şi Valentinian interzic prin edicte severe sculptarea, pictarea sau gravarea 
Crucii în locuri necuviincioase sau în care ar risca să fie profanată prin călcarea cu picioarele. 
Acelaşi lucru este hotărât şi de Sinodul VI Ecumenic (680-681) şi întărit la noi de Pravila 
Bisericească: 

“Crucea cea făcătoare de viaţă… trebuie s-o cinstim cum se cade. De aceea dându-i cinstire 

cu mintea, cu cuvântul şi cu simţirile, hotărâm ca să se şteargă cu totul formele crucii care se face 

pe pardoseală, ca nu cumva călcând peste ele, să se batjocorească semnul izbăvirii noastre. De 
acum, încolo, cei ce vor mai face chipul crucii pe pardosele, să se afurisească”. 
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INFLUENȚA PROCESELOR AFECTIVE ȘI MOTIVAȚIONALE ASUPRA 
PROCESULUI EDUCATIV 

 

Prof. Anne-Marie Răcoare 

C.E.I.P. La Esperanza, Cantillana, Spania 

otivaţia învăţării se referă la totalitatea factorilor care îl determină pe elev să se 
angajeze în activităţi de însuşire de cunoştinţe şi formare de deprinderi ori de exersare şi 
consolidare a acestora. Relaţia dintre motivaţie şi învăţare este biunivocă: dorinţa de a află lucruri 
noi ori doar de a obţine note bune stimulează învăţarea, dar şi satisfacţia dată de performanţele 
datorate învăţării susţin interesul pentru activităţile didactice. De altfel, nu există motivator mai bun 
în şcoală, ca şi în viaţă, decât succesul.  

Dinamica motivaţiei este diversă şi depinde de variabile că vârstă elevilor, interesele 

acestora, personalitatea profesorului, natură disciplinei şcolare, înclinaţiile sau carenţele elevilor sau 

experienţele de învăţare anterioare. Motivele pentru care elevii vin la şcoală şi se angrenează în 
activităţi didactice sunt diferite, complexe, uneori chiar contradictorii. În general, există o ierarhie a 
motivelor, redată grafic sub formă piramidei lui Maslow. Dacă la bază se găsesc trebuinţele 
fiziologice, imediat ce ele sunt satisfăcute se activează cele imediat superioare, trebuinţele de 
securitate. Deasupra lor se află trebuinţele de dragoste şi apartenenţa la grup, urmate de cele 
referitoare la apreciere socială şi stimă, nevoia de recunoaştere a competenţei şi a meritelor, la 

rândul lor fiind surclasate de trebuinţe de cunoaştere, respectiv trebuinţe estetice. În vârful 
piramidei se situează trebuinţă de auto-actualizare, concept prin care Maslow voia să definească 
starea de auto-împlinire în care cei ce o trăiesc îşi realizează potenţialul lor cel mai înalt în manieră 
lor cea mai personală.  
Există două categorii motivaţionale mari în încercarea de a sorta stimulii ce determină elevii să 
participe la activităţile didactice: 

 motivaţie extrinsecă: obţinerea unor recompense (materiale sau simbolice); 
 motivaţie intrinsecă: din dorinţa de a şti sau de a reuşi. 

Pentru că motivaţia intrinsecă are un randament net superior celei extrinseci, profesorul este 
dator să încerce activarea celei dintâi, lucru mai uşor de spus decât de făcut. Nu este însă un 
fenomen rar faptul că atitudinea să faţă de sine, faţă de elevi şi faţă de materia de predat 
influenţează decisiv implicarea elevilor în actul învăţării. Sunt de notorietate exemple de profesori 
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care, prin entuziasm şi talent pedagogic, au reuşit să mobilizeze elevii în a se implică în activităţi 
şcolare sau extraşcolare refuzate anterior (olimpiade, cercuri, proiecte educaționale etc.). Dacă 
profesorul este încredinţat că acest elev este într-adevăr incapabil să facă vreun progres educaţional, 
condiţiile „profeţiei auto-împlinite” a eşecului şcolar sunt astfel întrunite.  

Motivaţia superioară nu se activează automat, ci este influenţată de o serie de factori cum ar 
fi intensitatea dorinţei de a face lucrul cu pricina, probabilitatea reuşitei şi gradul de atractivitate a 
performanţei. Riscul implicat şi prestigiul asociat sarcinii modulează în grad determinant nivelul 
motivaţiei. Nu este de mirare că exclusivitatea unor cluburi sau societăţi, dificultăţile ridicate în 
calea celor ce vor să obţină o anumită slujbă sau nivelul crescut de pericol asociat unor ocupaţii 
cresc interesul pentru ele. La fel, preţurile exorbitante asociate cu raritatea produselor devin factori 
motivatori garantaţi pentru unele persoane din „lumea bună”. 

Procesele şi stările afective şi motivaţionale constituie condiţii intern-subiective de susţinere 
energetică a activităţii de învăţare. Formele superioare ale proceselor afectiv-motivaţionale devin 
constante ale personalităţii şi îndeplinesc funcţii reglatorii pentru activităţile şi manifestările omului. 
În activitatea instructive-educativă toate aceste stări şi procese sunt amplu implicate şi totodată 
modelate şi dezvoltate la nivel superior. Prin caracterul sau reglator-preferenţial al activităţii umane, 
afectivitatea îşi pune amprenta şi asupra calităţii prestaţiei şcolare a elevilor. Activitatea este 

factorul care mobilizează şi susţine energetic efortul cognitiv şi de voinţă al elevilor în activitatea de 
învăţare, ca şi în îndeplinirea eficientă a tuturor îndatoririlor şcolare în asamblul lor. Modul în care 
afectivitatea se inserează în îndeplinirea obligaţiilor şcolare se diferenţiază ascendent în funcţie de 
particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor şi mai ales, de lărgirea orizontului de cunoaştere 
şi a gradului de formare şi dezvoltare a personalităţii lor.  

Având o puternică rezonanţă psihică, afectivitatea reprezintă unul din canalele de recepţie 
optimală a influenţelor educative. Din practică şcolară necondiţionată se pot exemplifica numeroase 
cazuri de elevi cu handicap şcolar sau comportamental, care au fost recuperaţi prin intervenţii de 
natură afectivă: înţelegere, calm, blândeţe, încurajare. Toate acestea constituie exigenţe profesionale 
indispensabile educatorului de orice nivel.  

În esenţă, afectivitatea reflectă, sub forma unor trăiri subiective specifice, relaţiile omului cu 

realitatea din perspectiva raportului dintre cerinţele sale subiective şi condiţiile obiective da 
satisfacere a lor. Concordanţa dintre cerinţe şi realitate determină emoţii pozitive de plăcere, 
satisfacţie, bucurie, în vreme ce discordanța dintre acestea generează emoţii negative de neplăcere 
sau tristeţe. 

Adeseori stările de insatisfacţie datorate dezechilibrului dintre dorinţele, trebuinţele şi 
aşteptările noastre şi condiţiile obiective de satisfacerea lor sunt trăite că situaţii frustrante. Trăirile 
frustrante pot fi trecătoare sau se pot croniciza.  

Ca forme de manifestare, afectivitatea se evidenţiază prin: 
 modificări organice 

 conduite emoţionale sau comportamente motorii caracteristice 

 trăiri subiective specifice 

Starea emoţională a unei persoane se exprimă şi printr-o serie de reacţii motorii cunoscute 
sub denumirea de expresii emoţionale, cum sunt expresia feței (mimica), expresia prin gesture 
(pantomimică) şi modificări de voce (intonaţia, timbrul, intensitatea).  

În activitatea şcolară, expresivitatea emoţională îndeplineşte o funcţie comunicativă şi una 
de reglare a procesului instructiv-educativ. Astfel, măiestria pedagogică a profesorului se relevă şi 
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prin capacitatea să de a se folosi cu pricepere de expresiile emoţionale, cu scopul de a întări forţa 
de sugestie a cunoştinţelor predate. Pe de altă parte, expresivitatea emoţională pe care o arată elevii 
în timpul lecţiei permite profesorului să aprecieze gradul de înţelegere a materialului predate, 
dificultatea lui, stadiul de rezolvare a problemei date şi, pe această bază, îşi poate autoregla 
strategia didactică, în direcţia optimizării ei. Pentru o dezvoltare de calitate a individului instituţia 
de învăţământ trebuie să asigure un echilibru corespunzător al educaţiei şi instruirii, axat pe factori 

dinamici ai motivaţiei. În acest caz funcţia prioritară a educaţiei trebuie să fie prezenţa prin factorii 
ce stimulează activitatea copilului prin învăţare, comportare, socializare, comunicare, promovare, 
dezvoltare identitară. Astfel succesul tuturor performanţelor educative se vor intersecta cu 
segmentele motivaţiei, care produc efectul necesar în procesul dezvoltării individului şi al 
societăţii.  

Motivarea copilului-elevului prin încurajare şi susţinere morală oferă acestuia încrederea în 
propriile posibilităţi şi propria personalitate cu capacităţile respective, în aşa mod oferindu-i 

succesul corespunzător în promovarea programelor şcolare, în redescoperirea propriei vocaţii şi în 
identificarea propriilor abilităţi necesare în formarea unei personalităţi adevărate. În acest caz 
succesele copilului în dezvoltare vor fi corelate cu procesele educative favorabile care avantajează 
sistemul de învăţământ. În acelaşi timp, sistemul de învăţământ prin acţiunile sale pozitive şi 
modalităţile corecte de educaţie motivează omul-copilul în realizarea acelor acţiuni care să-i 

identifice cu uşurinţă identitatea şi personalitatea în viaţă socială. 
Raportată la activitatea şcolară, afectivitatea exprimată în motivaţie şi valorizată prin 

învăţare reprezintă unul din factorii cei mai importanţi în formarea multilaterală a personalităţii 
elevilor. Din această perspectivă, sarcina principală a şcolii, formativă şi informativă, o constituie 
dezvoltarea la elevi a emoţiilor şi sentimentelor superioare (intelectuale, estetice şi morale). 

Atitudinea preferenţială a elevilor faţă de diferitele discipline şcolare este determinată, în 
mare măsură, de existenţa unor componente motivaţionale de ordin afectiv: încrederea în propriile 
capacitate de înţelegere a faptelor; siguranţă în rezolvarea problemelor; bucuria descoperirii 
adevărului şi satisfacţia succesului. 

Interesele cognitive autentice (a şti pentru a cunoaşte, explica şi acţiona practic) se formează 
pe baza dezvoltării capacităţii de efort cognitiv exprimat şi susţinut printr-un ansamblu de 

mobiluri-trebuinţe, dorinţe, atracţii, emoţii, acţiuni şi atitudini, de natură să mobilizeze şi 
direcţioneze selective activitatea de cunoaştere a elevilor.  

Prin urmare, în procesul de formare a sentimentelor intelectuale, profesorul trebuie să 
cultive la elevi curiozitatea epistemică, dragostea pentru adevăr, bucuria descoperirii lui şi 
încrederea în propriile forţe, factori afectivi indispensabili în dezvoltarea unei motivaţii cognitive 
intrinseci. 

În şcoală, profesorul contribuie implicit prin întreaga sa atitudine la formarea gustului pentru 
frumos al elevilor. Vestimentaţia, modul său de comportare în clasă şi în afara ei, felul de 
exprimare verbal pot fi modele estetice pentru elevi şi, foarte adesea, vectori preferenţiali pentru 

disciplina predată sau, dimpotrivă, surse de perturbare a procesului instructiv-educativ. 
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IV. TEHNOLOGII 

 

REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE ÎN DOMENIUL FINISĂRII 
HIGROTERMICE A CONFECŢIILOR TEXTILE 

– Studiu de specialitate – 
 

Prof. Doina Andrei 

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

1. lemente generale 

Finisarea confecţiilor textile reprezintă o etapă importantă a procesului de fabricaţie, în care 
produselor li se conferă caracteristici estetice şi calitative deosebite, în concordanţă cu cerinţele 
beneficiarilor. În sens larg, finisarea începe imediat după asamblarea prin coasere a produselor şi se 
termină când produsul este în forma finală pentru a fi expediat. 

Revoluţia tehnico-ştiinţifică contemporană are influenţe determinante asupra dezvoltării şi 
perfecţionării tehnologiilor de fabricaţie, având ca rezultat creşterea productivităţii muncii, 
economia de materiale şi de energie. Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică au accelerat 
perfecţionarea utilajelor şi echipamentelor aferente, iar odată cu aceasta modernizarea tehnologiilor 
de finisare a confecţiilor textile. Mecanizarea, automatizarea, agregatizarea şi robotizarea unor 
operaţii şi procese au permis diversificarea tehnologiilor de finisare având drept scop reducerea 
consumurilor specifice ale agenţilor de lucru, creşterea productivităţii muncii, îmbunătăţirea calităţii 
şi mentenanţa sporită a efectivelor higrotermice la produsele finisate. 

2. Analiza realizărilor în domeniul finisării  
De-a lungul anilor, finisarea higrotermică, cât şi transportul produselor au parcurs mai multe 

etape ale dezvoltării tehnologice. Îmbinarea armonioasă a tehnologiilor de fabricaţie cu 
automatizarea a făcut ca astăzi în activitatea de finisare, pe lângă utilajele clasice acţionate 
pneumatic, să fie introduse presele şi agregatele cu comandă programată. În ultimul timp s-au 

introdus tehnologii şi utilaje moderne care au condus la creşterea calităţii finisajului higrotermic al 
produselor concomitent cu realizarea unor niveluri ridicate de productivitate fizică. 

Întreprinderile de confecţii din ţara noastră sunt dotate cu linii higrotermice de finisare, care 
au în componenţa lor prese cu comandă-program, procesul tehnologic final de finisare realizându-se 

cu 9 operaţii tehnologice. De asemenea, sunt întreprinderi la care finisajul higrotermic se desfăşoară 
pe linii tehnologice moderne de prese cu comandă program la care produsele se finisează numai cu 
7 operaţii tehnologice. Pe scară mai puţin restrânsă, dar ca o tendinţă dinamică se prezintă 
tehnologiile de finisare pe linii tehnologice, compuse din prese-agregat cu comandă program, 
agregate care permit finisarea produselor în trei operaţii tehnologice, cu trei lucrători. Sistemele de 
programare a fazelor higrotermice şi de comandă automată, conturul geometric adecvat al formelor 
de călcat cât şi capitonajele aferente cu care sunt echipate agregatele moderne, permit finisarea 

produselor într-o varietate de modele şi ţesături. 
Organizarea la întâmplare a finisării produselor ce caracteriza începuturile industriei de 
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confecţii româneşti a evoluat pe măsura dotării cu utilaje şi echipamente tehnologice din ce în ce 
mai performante. Astăzi, se poate spune că introducerea utilajelor echipate cu sisteme de 
automatizare şi odată cu acestea a tehnologilor moderne, a permis concentrarea activităţii de finisare 
în unităţi specializate dotate cu instalaţii şi agregate higrotermice de mare capacitate. Agregarea 

operaţiilor, implementarea computerelor şi a microprocesoarelor, toate acestea cu tendinţe de viitor 
spre automatizarea complexă a activităţii de finisare higrotermică au determinat înlocuirea pe scară 
tot mai largă a muncii manuale şi creşterea substanţială a productivităţii muncii. Automatizarea 
tehnologiilor de finisare a impus perfecţionarea sistemelor de transport interoperaţional al 
produselor, diminuând traseele operatorilor umani în zona de lucru. Transportul interoperaţii, 
efectuat manual prin intermediul ştenderelor fixe de alimentare şi debitare aflate în dotarea fiecărui 
loc de muncă, este înlocuit cu transportorul interoperaţional suspendat. Sistemul de transfer al 
produselor de la un loc de muncă la altul este asincron, adică tactul de lucru este comandat de 
fiecare lucrător, acesta declanşând efectuarea transferului în momentul în care a terminat operaţia 
tehnologică respectivă. Sistemul de transport interoperaţional suspendat asigură un grad de 
flexibilitate ridicat în cadrul atelierelor de finisare. Pentru transferul la depozite a produselor 
finisate, etichetate şi ambalate în pungi de polietilenă s-a introdus transportul suspendat mecanizat 

cu acţionare electrică. 
3. Analiza direcţiilor de dezvoltare tehnologică în domeniul finisării 
Dintre tendinţele privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică la finisarea, 

ambalarea, transportul şi expediţia produselor se remarcă: 
 perfecţionarea construcţiei tiparelor şi modelelor privind elementele de modelare 

primară care să permită simplificarea operaţiilor finisajului higrotermic; 
 utilizarea materialelor termocolante de înaltă calitate şi a unor tehnici de termocolare şi 

plisare perfecţionate; 
 dotarea liniilor tehnologice şi a atelierelor de finisat cu o nouă generaţie de prese cu 

comandă program caracterizate prin mişcarea pe verticală a formei superioare, alimentarea în afara 
spaţiului higrotermic al utilajului, ecran de protecţie, suflare cu aer cald şi absorbţia la forma 
superioară; 

 generalizarea tehnologiilor de finisare completă a produselor cu instalaţiile tip 
Manechin cu vaporizare şi suflare cu aer cald, comandate şi acţionate automat; 

 extinderea tehnologiilor moderne de finisare a produselor prin agregarea operaţiilor 
tehnologice în vederea creşterii gradului de automatizare şi a calităţii finisajului higrotermic; 

 diversificarea largă şi modernizarea capitonajelor utilajelor higrotermice prin 
îmbunătăţirea calităţilor termice şi higrotermice la materialele clasice de capitonare (ţesătura 
metalică, latex, husa), cât şi prin asimilarea materialelor care posedă caracteristici tehnice 
superioare (ţesătura din fire de azbest, latex siliconizat perforat şi neperforat, placa poliuretanică, 
material interţesut şi intercalat cu ţesătura metalică şi altele); 

 conceperea unor sisteme semiautomate şi automate pneumatice şi electropneumatice de 
transport interoperaţional suspendat; 

 realizarea şi implementarea sistemului interoperaţional suspendat cu indexare; 
 realizarea sistemului de transport integrat asistat de calculator pe întregul flux de 

finisare, ambalare, depozitare, lotizare şi expediţie a produselor. Organizarea la nivel de 
automatizare flexibilă a acestei activităţi finale de primă importanţă din procesul de fabricaţie a 
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confecţiilor textile, va conduce la creşterea gradului de integritate calitativă şi cantitativă a 
produselor, şi pe lângă alte avantaje, rezumează influenţele economice deosebite asupra costurilor, 
într-un stadiu tehnologic în care este utilizată o forţă de muncă numeroasă; 

 conceperea şi realizarea unor sisteme de ambalare semiautomată şi automată a 
produselor finisate cu ajutorul roboţilor.  

4. Concluzii 

Într-un interval de timp relativ scurt, plasat între anul 1905, când a fost realizată prima presă 
de călcat şi perioada actuală, utilajele şi echipamentele pentru tratamente umidotermice au 

înregistrat o evoluţie spectaculoasă. 
Pentru atingerea obiectivelor de calitate, productivitate şi protecţie a mediului, firmele 

constructoare de utilaj pentru tratamente umidotermice şi-au axat preocupările în următoarele 

direcţii: 
 creşterea gradului de mecanizare şi automatizare; 
 realizarea unor echipamente modulare, flexibile, uşor adaptabile la schimbările frecvente 

ce caracterizează industria confecţiilor textile; 
 proiectarea ergonomică a utilajelor şi a locurilor de muncă; 
 reducerea poluării şi a consumurilor energetice; 
 programarea uşoară a parametrilor tehnologici şi controlarea funcţionării utilajelor prin 

panouri de comandă etc. 
Studiul a evidenţiat tendinţele în domeniul finisării higrotermice, precum şi a transportului 

produselor în cadrul fluxurilor de ambalare, depozitare, lotizare şi expediţie, sub aspectul 
flexibilizării prin marcizarea proceselor de fabricaţie. 
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NOŢIUNI GENERALE ŞI CRITERII DE CLASIFICARE. ORGANE DE 

GHIDARE 

-Proiect didactic-  

 

Prof. Virginica Barabaş  
Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

lasa: a-X-a F 

Modulul III: Dispozitive și Instalaţii de Ridicat și Transportat (D.I.R.T.) 
Unitatea de învăţare: Organe pentru ghidarea şi  înfăşurarea cablurilor şi lanţurilor 

Tipul lecţiei: Comunicare de noi cunoştinţe 

Scopul lecţiei: Asimilare de noi cunoştinţe 

Durata lectiei: 1 oră 

Loc de desfăşurare: C.D.I. 

 

I. CONŢINUT TEMATIC 

Organe pentru ghidarea şi  înfăşurarea cablurilor şi lanţurilor  
 1. Noţiuni generale şi criterii de clasificare 

 2. Organe de ghidare 

II. COMPETENŢE SPECIFICE 

CS1: Descrie caracteristicile funcţionale ale dispozitivelor şi instalaţiilor de ridicat şi 
 transportat; 

CS2: Utilizează dispozitive şi maşini de ridicat.  

III. COMPETENŢE DERIVATE 

  La sfârşitul activităţii didactice elevii trebuie să fie capabili: 
 CD1: Să clasifice organele pentru ghidare şi înfăşurare în funcţie de organul flexibil; 
 CD2: Să clasifice organele pentru ghidare după destinaţie; 
 CD3: Să identifice modul de executare şi materialele din care se obţin organele de ghidare; 
 CD4: Să identifice elementele constructive, geometrice şi de calcul a organelor de ghidare; 
 CD5: Să utilizeze limbajul de specialitate în comunicare. 
IV. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 A1: Clasificarea organele pentru ghidare şi înfăşurare în funcţie de organul flexibil; 
 A2: Clasificarea organele pentru ghidare după destinaţie; 

 A3: Identificarea modurilor de executare şi a materialele din care se obţin organele de 
 ghidare; 

 A4: Identificarea elementele constructive, geometrice şi de calcul a organelor de ghidare. 
V. STRATEGII DIDACTICE 

 1. Metode didactice: explicaţia, dialogul, problematizarea, conversaţia euristică, observarea 
 dirijată, analiza comparativă, învăţarea prin descoperire. 

 2. Mijloace de învăţământ: manualul, fișe de documentare, fișe de lucru, calculatorul.  
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 3. Forme de organizare a învăţării: activitate frontală,  activitate individuală. 
VI. DESFĂȘURAREA LECŢIEI  

1. Organizarea clasei (2 minute) 

- salutul, scurtă conversaţie de acomodare, verificarea prezenţei, a mijloacelor didactice pregătite, a 
existenţei caietelor de notiţe, instrumentelor de scris. 

2. Captarea atenţiei elevilor (3 minute) 
Profesorul:  - anunţă titlul lecţiei şi enumeră obiectivele de atins la sfârşitul lecţei; 

  - prezintă planul lecţiei, tipul activităţii şi modul de desfăşurare. 

Elevii: - îşi concentrează atenţia asupra activităţii din clasă; 
  - ascultă prezentarea profesorului; 
  - se concentrează pentru a înţelege ce au de făcut; 

- îşi deschid caietele. 

3. Transmiterea / asimilarea noilor cunoştinţe (20 minute) 
Profesorul: - împarte elevii clasei în 4 grupe de câte 5-6  elevi, trasându-le următoarele sarcini de 
lucru: 

- pentru grupa nr. I:  

1. Din ce sistem fac parte organele pentru ghidare şi înfăşurare? 

2. Clasificaţi organele pentru ghidare şi înfăşurare în funcţie de organul flexibil ales. 
3. Daţi exemple de organe pentru ghidare, înfăşurare şi transmitere a mişcării. 
4. Ce destinaţie au organele pentru ghidare şi unde se amplasează ele ?  

- pentru grupa nr. II:  

1. Care este modul de execuţie a rolelor şi care sunt materialele folosite la executarea lor? 

2. Care sunt elementele constructive şi dimensiunile caracteristice ale rolelor? 

3. Care sut relaţiile care dau raportul minim dintre diametrul rolelor şi diametrul cablului? 

4. Pentru ce distanţe se folosesc transmisiile prin cablu?  
- pentru grupa nr. III:  

1. Care este modul de execuţie a roţilor şi care sunt materialele folosite la executarea lor? 

2. Ce elementele constructive se întâlnesc în cazul roților de lanț, care dintre ele pot lipsi şi de ce?  
3. Ce deosebiri există între rolele de cablu şi roţile de lanţ? 

4. Pentru ce distanţe se folosesc transmisiile prin lanţ? 

- pentru grupa nr. IV:  

1. Ce organe pentru transmiterea mişcării cunoaşteţi? 

2. Când sunt utilizate roţile dinţate de lanţ? 

3. Ce elemente constructive întâlnim la roţile dinţate şi ce diferenţe există între acestea şi roţile de 
lanţ? 

4. Care sunt elementele de calcul caracteristice roţilor dinţate de lanţ? 

Elevii: - rezolvă sarcinile de lucru;  

- caută pe internet cât mai multe informații legate de sarcina pe care o au;  
- scot la imprimantă imaginile și informațiile necesare; 
- își împărtășesc informațiile pe care le-au obținut (în cadrul grupei). 

4. Fixarea şi consolidarea conţinuturilor predate. Realizarea conexiunii inverse (20 

minute) 

Profesorul - verifică prin întrebări frontale  modul de receptare a noilor cunoştinţe. 
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Elevii - se concentrează şi răspund la întrebări (fiecare grupă deleagă un reprezentant care răspunde 
întrebărilor). 

5. Încheierea activităţii (5 minute) 
Profesorul: - evidenţiază elevii activi acordă note, le motivează şi consultă clasa privind justeţea      

aprecierilor; 

- face aprecieri asupra lecţiei. 
Elevii: - sunt atenţi la aprecierile profesorului și îşi manifestă deschis şi liber părerea.  
 

 

LICEUL TEHNOLOGIC „ION BĂNESCU”- MANGALIA 

Profesor:  BARABAŞ VIRGINICA  
Clasa: a X-a F 

Modulul III: DISPOZITIVE ŞI INSTALAŢII DE RIDICAT ŞI TRANSPORTAT 

Unitatea de învăţare: ORGANE PENTRU GHIDAREA ŞI  ÎNFĂŞURAREA CABLURILOR 
ŞI LANŢURILOR 

Lecţia:  NOŢIUNI GENERALE ŞI CRITERII DE CLASIFICARE. ORGANE DE GHIDARE 

Tipul lecţiei: Comunicare de noi cunoştinţe 

Scopul lecţiei: Asimilare de noi cunoştinţe 

Durata lectiei: 1 oră 

Loc de desfăşurare: C.D.I. 

FIŞĂ  DE LUCRU 

 

 

- pentru grupa nr. I:  

Noţiuni generale şi criterii de clasificare 

1. Din ce sistem fac parte organele pentru ghidare şi înfăşurare? 

2. Clasificaţi organele pentru ghidare şi înfăşurare în funcţie de organul flexibil ales. 
3. Daţi exemple de organe pentru ghidare, înfăşurare şi transmitere a mişcării.  
4. Ce destinaţie au organele pentru ghidare şi unde se amplasează ele ? 

 

- pentru grupa nr. II:  

Rolele pentru cablu de oţel 
1. Care este modul de execuţie a rolelor şi care sunt materialele folosite la executarea lor? 

2. Care sunt elementele constructive şi dimensiunile caracteristice ale rolelor? 

3. Care sut relaţiile care dau raportul minim dintre diametrul rolelor şi diametrul cablului? 

4. Pentru ce distanţe se folosesc transmisiile prin cablu?  
 

- pentru grupa nr. III:  

Roţile pentru lanţuri calibrate cu zale 

1. Care este modul de execuţie a roţilor şi care sunt materialele folosite la executarea lor? 

2. Ce elementele constructive se întâlnesc în cazul roților de lanț, care dintre ele pot lipsi şi de ce?  
3. Ce deosebiri există între rolele de cablu şi roţile de lanţ? 

4. Pentru ce distanţe se folosesc transmisiile prin lanţ? 
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- pentru grupa nr. IV:  

Organe pentru transmiterea mişcării - roţile dinţate pentru lanţ 
1. Ce organe pentru transmiterea mişcării cunoaşteţi? 

2. Când sunt utilizate roţile dinţate de lanţ? 

3. Ce elemente constructive întâlnim la roţile dinţate şi ce diferenţe există între acestea şi roţile de 
lanţ? 

4. Care sunt elementele de calcul caracteristice roţilor dinţate de lanţ? 

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC „ION BĂNESCU”- MANGALIA 

Profesor:  BARABAŞ VIRGINICA  
Clasa: a- X-a F 

Modulul III: DISPOZITIVE ŞI INSTALAŢII DE RIDICAT ŞI TRANSPORTAT 

Unitatea de învăţare: ORGANE PENTRU GHIDAREA ŞI  ÎNFĂŞURAREA CABLURILOR 
ŞI LANŢURILOR 

Lecţia:  NOŢIUNI GENERALE ŞI CRITERII DE CLASIFICARE. ORGANE DE GHIDARE 

Tipul lecţiei: Comunicare de noi cunoştinţe 

Scopul lecţiei: Asimilare de noi cunoştinţe 

Durata lectiei: 1 oră 

Loc de desfăşurare: C.D.I. 

 

FIŞĂ  DE LUCRU - rezolvare 

 

 

- pentru grupa nr. I:   Noţiuni generale şi criterii de clasificare 

1. Din ce sistem fac parte organele pentru ghidare şi înfăşurare? 

Organele pentru ghidarea şi înfăşurarea cablurilor şi lanţurilor fac parte din sistemul 

transmisiilor instalaţiilor şi maşinilor de ridicat şi transportat. 
2. Clasificaţi organele pentru ghidare şi înfăşurare în funcţie de organul flexibil ales? 

În funcţie de organul flexibil ales, organele pentru ghidare şi înfăşurare se clasifică în: 
1. Organe pentru ghidarea şi înfăşurarea cablurilor; 
2. Organe pentru ghidarea, înfăşurarea şi transmiterea mişcării prin lanţuri. 

3. Daţi exemple de organe pentru ghidare, înfăşurare şi transmitere a mişcării?  
Organele folosite pentru ghidare sunt:  

a. Rolele de cablu; 

b. Roţile de lanţ. 
Organele folosite pentru înfăşurare sunt:  

a. Tamburele pentru cabluri; 

b. Tamburele pentru lanţuri. 
Organele folosite pentru transmiterea mişcării (prin lanţuri cu eclise) sunt roţile dinţate 

pentru lanţ. 
4. Ce destinaţie au organele pentru  ghidare şi unde se amplasează ele ? 

 Organele de ghidare sunt destinate să servească drept reazeme ale organului flexibil, în 
punctele în care trebuie să se realizeze o modificare a traseului acestuia. 

 



Dialoguri Didactice – Nr. 9, iunie 2018 

 

 

 

128 

 

- pentru grupa nr. II:  Rolele pentru cablu de oţel - fac parte din categoria de organelor de ghidare. 

1. Care este modul de execuţie a rolelor şi care sunt materialele folosite la executarea lor? 

 Se pot executa turnate din fontă Fc 200, Fc 250 şi mai rar fontă maleabilă sau cu grafit 
nodular; se mai pot executa prin turnare din oţel OT 45, OT 50, fiind mai avantajoase din punct de 

vedere al duratei de exploatare; şi se mai pot executa prin sudare din platbandă de oţel, fiind mult 

mai uşoare şi cu o structură de rezistenţă superioară. 
2. Care sunt elementele constructive şi dimensiunile caracteristice ale rolelor?  
 Elementele constructive ale rolelor sunt: obada, butucul rolei care este liber pe un ax fix 

sau  se fixează pe un arbore, discul circular de legătură sau braţele dintre obadă şi butuc.(fig. 1) 
 Dimensiunile caracteristice ale unei role sunt: diametrul de înfăşurare D şi profilul 
şanţului pe care se aşează cablul cu diametrul d.(fig. 1, fig. 2) 

                                              
 Fig. 1.  Rolă pentru ghidarea cablurilor                              Fig. 2. Profilul rolei de cablu 

3. Care sunt relaţiile care dau raportul minim dintre diametrul rolelor şi diametrul cablului? 

Raportul minim dintre diametrul rolelor şi diametrul cablului, trebuie să corespundă 
relaţiilor:  

D / d = 25 pentru α= 5 - 10°; 
D / d = 40 pentru α= 10 - 20°;  

4. Pentru ce distanţe se folosesc transmisiile prin cablu ?  

  Transmisile prin cablu se folosesc pentru distanţe de la 10 la 1000m, datorită deplasării line 
a cablului  care se sprijină şi este ghidat de aceste role. 
 

- pentru grupa nr. III:  Roţile pentru lanţuri calibrate cu zale - fac parte din categoria de organelor 

de ghidare. 

1. Care este modul de execuţie a roţilor şi care sunt materialele folosite la executarea lor ? 

 Roţile pentru lanţuri calibrate cu zale se pot executa prin turnare din fontă sau oţel. 
2. Ce elementele constructive se întâlnesc în cazul roților de lanț, care dintre ele pot lipsi şi de ce? 
 Elementele constructive ale roţilor sunt ca şi în cazul rolelor: obada, butucul şi discul 
circular de legătură sau braţele dintre obadă şi butuc (în multe cazuri acestea lipsesc datorită 
avantajului de flexibilitate mărită a lanţurilor). (fig.3) 
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Fig. 3.  Roată cu locaşuri 
 

3. Ce deosebiri există între rolele de cablu şi roţile de lanţ ? 

 Deosebirile dintre roţile de lanţ şi rolele de cablu constau în forma profilului de aşezare a 
lanţului (prevăzut cu scobituri şi proeminenţe). 
4. Pentru ce distanţe se folosesc transmisiile prin lanţ ? 

 Transmisia prin lanţ se foloseşte pentru distanţe scurte până la 10m şi realizează o ghidare 
a lanţului prin întrepătrunderea ochiurilor cu proeminenţele de la periferia roţilor. 
 

- pentru grupa nr. IV:  Organe  pentru transmiterea mişcării - roţile dinţate pentru lanţ 
1. Ce organe pentru transmiterea mişcării cunoaşteţi ? 

Organele  pentru transmiterea mişcării sunt roţile dinţate pentru lanţ. 
2. Când sunt utilizate roţile dinţate de lanţ ? 

 Sunt utilizate numai pentru lanţuri cu eclise, folosite în construcţia instalaţiilor de 
transportat. 

3. Ce elemente constructive întâlnim la roţile dinţate şi ce diferenţe există între acestea şi celelalte 

roţi de lanţ ? 

 Au aceleaşi elemente constructive: obada, butucul şi discul circular de legătură sau braţele 
dintre obadă şi butuc, cu deosebirea că la periferie sunt prevăzute cu dinţi prelucraţi, care în 
timpul funcţionării intră între bolţurile lanţurilor şi ecliselor. 
4. Care sunt elementele de calcul caracteristice roţilor dinţate de lanţ? 

Elementele de calcul caracteristice sunt:  

a. Pasul p, în mm; 
b. Diametrul de divizare Do, în mm; 
c. Diametrul interior al dinţilor Di, în mm; 
d. Diametrul exterior al dinţilor sau diametrul de vârf De, în mm; 
e. Diametrul bolţului sau al rolei de bolţ al lanţului care se aşează pe profilul dintre 

doi dinţi, dc; 
f. Lăţimea dintelui b, în mm; 
g. Diametrul şi lungimea alezajului butucului, pentru fixarea roţii pe ax, în mm; 
h. Numărul de dinţi z. 
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IMPACTUL FORMATIV AL ÎNVĂŢĂRII PRIN EXPLORARE ŞI 
DESCOPERIRE PENTRU DOMENIUL INDUSTRIE ALIMENTARĂ 

-Studiu de specialitate- 

 
Prof. Octavia Barbu  

Colegiul Agricol ”Dr. C. Angelescu” Buzău, jud. Buzău 

coala, prin educaţia şi instruirea de care este responsabilă, are ca preocupări 
fundamentale nu numai investirea elevilor cu un sistem de cunoştinţe, ci mai ales îndrumarea şi 
stimularea acestora în direcţia dezvoltării cognitive, afective, sociale, a exersării abilităţilor în 

contexte variate, în vederea pregătirii lor pentru integrarea optimă în activitatea şi viaţa socială. 
Premisele dezvoltării mecanismelor interne ale cunoaşterii îşi găsesc o concretizare adecvată în 

ocaziile în care individul este pus,în situaţii reale de acţiune asupra problemelor de rezolvat. Elevul 

trebuie solicitat să ia contact cu realitatea cât mai des posibil, pentru a adopta decizii promte şi 
potrivite. 

Activismul elevului determinat de strategiile folosite de către cadrul didactic în desfăşurarea 

activităţii de predare-învăţare-evaluare, se constituie ca un imperativ al orientării moderne în 
educaţie. Şcoala 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. 
Profesorii trebuie să fie interesaţi de ceea ce-şi doresc elevii să înveţe şi de ceea ce pot să 

facă cu aceste cunoştinţe. Rolul profesorului nu este de a suprasatura elevii cu diverse cunoştinţe, ci 
de a le arăta ce au de făcut cu acestea. Dacă nu sunt capabili să folosească în practică ceea ce au 

învăţat, degeaba deţin cunoştinţe pur teoretice. În educaţie şi instruire trebuie avută în vedere 

îmbinarea eficientă a ambelor aspecte. Educatorul este un căutător, un producător pasionat şi un 
distribuitor de cunoaştere. El devine un profesor-cercetător şi prin aceasta un gânditor care reflectă 
la practica educativă, conştient fiind de responsabilitatea sa în a cultiva la elevii săi practici 

investigative şi reflexive. 
În acest sens, un deosebit rol formativ îl are modelul „învăţării prin explorare şi 

descoperire”. 

Scopul acestui studiu este de a proiecta şi de a organiza secvenţe de învăţare structurate în 

etape şi de a verifica eficienţa acestor activităţi în dobândirea cunoştinţelor ştiinţifice într-un mod 

activ, prin explorare, prin descoperire. Ca rezultat direct se doreşte corectarea unor concepţii greşite 

asupra alimentelor de tip fast-food. 

Explorare: În această etapă elevilor li se oferă ocazia de a se implica direct în stabilirea 

valorii nutritive, a gradului de asimilare a alimentelor de tip fast-food, în studiul efectului asupra 

sănătăţii a consumului repetat şi în cantităţi mari a acestor produse. 

În timp ce lucrează elevii concep experienţe comune care solicită schimbul de informaţii şi 
comunicarea, proiectează, formulează ipoteze, testează previziunile proprii, formulează propriile 

păreri.   
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Profesorul furnizează informaţii suplimentare, monitorizează concentrarea elevilor pe 

sarcinile de efectuat. În timpul explorării, sarcinile elevilor sunt ghidate pe un proces similar 

cercetării ştiinţifice şi tehnologice, prin care elevii sunt antrenaţi activ în învăţare.  
În etapa de explorare elevii observă, analizează, compară, notează observaţiile în fişe, emit 

ipoteze. Pentru stârnirea curiozităţii, profesorul nu explică fenomenul, ci provoacă elevii, implicit 

sau explicit, să găsească o explicaţie, să compare, să anticipeze etc. Scopurile acestei etape sunt: 

provocarea curiozităţii, sprijinirea elevilor în formularea întrebărilor şi în fixarea scopurilor pentru 

investigaţie şi învăţare. 

În etapa de proiectare a acestei etape profesorul răspunde la câteva întrebări: Care este 

fenomenul pe care-l vor explora elevii? Ce activităţi vor desfăşura elevii pentru a explora acest 

fenomen? Ce fel de observaţii vor face elevii? Ce indicaţii voi oferi elevilor? Ce materiale sunt 

necesare? Ce fişe de lucru vor primi elevii? Cum voi ghida elevii pentru ca observaţiile lor să fie 

complete, corecte? etc. 

Explicare: Scopul etapei este de a oferi elevilor ocazia de a comunica ceea ce au aflat şi de 
a înţelege semnificaţiile. Comunicarea are loc între elevi, între elevi şi profesor, printr-un proces de 

reflecţie. Odată ce elevii şi-au construit propria înţelegere, ei sunt ajutaţi să sintetizeze şi să explice 

propriile idei. Această etapă introduce termenii noi şi corectează sau reorientează concepţiile 

greşite. 
Elevii explică rezultatele obţinute şi stabilesc caracteristicile esenţiale ale conceptelor prin 

intermediul conversaţiei euristice. Scopul etapei de explicare este de a-i sprijini pe elevi să 
identifice cauzele, condiţiile care favorizează, frânează sau stopează producerea anumitor boli, să 
deduca unele consecinte ale acestora. 

În proiectarea activităţii, profesorul răspunde la câteva întrebări:  Cum pot fi ajutaţi elevii să 

esenţializeze observaţiile şi să le exprime verbal? Cum pot ghida elevii pentru a construi corect 

conceptul? Cum îi voi determina pe elevi să înţeleagă importanţa cunoaşterii acestui fenomen 

pentru viaţă?  
 Extindere: Scopul etapei este de a permite elevilor să folosească noile cunoştinţe şi să 
continue să exploreze implicaţiile, consecinţele acestora. În această etapă elevii extind, dezvoltă 

ceea ce au învăţat, fac conexiuni cu alte concepte înrudite, aplică cele descoperite în lumea din jurul 

lor, în noi moduri şi în situaţii noi. 

Elevii leagă descoperirile lor de cunoştinţele anterioare, rezumă cunoştinţele, compară ceea 
ce au învăţat cu ceea ce ştiau dinainte, revizuiesc răspunsurile la întrebări, formulează noi întrebări, 
aplică noile cunoştinţe, interpretează şi argumentează. În proiectarea acestei etape profesorul 

răspunde la câteva întrebări: Cum contribuie cunoaşterea acestor fenomene la întelegerea realităţii? 

Cunoaşterea acestor fenomene este obligatorie pentru cunoaşterea altor fenomene, procese, 

concepte? Care sunt acestea? 

Rezultatele studiului 

În urma studiului realizat elevii au ajuns la concluzia că, deşi alimentele de tip fast-food pot 

fi caracterizate printr-o valoare senzorială ridicată, ele sunt considerate de nutriţionişti foarte 

nesănătoase, prezentând mai ales riscurile unui aport energetic ridicat şi al lipsei de varietate. 

Hrana de tip fast-food este încărcată de calorii goale, înşelătoare (provenite în cea mai mare 

parte din grăsimi saturate şi zahăr), care dau senzaţia de saţietate pentru puţin timp, dar care nu pot 

susţine efortul depus pe parcursul unei zile. Acesta este unul dintre motivele pentru care 

consumatorul simte nevoia să mănânce din ce în ce mai mult. Multe dintre materiile prime care 
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intră în componenţa meniurilor din restaurantele fast-food conţin cantităţi însemnate de grăsimi 
(cartofii prăjiţi, carnea, brânza topită). 

Aceste alimente sunt însă deficitare în vitamine şi substanţe minerale, deoarece nu conţin 

decât porţii fixe şi foarte mici de fructe şi legume. În plus, sandviciurile, cornurile, hotdogul, pastele 
sunt aproape exclusiv realizate pe baza produselor rafinate, cărora le lipsesc atât fibrele alimentare, 

cât şi ceilalţi micronutrienţi esenţiali, elemente foarte valoroase pentru organism. Astfel, valoarea 

biologică a alimentelor tipice fast-food nu poate fi decât extrem de redusă sau chiar nulă. 
Acestă activitate  a avut ca rezultat schimbarea atitudinii elevilor: din multitudinea de oferte 

alimentare, să ştie ce/ care/ cât să aleagă. Cheia reuşitei, se află în mâna oricăruia dintre elevi, dar 

succesul depinde de fiecare în parte.  

Utilizarea învăţării prin explorare şi prin descoperire constituie un factor puternic favorizant 

al eficienţei metodelor atât în ce priveşte achiziţiile de cunoştinţe propuse de programa şcolară, 
asigurând deschideri interdisciplinare reprezentative, cât şi în privinţa formării şi dezvoltării de 
capacităţi fundamentale necesare în găsirea soluţiilor optime la diversele probleme întâlnite în viaţa 

cotidiană.  
Combinarea optimă a învăţării prin explorare şi prin descoperire în cadrul activităţilor 

didactice, dublată de o coordonare şi ghidare adecvată a elevilor aflaţi în situaţiile de învăţare, fie 

individual, fie în grup, a condus la o valorificare superioară a valenţelor informative şi mai cu 

seamă a celor formative de care dispun cele două metode. 
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SUBIECTE OLIMPIADA – DISCIPLINE  TEHNOLOGICE 

-Faza pe şcoală-  
 

Prof. Paraschiva Căpriţă  
Colegiul Economic Buzău, jud. Buzău 

rofil: Servicii 

Clasa: a X-a 

Disciplina: Contabilitate              

 

Subiectul I:                                                                                        TOTAL: 5 puncte 

 

Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect: 
1. Creanţele imobilizate reprezintă: 

a) sume ce aparţin unităţilor economice, dar se află la terţe persoane fizice sau juridice în 

scopuri diverse; 

b) sume ce aparţin unităţii economice şi se află în conturile noastre bancare; 
c) sume ce aparţin unităţii economice, dar se află imobilizate în acţiuni şi obligaţiuni; 
d) a,b,c; 

e) a,c. 

2.  Un cont bifuncţional prezintă sold final: 
a) zero; 

b) debitor/creditor; 

c) debitor şi creditor. 
3.  În cadrul analizei contabile avem: 

a) stabilirea conţinutului operaţiei urmată de aplicarea regulilor de funcţionare a conturilor; 
b) stabilirea elementelor, urmată de stabilirea conturilor; 
c) precizarea elementelor urmată de sensul modificării; 
d) stabilirea conturilor urmată de sensul modificării; 
e) stabilirea naturii operaţiei urmată de precizarea elementelor ce se modifică. 

4.  Precizaţi care din următoarele elemente patrimoniale sunt încadrate corect: 
a) acţiuni şi obligaţiuni dobândite pe termen scurt (titluri de plasament); 

b) titluri de participare (titluri de plasament); 

c) datorii faţă de bancă pentru creditele acordate (datorii comerciale); 
d) brevete şi licenţe (imobilizări financiare); 
e) produse finite (imobilizări corporale). 

5.  Determinaţi care din următoarele structuri face parte din categoria datoriilor: 
a) produse finite; 

b) acreditive; 

c) rezultatul exerciţiului; 
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d) debitori diverşi; 
e) efecte comerciale de plătit. 

 

Subiectul  II                                                                                     TOTAL: 35 puncte 

       S.C. „Alfa” S. A. efectuează în cursul lunii ianuarie următoarele operaţii economico-financiare: 

a) Se rambursează rata la creditul pe termen scurt 600, conform ordin de plată. 
b) Se acordă avans chenzinal salariaţilor în numerar 5000 lei, conform listă de avans chenzinal; 
c) Se retrage un acţionar reducându-se capitalul social cu suma de 1000 lei; 

d) Se restituie suma de 1000 lei acţionarului în numerar. 
e) Se depune suma de 3000 lei din casierie în contul bancar. 
f) Se obţin produse finite la cost de producţie 1200 lei. 
g) Se vând pe bază de factură produse finite, preţ de vânzare 1500 lei, TVA 19 %. 

Se cere: 

Să se efectueze analiza contabilă a operaţiilor date şi să se întocmească formula contabilă utilizând 
şi simbolul conturilor. 
                                                                 

 

OLIMPIADA -  DISCIPLINE  TEHNOLOGICE 

Faza pe şcoală 

Barem de corectare şi notare 

 

 

Profil: Servicii 

Clasa: a X-a 

Disciplina: Contabilitate 

 

Subiectul  I:  5 puncte ( 1 punct pentru fiecare răspuns corect ) 

1-a; 2-c; 3-e; 4-a; 5-e. 

Subiectul  II : 35 puncte ( 5 puncte pentru fiecare operaţie economico-financiară din care 2,5 
puncte pentru analiza contabilă şi 2,5 pentru formula contabilă). 
a) 5191 Credite bancare pe termen scurt, P, -, D 

5121 Conturi la bănci în lei, A, -, C 

5191 Credite bancare pe termen scurt = 5121 Conturi la bănci în lei   600 

 b)  425 Avansuri acordate personalului, A, +, D 

5311  Casa în lei, A, -, C 

425 Avansuri acordate personalului = 5311 Casa în lei  5000 

c)  456 Decontări cu asociaţii privind capitalul B/P, +, C 

1012 Capital subscris vărsat  P, -, D 

1012 Capital subscris vărsat = 456 Decontări cu asociaţii privind capitalul  1000 

d)  456 Decontări cu asociaţii privind capitalul B/P, -, D 

5311 Casa în lei A, -, C 

456 Decontări cu asociaţii privind capitalul = 5311 Casa în lei  1000 

e)  5311 Casa în lei, A,-, C 

581 Viramente interne, A, +, D 
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581 Viramente interne = 5311 Casa în lei 3000 

581 Viramente interne, A, -, C 

5121 Conturi la bănci în lei, A, +, D 

5121 Conturi la bănci în lei = 581 Viramente interne 3000 

f)  345 Produse finite A, +, D 

711 Variaţia stocurilor, B/P, +, C 

345 Produse finite = 711 Variaţia stocurilor 1200 

g)  4111 Clienţi, A, +, D 

701  Venituri din vânzarea produselor finite, P, +, C 

4427  TVA colectată, P, +, C 

4111 Clienţi      =                                   %                               1785         
701 Venituri din vânzarea produselor finite                               1500       

4427 TVA colectată                                                                   285 

 

 

 

STUDIU DE SPECIALITATE 

PRIVIND INDICATORII DE EFICIENŢĂ ECONOMICĂ 

 

Prof. Paraschiva Căpriţă  
Colegiul Economic Buzău, jud. Buzău 

ndicatorii de eficienţă economică sunt: 
1) SOLVABILITATEA = capacitatea entităţii de a plăti la scadenţă şi în orice condiţii 

toate datoriile faţă de creditorii săi. O entitate este solvabilă când suma activelor sale investite în 
imobilizări corporale, active circulante, creanţe, resurse băneşti este mai mare sau cel puţin egală cu 
totalul datoriilor reprezentând obligaţii faţă de furnizori, instituţii bancare, etc. Solvabilitatea se 
asigură numai prin desfăşurarea unei activităţi eficiente din care să rezulte profit. Pierderile din 
patrimoniu conduc mai devreme sau mai târziu la starea de insolvabilitate. 

Solvabilitatea patrimonială = capital social /  totalul elementelor patrimoniale constituite 

din credite, inclusiv capitalul social (trebuie să fie între 50% şi 100%) 
Ex. 90.000 / ( 1.700.000 + 90.000) X 100 = 5.03% Acest nivel se îndepărtează mult de 

valoarea optimă ceea ce denotă că entitatea nu are capacitatea pe un termen relativ mai îndepărtat să 
facă faţă scadenţelor la datorii. Se impun măsuri de reorientare a strategiilor de redresare şi 
eficientizare a activităţii economice. 

Solvabilitate imediată = mijloacele băneşti disponibile la un moment dat sau pe o perioadă 
scurtă de timp (15 – 20 zile) în raport cu obligaţiile de plată exigibile în acelaşi interval de timp. 

2) INDICATORI  DE  RISC: 

Gradul de îndatorare = Credite curente/ Capital propriu X 100 (în dreptul liniei de 
fracţie); (acesta trebuie să fie sub 40%). 
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Ex. (25.000 / 25.520) X 100 = 97,96% Indicatorul are valoare mare faţă de 40% cât ar fi 
valoarea maximă şi arată că există riscul de incertitudine şi nesiguranţă în obţinerea de rezultate 
economice optime. 

Viteza de rotaţie a stocurilor = Costul vânzărilor / Stocul mediu (Stoc la începutul 
perioadei + Stoc la sfârşitul perioadei : 2) 

Indicatorul arată de câte ori este rulat stocul. 
Ex. 4.328.000 / 49.985 = 87 ori Indicatorul arată că stocul a fost rulat de 87 ori în cursul 

exerciţiului şi se apreciază că este o viteză optimă în raport cu volumul vânzărilor. 
Viteza de rotaţie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate 

Indicatorul arată în ce proporţie volumul cifrei de afaceri este generată de volumul activelor 
imobilizate. Dacă rezultă o cifră mare rezultă că entitatea îşi desfăşoară activitatea cu un volum 

redus de active fixe. 

Ex. 4.333.000 / 16.000 = 270.813 Proporţia este foarte mare şi arată că entitatea îşi 
desfăşoară activitatea cu un volum redus de active fixe. 

3) Situaţia netă a patrimoniului = Active – Datorii (faţă de terţi) 
 Acest indicator redă averea netă a acţionarilor, activul neangajat în datorii. 
Ex. 7.030.000 – 6.940.000 = 90.000 lei 

4) Fondul de rulment = Active circulante – Datorii curente 

Acest indicator reprezintă partea de resurse financiare ce participă la asigurarea finanţării 
permanente a activelor circulante. 

Ex. 5.000.000 – 4.540.000 = 460.000 lei 

5) Nevoia de fond de rulment = Utilizări de exploatare – Resurse de exploatare 

Utilizări de exploatare = stocuri şi creanţe 

Resurse de exploatare = datorii faţă de furnizori şi alte datorii nefinanciare 

Nevoia (necesarul) de fond de rulment reprezintă rezultatul compensării operaţiilor de 
exploatare nefinalizate încă din punct de vedere financiar sub forma încasărilor şi al plăţilor.  

Ex. 4.230.000 – 3.820.000 = 410.000 lei 

6) Trezoreria = Fond de rulment – Nevoia de fond de rulment 

Trezoreria reprezintă mijloacele financiare de care dispune o entitate pentru a face faţă 
plăţilor. 

Ex. 460.000 – 410.000 = 50.000 lei Fondul de rulment este mai mare decât necesarul de 
fond de rulment, dacă ar fi fost invers era un dezechilibru al trezoreriei şi trebuia să se apeleze la 
credite pe termen scurt. 

7) Trezoreria netă = Disponibilităţi – Credite de trezorerie şi credite pe termen scurt 
Ex. 60.000 – ( 10.000 + 30.000 ) = 20.000 

8) Rentabilitatea capitalului = Profit înaintea plăţii dobânzii şi a impozitului angajat                                  

pe profit / capital angajat (capital propriu + datorii pe termen lung) 

Ex. 28.000 / 73.120 = 0,38 ceea ce înseamnă că la 1 leu capital angajat se obţine 0,38 lei 
profit. 

Bibliografie: 

1. Dumitru, Corina Graziella - Contabilitate – Aplicaţii, teste de autoevaluare, studii de caz şi 
practică contabilă, Editura Universitară, Bucureşti, 2005 

2. Feleagă, Niculae; Ionaşcu, Ion - Contabilitatea finaciară, Editura Economică, Bucureşti, 1993 
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INSTRUMENTE GRAFICE ÎN APLICAŢIILE DE BIROTICĂ  
-Proiect de lecţie- 

 

Prof. Iulian Cioroianu  

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu“ Mangalia, jud. Constanța 

ata: 22.05.2018 

Clasa: a XI-a A 

Vârsta elevilor: 17-18 ani 

Număr de elevi: 21 

Disciplina: Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 
Condiţii de desfăşurare a activităţii: toată clasa, în laboratorul de informatică 

Conţinutul activităţii: 
 Tip: Lecţie de verificare şi apreciere a rezultatelor  
 Unitatea de învăţare: Instrumente grafice în aplicaţiile de birotică 

 Conţinut: Instrumente grafice în aplicaţiile de birotică (Conform „Programa şcolară 

Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor - (tehnici de prelucrare audio-vizuală), clasa a 

XI-a, ciclul superior al liceului, filiera vocaţională, profilul artistic, specializările muzică, 

arta actorului, coregrafie”) 
Competenţa generală:  

 Cunoaşterea modului de utilizare a unor medii informatice de lucru 

Competenţe specifice:  
 Utilizarea funcţiilor grafice ale aplicaţiilor grafice studiate în clasa a IX-a  

 Utilizarea aplicaţiilor de birotică învăţate în vederea dezvoltării unor funcţii grafice a 

acestora 

Obiective operaţionale:  
 Cognitive:  

- Să identifice extensiile aplicaţiilor învăţate 

- Să cunoască modul de grupare, multiplicare, ştergere şi selectare a obiectelor grafice 

- Să identifice funcţiile specifice de desenare a editoarelor grafice 

- Să efectueze operaţii de rotire, deplasare, deformare a unei imagini 

- Să identifice obiectele grafice primare din programele de procesare a textelor (Word şi 

PowerPoint) 

- Să controleze dimensiunea, tipul de linie, culoarea obiectelor grafice 

- Să modifice contrastul, luminozitatea şi nivelul de culoare a obiectelor grafice 

 Afectiv – atitudinale:  

- Să aprecieze corect răspunsurile oferite de ceilalţi elevi ai clasei; 
- Să se autoevalueze în raport cu obiectivele şi cu clasa; 
- Să fie atenţi şi să participe activ la lecţie; 
- Să aprecieze rezultatele activităţii desfăşurate; 
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- Să-şi dezvolte interesul pentru studiul informaticii prin aplicarea cunoştinţelor în 
probleme variate. 

 Psihomotorii:  

- Să-şi dezvolte gândirea logică, capacitatea de generalizare şi problematizare; 
- Să dovedească trăinicia noţiunilor dobândite la informatică; 

- Să dovedească abilitate în rezolvarea aplicaţiilor cu ajutorul calculatorului. 

Strategia didactică:  
 Resurse procedurale: conversaţia, demonstraţia, problematizarea, exerciţiul, învăţarea prin 

descoperire. 

 Resurse materiale: test, manual (Mariana Miloşescu, Manual de TIC,  clasa a X-a,  E.D.P., 

Bucureşti, 2006) 

 Forme de organizare: activitate individuală. 
Forme de evaluare: evaluare sumativă (test alcătuit din 12  itemi: cu alegere multiplă, de asociere, 
cu răspuns scurt) 

 

NR. 

CRT. 

VERIGILE / 

ETAPELE 

LECŢIEI 

CONŢINUT/ SISTEME DE 

ACŢIONARE 
DOZARE 

FORMAŢII DE 
LUCRU ŞI 
INDICAŢII 

METODOLOGICE 

OBSERVAŢII 

1 

Organizarea 

clasei pentru 

lecţie 

Notarea absenţelor 
Pregătirea elevilor cu cele necesare 
lecţiei 

2 min Toată clasa  

2 

Evaluarea scrisă 
a cunoştinţelor 

 

Se rezolvă de către elevi testul 
propus.  

Testul este alcătuit din 12 itemi cu 

alegere multiplă, de asociere, cu 
răspuns scurt. 
Se acordă 1 punct din oficiu, iar 
pentru fiecare item se acordă 
următorul punctaj: 

1 0.5 

2 0.5 

3 0.5 

4 0.5 

5 0.5 

6 0.5 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

11 1 

12 1 
 

45 min. 

 Captarea atenţiei 
şi trezirea interesului 
pentru evaluare. 

 Individual 

Elevii primesc 

testele. 

3 

Comunicarea 

răspunsurilor 
corecte 

Se prezintă răspunsurile corecte la 
subiectele de tip grilă. 3 min. Frontal 

Elevii îşi notează 
răspunsurile. 
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TESTARE 

 

I. Precizaţi denumirea aplicaţiei care are extensia: 
a. .txt………………………………………. 
b. .bmp…………………………………….. 
c. .ppt/pptx………………………………… 

d. .doc/docx……………………………….. 
II. Realizaţi corespondenţa corectă: 

I. Extensii pentru fişiere de tip arhivă 1. txt, doc, docx 

II. Extensii pentru fişiere de tip text 2. rar, zip, ace 

III. Extensii pentru fişiere de tip imagine 3. avi, mpg, mpeg 

IV. Extensii pentru fişiere de tip audio 4. jpg, gif, tiff, bmp, psd 

V. Extensii pentru fişiere de tip video 5. mp3, mp2, wav, wma 

 

III.  Uniţi, printr-o săgeată, fiecare element al coloanei A cu elementul corespunzător din 
coloana B (operaţii valabile în Microsoft PowerPoint cât şi în Microsoft Word):  

A        B 

1. Aducerea unui obiect în prim plan  a) Ţinem apăsată tasta CTRL şi cu 
mouse-ul dăm clic pe fiecare obiect în 
parte   

2. Mutarea unui obiect grafic b) Menţinând apăsată tasta CTRL se 
selectează obiectele şi se apasă tasta 
Delete 

3. Gruparea obiectelor grafice  c) Clic dreapta pe obiect  Decupare  

clic dreapta pe un spaţiu liber  Lipire 

4. Ştergerea mai multor obiecte grafice d) Selectăm obiectele  clic dreapta pe 

selecţie  Grupare  Grupare 

5. Selectarea mai multor obiecte grafice e) Selectăm obiectul clic dreapta pe 

selectie  Aducere in prim plan 

 

IV.  Specificaţi prin A (Adevărat) sau F (Fals) valoarea de adevăr a următoarelor 
propoziţii:  

a. Procesorul de texte Microsoft Word este folosit pentru a combina text cu imagini, tabele, 

grafice, muzică şi animaţie. 
b. Programul Microsoft PowerPoint este specializat pentru realizarea  prezentărilor în format 

electronic. 

c. În editorul grafic Paint imaginile pot fi salvate cu una din extensiile: bmp, jpg, gif, png. 

d. În Microsoft Word o imagine nu poate fi setată să apară în spatele unui text. 
 

V. Într-o prezentare PowerPoint pot fi inserate: 

a. Numai texte 

b. Texte şi imagini 

c. Texte, imagini, sunete, filme 
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d. texte, imagini, tabele, diagrame, obiecte grafice, elemente multimedia 

 

VI. Block Arrows (Săgeţi bloc), Stars&Banner (Stele şi forme ondulate) sunt exemple de: 
a. modele de haşurare a obiectelor grafice 

b. categorii Clip Art (Miniaturi) pe care le găseşti în categoria Microsoft Clip 

c. categorii de obiecte grafice Auto Shapes (Forme) 

 

VII.  Doriţi să adăugaţi un efect de luminozitate şi contrast unei imagini pe care aţi 
inserat-o. Unde găsiţi aceste efecte?  

a. Panglica Inserare, secţiunea Ilustraţii, butonul Imagine 

b. Panglica Format, secţiunea Ajustare, butonul Corecturi 

c. Panglica Referinţe, secţiunea Legende, butonul Inserare legenda 

 

VIII. În Microsoft Word şi PowerPoint, pentru a roti un obiect cu exact 25
o
: 

a. trebuie să faceti click dreapta pe el şi din meniul contextual apărut să alegeţi opţiunea Cut 

(Decupare) 

b. trebuie să faceţi click dreapta pe el şi din meniul contextual apărut să alegeti opţiunea 
Dimensiune şi poziţie 

c. obiectele în Microsoft Word şi PowerPoint nu se pot roti, ele pot fi supuse doar 

animaţiilor 

 

IX. Ce dispozitiv aţi alege pentru a crea o versiune digitală a unei fotografii? 

a. ploter 

b. imprimanta digitală 

c. tastatura 

d. scanner 

e. modem 

X. Atât în Microsoft Word, cât şi în Microsoft PowerPoint, în  urma aplicării efectului de 

Flip Vertical (Răsturnare verticală din paglica Format) asupra imaginii , vom 

obţine: 
 

a. 

 

b. 

 

c. 

 

d.  

 

 

XI. Aveţi o mulţime de fotografii digitale din excursie şi doriţi să le puneţi într-un slide 

show. Care este cea mai rapidă metodă?  

a.  Aplicaţi un aspect mai multe imagini pentru mai multe diapozitive, şi de a folosi Clip Art 
icoana pe slide-uri pentru a importa imagini 

b.  În meniul Inserare, selectaţi Imagine, faceţi clic pe Din fişier (From File) şi selectaţi pozele 
într-un grup pentru fiecare slide 

c. În meniul Inserare (Insert), selectaţi Imagine (Picture) şi faceţi clic pe Album foto nou (New 
Album foto) 

d. Nici una din cele de mai sus 
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FINANȚAREA AFACERII 

-Test de evaluare- 

 
Prof. Mihaela Simona Ona  

Liceul Tehnologic „Marmația” Sighetu-Marmației, jud. Maramureș 

 oate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. 

 

 

PARTEA I                                                                                                    (20 de puncte) 

A. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:    (8 puncte) 

1. Capitalurile proprii nu cuprind:  

a. capitalul social  

b. primele de capital  

c. provizioanele  

d. rezultatul exercițiului  
e. rezervele  

2. „Cash-flow net – dividende” este formula pentru calculul:  

a. autofinanțării  
b. cash-flow-ului brut  

c. excedentului brut din exploatare  

d. producției exercițiului  
e. valorii adăugate  

3. Primele de capital reprezintă:  
a. sumele primite de la stat pentru finanțarea investițiilor  
b. diferenta dintre capitalul social și rezerve  
c. diferența dintre valoarea de emisiune și valoarea nominală a acțiunilor  
d. diferența dintre total activ și datorii  
e. raportul dintre capitalul social și numărul de acțiuni 

       4.  Micșorarea capitalului social se poate realiza prin: 

a. acordarea de dividende asociaților sau acționarilor; 
b. retragerea aportului asociaților sau acționarilor; 
c. rambursarea creditelor; 

d. conversia obligațiunilor în acțiuni; 
e. toate răspunsurile sunt corecte; 

 

B. I.a. Citiţi cu atenţie următoarele enunţuri şi notaţi în dreptul fiecăruia litera A, dacă apreciaţi că  
enunţul este adevărat şi litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals.                             (8 puncte) 
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1.  Activul bilanțier, prin componența sa, evidențiazã modul de finanțare sau de susținere 

financiarã a pasivului. 
2 . Împrumutul din emisiunea de obligațiuni poartã denumirea de credit/ împrumut 
obligatar. 

3. Situațiile financiare anuale simplificate cuprind: Bilanțul prescurtat şi contul de profit 
şi pierdere. 

 

        I.b. Pentru enunţurile (de la subiectul I.a.) considerate false redactaţi răspunsul considerat de 
dumneavoastră adevărat. 
C.  Asociați elementele din structura capitalurilor proprii din coloana A cu modul de constituire din 
coloana B, formând perechi între cifrele din prima coloană și literele din a doua coloană: (4 puncte) 

 

A. Capitaluri proprii B. Mod de constituire 

1.Capital individual sau social a. Reprezintă profit nerepartizat sau pierdere 
rămasă neacoperită din exerciții financiare 
precedente. 

2. Rezultat reportat b. Este o sursă pusă la dispoziția agentului 
economic de către proprietari la înființare. 

3. Rezultatul exercițiului c. Reprezintă plusuri create în urma reevaluării 
activelor imobilizate; pot fi micșorate dacă în 
urma unor reevaluări ulterioare valoarea 

activelor scade. 

4.Rezervele din reevaluare d. Reprezintă diferența dintre veniturile și 
cheltuielile corespunzătoare exercițiului 
financiar. 

 e. Reprezintă profitul net sau brut(în raport cu 
cotele afectate prin lege sau act constitutiv), alte 

surse capitalizate de întreprindere până la o 
decizie contrară. 

 

 

PARTEA a II-a                                                                                                 (30 de puncte) 

 

A. 1. Completaţi  informaţia corectă care completează casetele libere din  schema grafică care 
prezintă elementele de calcul pentru determinarea Capacităţii de autofinanţare (CAF) după 
metoda aditivă.                                                      (20 puncte) 

 

CAPACITATEA  DE 

AUTOFINANŢARE 

(CAF) 

 Rezultatul......(1)……al exerciţiului 
+    ……………………….…(2)………………..……… 

 -   Reluări asupra…………(3)………………..……… 

 -   Cota-parte………………(4)………………..……… 

+  (Valoarea netă contabilă a activelor cedate  - ..…(5)……) 
 

1. Completaţi  informaţia corectă care completează spatiile libere din enunțurile de mai jos : 

Pentru …(6)…… vechilor acționari în cazul emiterii de noi acțiuni pentru majorarea capitalului prin 
operațiuni interne se folosesc.......(7)........ 
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Bilanțul este documentul de .......(8)......., prin care se prezintă elementele de activ, datorii și 
......(9)........ ale unității la sfârșitul .......(10)....... financiar . 
 

B. Enumerați componentele capitalurilor proprii.                                                (6 puncte)  

C. Definiti excedentul de trezorerie.                                                                     (4 puncte) 

 

 

PARTEA a III-a                                                                                                (40 de puncte) 

 

1. Să se calculeze valoarea dreptului de subscriere și raportul de paritate, pentru urmatoarele date:  

 

- capital social inițial 5.000 lei împărțit în 500 acțiuni  
- rezerve 1.000 lei  

- prime de capital 500 lei  

- se emit 100 de acțiuni noi, valoarea de emisiune 12 lei                                                   (15 puncte) 

2. O societate primește un credit în sumă de 10.000 lei, pe o perioadă de 5 luni, pentru care se 
percepe o dobanda simplă de 15% pe an. Creditul urmează să fie restituit în tranșe lunare egale. 

Se cere determinarea anuității și componența acesteia.                                              (25 puncte) 
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V. ÎNVĂȚĂMÂNT PREŞCOLAR/ PRIMAR 

 

DIDACTICA MATEMATICII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 

 
 

Prof. înv. preşcolar Mihaela David 

Şcoala Gimnazială Nr. 2 - Structura G.P.P. Nr. 2 Rm. Sărat, jud.Buzău 

esfăşurarea optimă a activităţilor matematice se bazează pe cunoaşterea psihologiei 
copilului preşcolar, a particularităţilor individuale, a specificului formării noţiunilor matematice la 
această vârstă. Metodica activităţilor matematice analizează în spiritul logicii ştiinţelor moderne 
obiectivele, conţinuturile, strategiile didactice, mijloacele de învăţământ, formele de activitate şi de 
organizare a copiilor, modalităţile de evaluare a progresului, bazele cultivării unor repertorii 
motivaţionale favorabile învăţării. Oferă alternative teoretico-metodologice, norme şi modele de 
activităţi care asigură optimizarea procesului didactic.  

Cunoscând bine proiectarea didactică, integrarea resurselor în activitatea la grupa de 
preşcolari şi evaluarea rezultatelor şi a progreselor copiilor prin raportarea la obiectivele propuse, 
cadrul didactic nu este un simplu practician care aplică reţete metodice, ci un investigator care 
studiază atent fenomenele şi îşi perfecţionează continuu propria activitate, contribuind la ridicarea 

calităţii învăţământului. 
Însuşirea cunoştinţelor şi formarea abilităţilor, deprinderilor şi priceperilor vizate prin 

activităţile matematice, au o deosebită importanţă în dezvoltarea generală intelectuală a copiilor, ca 
şi în pregătirea în vederea intrării în şcoală. Familiarizarea cu mulţimile de obiecte ale căror 
elemente, întâlnite în mediul înconjurător, au o natură variată, contribuie la lărgirea sferei de 
cunoştinţe, precum cele referitoare la cantitate, mărime, culoare, numărul de elemente. 

Descoperirea şi perceperea corectă a acestor însuşiri se realizează prin legătura nemijlocită 
cu realitatea din jur, în procesul mânuirii de către copil a obiectelor concrete sau a imaginilor 
acestora. Această acţiune directă cu obiectele favorizează dezvoltarea analizatorilor tactili, vizuali, 
auditivi, olfactivi, gustativi. Pe baza aceasta, se acumulează primele cunoştinţe despre mulţimi, 
despre modul cum sunt distribuite în spaţiu, despre modul concret prin care se conservă, creşte sau 

descreşte o cantitate. În acest fel se stimulează dezvoltarea proceselor de cunoaştere ca percepţiile, 
reprezentările, memoria. 

 Scopul şi obiectivele activităţii matematice 

 Principalele noţiuni studiate de preşcolari se referă la: 

 operaţii cu propoziţii logice; 

 mulţimi; 
 operaţii cu mulţimi; 
 elemente de geometrie plană; 

 relaţii; 
 numere naturale; 
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 operaţii cu numere naturale. 
Scopul activităţilor matematice este de a realiza obiectivele generale ale matematicii precum 

şi de a forma capacităţile intelectuale şi gândirea logică. 
 Obiectivele specifice predării matematicii cuprind 3 domenii: 

 Cognitiv  → de cunoaştere; 

         → de dezvoltare a capacităţilor intelectuale. 

 Afectiv → formarea unui sistem de valori necesare înţelegerii matematicii de descriere a 

lumii înconjurătoare. 

 Psihomotor → formarea deprinderilor intelectuale şi practice specifice matematicii. 
 Obiectivele operaţionale – sunt definite în mod concret, cu comportamente observabile şi 

măsurabile. 
Un obiectiv operaţional trebuie să răspundă următoarelor cerinţe: 

 să identifice şi să definească precis performanţa finală care trebuie atinsă; 
 să definească condiţiile în care să se realizeze performanţa; 
 sa definească criteriile unor performanţe acceptabile. 

Identificarea obiectivelor parcurge următoarele etape : 

- Formularea obiectivului prin verbe (acţiuni la modul conjunctiv): 
 de cunoaştere → să recunoască, să observe, să găsească, să redea, să identifice; 

 de înţelegere → să exprime în cuvinte proprii, să diferenţieze, să completeze, să stabilească, 
să indice, să explice; 

 de aplicare → să mânuiască, să aplice, să utilizeze, să clasifice; 
 de analiză → să deducă, să observe, să descompună, să compare, să recunoască; 
 de sinteză → să compună, să grupeze, să deducă, să construiască; 
 de evaluare → să aprecieze, să compare, să aleagă. 
- Prefigurarea situaţiei de învăţare → modul de utilizare a materialului didactic în realizarea 

sarcinilor didactice. 

- Evaluarea comportamentului → deprinderilor, priceperilor şi abilităţilor matematice. 
Obiectivele operaţionale ale activităţilor matematice se pot clasifica în: 

 obiective de învăţare → se referă la cunoştinţe cu caracter matematic ce vor contribui la 
formarea reprezentărilor matematice şi a conceptelor despre mulţime, operaţie, număr 
natural; 

 obiective de transfer (formative) → se referă la capacitatea de a utiliza cunoştinţele 
asimilate; 

 obiective de verbalizare (de exprimare) → capacitatea de a comunica şi motiva acţiunile. 
Rezolvarea acestor sarcini de către copii contribuie totodată la educarea atenţiei voluntare şi 

a puterii de concentrare asupra aceluiaşi gen de activitate pe perioade de timp din ce în ce mai lungi, 
a interesului pentru activitate, la coordonarea mişcărilor mâinii de către analizatorul vizual şi 
auditiv.  

În procesul formării reprezentărilor matematice, copiii îşi exercită vorbirea, îşi însuşesc 
terminologia adecvată, care îi ajută să exprime corect şi cu uşurinţă ceea ce gândesc şi rezolvă 
practic diferite sarcini. Activităţile desfăşurate în scopul formării reprezentărilor matematice permit 

realizarea unei permanente corelaţii între toate cunoştinţele însuşite de copii în cadrul altor activităţi 
(observări, lecturi după imagini, desen, jocuri didactice).  
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Exerciţiul individual efectuat sistematic, în conformitate cu cerinţele educatoarei, contribuie 

la formarea deprinderilor de muncă intelectuală şi practică, a simţului de ordine şi disciplină. 
 

Bibliografie: 

1. Mărcuţ, I. G. - Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar, Editura Alma Mater, 

Sibiu, 2009 

2. Magdaş, I.; Vălcan, D. - Didactica matematicii în învăţământul primar şi preşcolar, Casa Cărţii 
de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007 

3. Rusu, E. - Psihologia activităţii matematice, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1969 

4. Preda, V. Coordonator - Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Editura 

Gheorghe-Cârţu Alexandru, Craiova, 2009  

 

 

INTELIGENŢELE MULTIPLE ŞI SUCCESUL ŞCOLAR 

 

Prof. înv. primar Maria Neculăeş 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

„ eclaraţia Universală a Drepturilor Omului” prevede că „educaţia trebuie să 
urmărească dezvoltarea deplină a personalităţii umane şi întărirea respectului faţă de drepturile 
omului şi faţă de libertăţile sale fundamentale.” Este dreptul fiecărei persoane de a fi tratat 
diferenţiat în aşa fel încât să se asigure o dezvoltare armonioasă a personalităţii sale, în funcţie de 
dominantele sale de inteligenţă şi de tipul său de personalitate. 

Până când omul încheie perioada de şcolaritate, încă de la vârstă preşcolară şi, în continuare, 
în şcoală-liceu-facultate, câmpul său dominant de afirmare/ valorizare a inteligenţelor cu care este 
înzestrat nativ sau pe care le-a dobândit prin experienţele de învăţare îl reprezintă instituţia de 
învăţământ. În şcoală, elevul se formează continuu în toate componentele spirituale şi fizice printr-o 

dezvoltare a potenţialului biopsihic, combinatorie la început, apoi din ce în ce mai evident sub 
semnul unor dominante. 

Valorizarea inteligenţei este determinantă de domeniul sau câmpul în care ea se manifestă. 
Acest domeniu sau câmp poate fi o disciplină sau un meşteşug practicat în societate. Faptul că 
domeniul sau câmpul de manifestare determină inteligenţa care este valorizată, subliniază 
importanţa actului educativ în dezvoltarea unuia sau a mai multora dintre inteligenţele umane, în 
funcţie de oportunităţile şi posibilităţile de dezvoltare. 

Şcoala trebuie să asigure dezvoltarea sistemului educaţional, deoarece „Pe copil trebuie să-l 

luminezi şi nu să-l întuneci cu învăţătura peste puterile lui.” Pe parcursul vieţii el se confruntă cu 
variate situaţii de învăţare şi va alege pe cea care i se potriveşte cel mai bine pentru a realiza o 
învăţare eficientă. Performanţele sale în învăţare vor fi astfel, în mod evident, amplificate. Limitarea 
şanselor la experienţe de învăţare variate poate duce la reducerea inteligenţei, ştiut fiind că acele 
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zone ale creierului uman care nu sunt folosite se dezactivează, ducând în mod evident la reducerea 
potenţialului de învăţare. 
 Autorul Teoriei Inteligenţelor Multiple, Howard Gardner, profesor de teoria cunoaşterii, 
educaţie şi psihologie, la Universitatea Harvard, propune o nouă viziune asupra inteligenţei. 
Porneşte de la constatarea că unii copii cu coeficient ridicat de inteligenţă nu au rezultate bune la 
şcoală, fiind consideraţi „deştepţi numai cei care au punctaje mari la testele de inteligenţă.”  

Studiind modul în care oamenii rezolvă problemele, Gardner a ajuns la concluzia că există 
opt tipuri de inteligenţă, care se pot defini astfel:  

 Inteligenţa lingvistică 

 Inteligenţa logico-matematică 

 Inteligenţa muzical-ritmică 

 Inteligenţa spaţială  
 Inteligenţa kinestezică 

 Inteligenţa interpersonală 

 Inteligenţa intrapersonală 

 Inteligenţa naturalistă   
            Este  de  reţinut  faptul  că  profilul  de inteligenţă  nu  se  stabileşte  prin  aplicarea  unui  

test. Sunt  necesare  mai  multe  observări  ale  comportamentelor  copiilor  pentru  a  ne  da  seama  
care  le  sunt  activităţile  cele  mai  comode, ce  coduri  folosesc  cu  precădere  şi  care  sunt  acelea 
pe care  le  evită. 

Cunoscând  acest  profil, am  putea  aplica  teoria  inteligentelor  multiple  în  contextul  
actual  al  şcolii  noastre  prin  câteva  posibilităţi, cum ar fi : 

 la  începutul  lecţiilor  obişnuite  se  poate  folosi  o  activitate  care  stimulează  inteligenţele  
multiple  în  scopul  de  a  creşte  motivaţia  elevilor  (folosirea  inteligenţelor  multiple  ca  „punct  
de  plecare” al  lecţiei ); 

 în cadrul unei teme interdisciplinare realizate într-un grup constituit din elevi reprezentând  
diverse inteligenţe „tari”, care vor colabora în realizarea sarcinii prin coduri de simboluri şi  
perspective  diferite; 

 exploatarea  unei  teme  la  nivelul  unei  discipline  prin  diferite  coduri  de  reprezentare; 

 în cadrul unui proiect prin care, individual, fiecare elev îşi va realiza tema din perspectiva  

inteligenţelor „tari” . 
Aceste demersuri nu sunt singurele modalităţi de abordare  diferenţiată, dar  sunt  interesante  

şi aplicabile din perspectiva programei. Cunoaşterea felului în care învaţă fiecare elev ne va permite 

să luăm decizii corecte asupra modului de evaluare a progresului copiilor. 
Pornind de la aceste premise, rolul nostru, al dascălilor este de a depista potenţialul elevilor, 

prin identificarea punctelor tari şi a celor slabe, de stabilire a direcţiilor de autoperfecţionare a lor, 
de conservare şi dezvoltare a potenţialului nativ al fiecărui elev. Scopul nostru este să învăţăm elevii 
cum să înveţe, cum să relaţioneze între ei, pregătindu-i pentru o lume din ce în ce mai complexă.            
 Din toată analiza am realizat că trebuie depus un efort susţinut pentru educarea caracterului 
elevului, care diferă în funcţie de vârstă şi de personalitatea lui. 

Utilizând  Teoria Inteligenţelor Multiple trebuie respectate totuşi anumite reguli, şi anume: 
 să nu folosim aceste inteligenţe ca pe nişte etichete; 
 fiecare elev e unic, diferit de ceilalţi; 
 fiecare elev învaţă în felul lui; 
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 să respectăm şi să valorizăm diferenţele dintre indivizi; 
 fiecare avem puncte tari/ slabe din punctul de vedere al tipurilor de inteligenţă; 

 există determinări genetice, dar şi influenţe de mediu; 
 tipurile de inteligenţă se dezvoltă diferit la elevi şi cu viteze diferite; 
 să procedăm în aşa fel încât să favorizăm dezvoltarea tuturor tipurilor de inteligenţă; 
 nu judecăm/ apreciem elevii după ceea ce nu ştiu-pot, ci după ceea ce ştiu-pot; 

 nu analizăm cât de inteligent este elevul, ci cum este el inteligent; 
 să conştientizăm că există diferite tipuri de învăţare; 
 inteligenţele multiple ne ajută să rezolvăm problemele de disciplină; 
 nicio metodă nu e bună pentru toţi oricând. 

În continuare, voi prezenta câteva sarcini de învăţare pentru cele opt tipuri de inteligenţe 
propuse de Teoria Inteligenţelor Multiple: 

 

PROIECT TRANSDISCIPLINAR „PRIMĂVARA” 

Clasa I 

 

I. Inteligenţa verbal - lingvistică  
 Recunosc anotimpul primăvara descris în două ghicitori; 
 Rezolvă un rebus pentru a obţine cuvântul “primăvara”; 

 Ascultă poezia “Primăvara “ de V. Alecsandri; 
 Stabilesc corespondenţa între ghicitori şi imaginile care reprezintă răspunsul; 
 Ordonează litere şi silabe pentru a obţine cuvinte; 
 Descoperă cuvintele “ascunse” în cuvântul “primăvară”; 

II. Inteligenţa logico – matematică  
 Socotesc şi află răspunsul la două ghicitori matematice; 
 Identifică, prin calcul, un număr reprezentând cuibul berzei; 
 Colorează florile, în funcţie de sarcinile matematice; 
 Completează numerele lipsă de pe petale astfel încât operaţiile să aibă rezultatele indicate; 
 Alcătuiesc şi apoi rezolvă o problemă pe baza unei  imagini cu flori de primăvară; 

III. Inteligenţa vizual – spaţială  
 Observă imagini care prezintă anotimpul primăvara; 
 Identifică elementele specifice anotimpului: culoarea cerului, a norilor, a florilor, a 

frunzelor; activitatea oamenilor, a păsărilor; roadele, sărbătorile; 
 Numesc florile de primăvară recunoscute în imaginea prezentată; 
 Colorează  numai desenele potrivite zilelor de primăvară; 
 Desenează  obiectul care reprezintă răspunsul unei ghicitor (ghiocelul); 

 Colorează, la alegere, flori de primăvară sau un fluture care  aduce primăvara, respectând 
indicaţiile pentru folosirea culorilor; 

IV. Inteligenţa muzical – ritmică  
 Îşi amintesc cântece despre primăvară (audiţii); 
 Recunosc, din textele acestora, elementele specifice primăverii; 
 Repetă cântecul “Vine, vine primăvara”; 
 Învaţă cântecul “Înfloresc grădinile”; 
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 Clasifică cântecele compuse de la cel mai reuşit la cel mai slab, argumentând; 
V. Inteligenţa naturalistă  

 Plimbare pentru observarea schimbărilor din natură; 
 Recunosc parfumul unor flori de primăvară; 
 Propun măsuri necesare protecţiei plantelor şi animalelor în acest anotimp; 

VI. Inteligenţa corporal – kinestezică  
 Îşi folosesc corpul pentru a reprezenta răspunsul la câteva ghicitori; La alegere: 

 Alcătuiesc un peisaj de primăvară prin tehnica colajului; 
 Modelează, din plastilină, un copac înflorit; 
 Recompun plante şi păsări folosind jocul puzzle; 

VII. Inteligenţa interpersonală  
 Înregistrează răspunsul la întrebarea “Care este floarea de primăvară preferată?”; 
 Determină, pe baza interviului, care este cea mai populară floare printre colegi; 
 Grupează colegii după floarea preferată; 
 Organizează, pe grupe, drumeţii în locurile unde se întâlnesc acestea; 

VIII. Inteligenţa intrapersonală  
 Îşi amintesc un moment când au cules flori de primăvară din pădure/ grădină; 
 Împărtăşesc colegilor impresiile pe care le-au avut atunci; 

 Completează, oral, enunţurile:  
 Dacă aş fi o floare de primăvară, aş fi………… pentru că……… 

 Mi-ar plăcea să…………………….. 
 Nu mi-ar plăcea să ………………… 

 Prezintă importanţa anotimpului primăvara în viaţa fiecăruia. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR  LUDICE ÎN CADRUL  
ORELOR DE MUZICĂ ŞI MIŞCARE 

 
Prof. înv. primar Minodora Ungureanu 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

ctivitatea ludică reprezintă un stil de viaţă pentru cea dintâi vârstă a omului. Prin joc 

copilul creşte, se dezvoltă armonios explorează universul, se înţelege pe sine, îşi comunică 
convingerile şi învaţă cum funcţionează societatea găsindu-şi un loc al său în viaţă. Această 
activitate atât de firească precum respiraţia, clipitul sau oftatul oferă posibilitatea copilului încă din 
primele zile de viaţă să acţioneze în mod constructiv pentru clădirea propriei personalităţi. 

Jocul este inventat de copil, la vârstă mică se joacă de unul singur, apoi activitatea poate 

cuprinde mai mulţi parteneri în funcţie de nevoia de socializare a copilului. Urmărind în mod sumar 
calea dezvoltării unui copil am ajuns la momentul şcolarizării. Desfăşurarea naturală a dezvoltării 
copilului este oarecum perturbată de sistemul de învăţământ care se adresează în mod preponderent 
minţii şi raţiunii copilului neglijând planul emoţional. Copilul ajunge într-un mediu şcolar care cu 
greu poate fi numit viaţă sau societate la scară redusă. Este un mediu artificial în care copilul rareori 
se simte bine, în largul lui. Limitarea şi încorsetarea minţii, canalizarea voită pe aceeaşi traiectorie, 
comportamentul standard sunt încă atributele multor şcoli. 

Lipsa jocului, sau înlocuirea lui cu ascultarea vorbelor scrierea şi rezolvarea de multe 
exerciţii monotone, stresul indus cu cele mai bune intenţii pentru creşterea performanţelor duce la 
blocarea energiilor care susţin dezvoltarea. 

Dacă elevii sunt antrenaţi în activităţi de joc muzical acestora li se dezvoltă pe lângă 
deprinderi muzicale, o serie de laturi ale personalităţii, voinţă, activism, creativitate, sociabilitate 
care conduc spre o dezvoltare autonomă. Acest lucru se poate realiza rămânând în permanent 
contact cu ceea ce ne-a dat natura ca prin instrument pentru cunoaştere şi dezvoltare: jocul. 

Alături de celelalte tipuri de jocuri cu bogate valenţe educative, jocul muzical prezintă o 
importanţă covârşitoare, întrucât este o activitate care produce satisfacţii şi plăceri, îi atrage şi îi 
interesează, prijeluind copiilor trăiri emoţionale din cele mai puternice. 

Jocurile muzicale nu au o formă proprie fixă, ci se organizează ca o activitate vie, având 
drept obiectiv anumite sarcini didactice şi care apelează la materiale muzicale diverse. 

În funcţie de mijlocul muzical cu care se combină, jocurile se clasifică în: 
 jocuri muzicale melodice, ritmice, cu mişcări sugerate de textul cântecului; 
 jocuri dans; 

 jocuri muzicale pentru însuşirea elementelor de expresie; 
 jocuri pentru diferenţierea timbrelor; 
 jocuri muzicale armonico-polifonice; 

 jocuri muzicale pentru cultură vocală; 
 jocuri muzicale de creaţie. 
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 Jocul ritmic contribuie la dezvoltarea capacităţii de a percepe şi executa diferenţele de 
durată, de a marca şi recunoaşte structuri ritmice din cântece. 

Pentru a determina copilul să efectueze improvizaţii în clasă, este necesar să fie antrenat în 
diferite activităţi muzicale, în care să se poată manifesta cât mai degajat, întocmai ca în jocurile sale 
independente. 

În clasa întâi, improvizaţiile ritmice se pot realiza în momentul când copiii şi-au însuşit 
duratele pe care le exprimă prin silabele ritmice şi le recunosc sub formă de dictare. De la dictările 
ritmice se poate trece uşor la improvizaţii ritmice. De exemplu: învăţătorul bate din palme şi cere 
elevilor să spună prin silabe ritmice duratele pe care le-au auzit. 

Un alt exemplu poate fi dat de către un elev care bate din palme o altă formulă ritmică 
formată din câteva durate aşa cum îi vine în gând, adică „spune o ghicitoare”, pe care elevii trebuie 
să o dezlege. 

Improvizaţia sub formă de ghicitoare antrenează în mod deosebit pe toţi elevii, pentru că 
fiecare dintre ei doreşte să aibă un rol de învăţător şi se străduieşte totodată să dea clasei „ghicitori 
cât mai grele”. 

Exerciţiile-joc, de improvizaţii, nu trebuie să se lungească prea mult, deoarece ora devine 
plictisitoare făcând numai aceste exerciţii. 

Care sunt jocurile preferate de copiii de 6-7 ani: 

1. Jocul axat pe cântec presupune dinamizarea activităţii prin cântare prin îmbogăţirea ei cu 
diverse mişcări şi procedee de interpretare: 

a. Stabilite prin indicaţii de desfăşurare. Exemple: „Iarnă să te duci cu bine”, „Ghicitorul”, 
„Hora”, „A-nceput petrecerea”, „Merge barca”, „Alunelul”. 

b. Jocuri cu indicaţii de regie. Exemple: „Capra”, „Ursul”, „Sorcova” (din repertoriul 

folclorului de iarnă), „Grădinarul şi florile”, „La plug”. 
c. Jocuri muzicale sugerate de ritm. Exemple: „Lanţul”, „Licuriciul”. 
d. Jocuri muzicale sugerate de melodie. Exemplu: „Sultănica” (joc vocal cu tempo de horă) 
e. Sugerate de textul cântecului. Exemple: „La pădure”, „De-a ursul şi cerbul” 

Aceste jocuri axate pe cântec au un rol efectiv în dezvoltarea auzului muzical şi cultivarea vocii 
şi pot antrena copiii prin:  

 interpretarea lor cu solist, pe roluri, în dialog pe grupe de copii; 
 ritmizarea sau marcarea timpilor, utilizând diferite instrumente de percuţie, obiecte sonore, 

prin bătăi din palme, executarea unor paşi de dans; 
 interpretarea cu acompaniament instrumental; 

 interpretarea materialului sonor de la o grupă la alta; 
 interpretarea cu ison armonic şi ritmic; 
 interpretarea în canon; 
 executarea unor mişcări sugerate de mersul liniei melodice 

2. Jocuri axate pe exerciţii 
Exemplu: „Bate ca mine”, „Cântă ce auzi” 

3. Jocurile bazate pe audiţie facilitează recunoaşterea auditivă a unor elemente de limbaj 

muzical: timbru, nuanţă, tempo şi de aceea se desfăşoară sub formă de ghicitori. 
4. Jocurile de creaţie apelează la capacitatea creatoare a copiilor de a realiza structuri 

sonore pornind de la sunete date sau fragmente melodice preluate din cântece. 
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5. Jocurile-spectacol au caracter interdisciplinar datorită sincretismului ce rezidă din 

dialogul mai multor arte („Oaspeţii fagului”), spectacol bazat pe joc, în care evoluează mai multe 
personaje din lumea animalelor şi care necesită cântarea vocală cu acompaniament de vioară sau 
orgă. 
 Ne putem imagina şi alte jocuri în care sunt antrenate grupuri de copii. De exemplu: 

 Un copil joacă rolul dirijorului, iar ceilalţi membrii ai grupului încep să imită pe rând 

overtonuri, alcătuind un veritabil cor. După o scurtă perioadă (cca 3 min.), se schimbă rolurile, 
astfel încât fiecare copil să ajungă să „dirijeze”. 

 Cu toţii ne-am jucat „de-a ecoul” în copilărie. Într-un joc organizat în cerc, un copil emite un 

sunet, iar ceilalţi adaugă rând pe rând ecouri. După ce toţi copiii şi-au adăugat sunetul propriu, 
următorul copil din cerc reia emisia unui sunet inţial, iar restul copiilor continuă să-l „îmbrace” cu 
propriile lor ecouri. 

 În concluzie, putem afirma vehement că jocul didactic muzical este o metodă cu mari 
beneficii în educaţia muzicală, mai ales la clasele mici, cu elevi în a căror activitate jocul ocupă un 
loc important. Ea se supune aceloraşi reguli ale obiectivelor educaţiei muzicale şi foloseşte un 
material cu caracter recreativ şi accesibil. Existenţa unei activităţi de joc sonor muzical la copil este 
din ce în ce mai recunoscută, dimensiunea lui educativă şi formativă începe să intereseze pe 
psihologi, educatori sau terapeuţi, jocul muzical fiind de mult în practica infantilă, de unde se pare 
că îşi trage şi o parte din regulile de realizare. 
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ACTIVITĂȚI ECOLOGICE ÎN GRĂDINIȚĂ 

-Exemple de bună practică- 

 

                                                                                      Prof. înv. preşcolar Adela - Eleonora Vug  

                                                                 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 5 Lugoj, jud. Timiş 

ducaţia ecologică trebuie să înceapă şi chiar începe încă din primii ani ai copilului, 
atunci când mama sau alt membru al familiei îi arată o floare, o pasăre, un animal sau chiar  un fir 
de iarbă.  Mai târziu, acest rol important îi revine, în grădiniţă, educatoarei. Numai cunoscând bine 
natura, tot ceea ce este viu şi-l înconjoară, copilul va înţelege importanţa acesteia în viaţa sa, va şti 
cum să o ocrotească şi să o îngrijească. 

       Înţelegerea fenomenelor legate de evoluţia societăţii omeneşti în contextul protejării 
mediului este o parte a educaţiei elementare a fiecărui cetăţean. Degradarea mediului afectează 
siguranţa zilei de mâine. Problemele de ecologie sunt probleme cu care se confruntă zilnic 
societatea noastră, iar fiecare individ are un rol cât de mic. Educaţia copiilor în spiritul protecţiei 
mediului, a atitudinii de respect şi valorificare a tot ce oferă mediul în mod raţional, este o datorie a 

noastră a educatoarelor. Grădiniţa are la îndemână multiple posibilităţi de realizare a unei temeinice 

pregătiri ecologice a copiilor care să se materializeze în formarea unui comportament şi a unei 
culturi ecologice. Dacă reuşim să le transmitem preşcolarilor cunoştinţele necesare antrenându-i în 
acţiuni simple, le formăm deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător, dacă acum, în 
fragedă copilărie, le trezim dragostea faţă de natură, aceste reprezentări, acum conturate, vor 

rămâne vii tot restul vieţii. 
       Astfel, ca obiective ecologice pot fi amintite următoarele: copiii trebuie să cunoască, să 
ocrotească şi să protejeze natura, copilul să devină prieten al naturii, nu duşman al ei, deoarece 

natura este un bun al tuturor şi trebuie să folosim raţional toate resursele ei. De sănătatea mediului 
depind viaţa, alimentaţia şi chiar locuinţa omului. 
       Educaţia ecologică este eficientă atunci când sensibilizezi interesul cognitiv al copilului şi 
când desfăşori cu copiii acţiuni accesibile – cunoaşterea aspectelor naturii în toate anotimpurile prin 

diferite modalităţi: acţiuni prin care să ocrotim şi să protejăm natura (munca la colţul „viu”, în 
curtea grădiniţei, în parc, pe aleile cartierului etc.), acţiuni prin care să formăm şi să educăm 
comportamentele ecologice (plantăm flori în ghivece în clasă, acasă, în curtea grădiniţei, pe ronduri 

special amenajate, îngrijim plantele, le stropim, le săpăm, le curăţăm de frunze uscate…) , nu 

aruncăm gunoaie pe jos la întâmplare, ci numai în locurile special amenajate, nu aruncăm resturi 
menajere în apele curgătoare, lacuri, căci poluăm apa şi omorâm vieţuitoarele, nu aruncăm 
deşeurile, nu călcăm iarba, nu rupem florile, nu scrijelim scoarţa copacilor, nu omorâm insectele. 
         Prin poeziile cu conţinut ecologic pe care le repetăm în activităţile complementare: „Fapte 
bune”, „Gândăcelul”, „Căţeluşul şchiop”, „O faptă bună”, „Fetiţa şi floarea”, poezii despre plante şi 
alte creaţii ecologice, educăm simţul responsabilităţii ecologice şi urmărim ca obiectiv ecologic 
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insuflarea dorinţei de a îngriji animale mici, plante, de a ocroti insectele şi gâzele cu care se 
întâlneşte la tot pasul. 
         Dornici de a cunoaşte, de a şti, de a investiga, de a vedea cu ochii minţii frumuseţea naturii, 
copiii trebuie sensibilizaţi prin organizarea a cât mai multor plimbări, drumeţii, popasuri şi excursii 

ecologice. Copiii învaţă să se poarte cu grijă şi blândeţe cu micile făpturi, să nu le strivească, să nu 
le chinuiască, aşa cum s-a întâmplat cu gândăcelul şi căţeluşul din poeziile învăţate. Ei învaţă să se 
apropie de ele, să fie prietenii lor, să le ajute, să le ocrotească. 
         Plimbările şi excursiile îi pun pe copii în contact direct cu natura, le cultivă spiritul cognitiv, 

le satisfac curiozitatea şi le cultivă sentimentul de ocrotire şi protejare a mediului înconjurător. Ele 
constituie o modalitate preţioasă de educaţie ecologică, deoarece copiii văd plantele şi animalele în 
mediul lor de viaţă, percep natura în toată varietatea ei, cu bogăţia de culori, imagini şi sunete.   

Prin convorbirile şi conversaţiile euristice despre vieţuitoare, despre plante, despre felul cum 

ne comportăm cu ele, despre elementele primare apă, aer, lumină, căldură, despre ”Prietenul nostru 
Pământul”,  „Salvaţi pădurea”, „Nu aprindeţi focul în pădure” stimulăm atât curajul în exprimarea 
propriilor idei, dar mai ales le sădim seriozitatea de a privi problemele mediului înconjurător şi de a 
participa cu posibilităţile lor la menţinerea sănătăţii naturii, colectarea unor deşeuri refolosibile şi 
transformarea lor în jucării ecologice şi multifuncţionale. 
      Concursurile pe teme ecologice „Cel mai frumos colţ ecologic”, „Ce ne învaţă natura”, 
„Cine ştie mai multe despre…”, „Ştiaţi că …” etc. constituie nu numai momente de destindere şi 
bună dispoziţie, dar şi un minunat prilej de sistematizare a cunoştinţelor, priceperilor şi 
deprinderilor învăţate. 
      Prin activităţile cu caracter practic „Aranjamente şi expoziţii florale”, „Săptămâna micilor 
ecologişti”, „Frumuseţe şi culoare” se consolidează informaţiile ecologice primite în activităţile 
frontale şi li se formează copiilor atitudini pozitive faţă de mediu, ce vor fi aplicate în viaţa de zi cu 
zi. Experienţele efectuate la colţul ecologic din clasă îl pun pe copil în situaţia de a fi participant 
activ la evoluţia vieţii cotidiene. 
       Copiii seamănă seminţe, le creează condiţii optime de viaţă (apă, aer, căldură, lumină – 

elemente indispensabile vieţii), urmăresc primele încolţiri, apariţia mlădiţelor, a primelor frunzuliţe 
şi flori, apoi efectuează primele operaţii de îngrijire (plivit, rărit, stropit, săpat, recoltat) formându-şi 
deprinderi de comportament ecologic adecvat faţă de plante. Astfel, ei vor observa spontan evoluţia 
dezvoltării plantei şi-şi vor îmbogăţi totodată cunoştinţele cu o serie de cuvinte cu conţinut 
ecologic, realizând astfel o însuşire conştientă intra şi interdisciplinară. 

       Totul depinde însă de noi, educatoarele, de modalităţile şi mijloacele folosite în activităţile 
desfăşurate cu preşcolarii, prin care sădim germenii gândirii ecologice, formând primele atitudini 
ale conduitei ecologice pozitive faţă de protecţia mediului înconjurător, de imaginaţia şi voinţa 
noastră, de pregătirea în acest domeniu al cunoaşterii universului. 
        Dacă nu modelăm sufletul copiilor din cea mai fragedă vârstă în spiritul ocrotirii şi protejării 
mediului ambiant, faţă de planeta pe care trăim, mai târziu acest lucru nu se va mai putea realiza cu 
uşurinţă şi succes.  Rezultatele muncii noastre în acest domeniu al educaţiei ecologice se verifică în 
timp, deoarece copiii, oamenii naturii de mâine, vor fructifica ceea ce au primit în copilărie de la 
noi, potrivit temperamentului şi sensibilităţii sufleteşti a fiecăruia. 

         Pregătirea copiilor în grădiniţă nu înseamnă numai dobândirea de către aceştia a unor 
cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, ci şi formarea unei conduite ecologice care presupune acţiuni 
practice concrete pentru conservarea, gospodărirea şi protecţia mediului înconjurător. 
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         Educaţia ecologică la această vârstă presupune din partea educatoarei creativitate, 

spontaneitate şi consecvenţă în abordarea problemelor legate de mediu. Prin contactul nemijlocit cu 

aspectele mediului am oferit copiilor posibilităţi multiple de înţelegere, constituind totodată 
principala sursă de impresii care stă la baza procesului de cunoaştere a realităţii. 
        Frumuseţea naturii sensibilizează copilul, îl apropie de plante şi vieţuitoare, îl îndeamnă să 
iubească şi să preţuiască frumosul. 

 

Bibliografie:  
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TEXTUL NARATIV „HEIDI, FETIŢA MUNŢILOR” 

 

Prof. înv. primar Cecilia Elena Zmău 

Şcoala Gimnazială „Veronica Micle” Iaşi, jud. Iaşi 

 RIA CURRICULARĂ – LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

 CURRICULUM –  adaptat 

 DISCIPLINA: Limba română 

 UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: VARA 

 SUBIECTUL: Textul narativ- Heidi, fetiţa munţilor, după Johanna Spyri  
 TIPUL LECŢIEI: consolidare 

 SCOPUL: * Consolidarea deprinderii de a citi corect, coerent şi fluent textul 
* Formarea şi dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor de a desprinde mesajul 
unui     text narativ 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
 

CLASA DE ELEVI ELEV INTEGRAT 

O1.  să citească cursiv, corect, fluent şi 
expresiv textul (în lanţ, selectiv, pe roluri); 
O2.  să explice semnificaţia unor cuvinte din 
text, completând rebusul propus; 
O3.  să răspundă la întrebări de conţinut; 
O4. să povestească textul ţinând seama de 
ordinea desfăşurării întâmplărilor; 
O5.  să elaboreze planul de idei pe baza 
imaginilor şi a textului; 

O1. să citească în ritm propriu un text  
narativ; 

O2. să indice titlul, autorul şi 
personajele; 

O3. să formulează răspunsuri la 
întrebări; 
O4. să intuiască imaginile din planşele 
prezentate; 

O5. să transcrie un fragment; 
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O6.  să manifeste interes şi plăcere în studiul 
limbii române, prin participarea activă şi 
creatoare. 

O6. să deseneze schema figurativă a 
textului. 

 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

 Metode şi procedee: citirea în lanţ, selectivă, pe fragmente, explicaţia, exerciţiul, 
conversaţia euristică, observaţia, problematizarea, munca în echipă, metoda „cubului”, 
lucrul cu cartea, povestirea orală 

 Mijloace de învăţământ: planşe ilustrate – plan de idei, volumul autoarei diferite ediţii, coli 
pentru munca pe grupe, carioca, planşă rebus 

 Forme de organizare: activitate frontală, alternativ cu activitatea independentă individuală/ 
perechi 

 Tipuri de evaluare: individuală, frontală, pe grupe 

 

       RESURSE BIBLIOGRAFICE: 

- Manual de Limba şi literatura română, clasa a III-a, Adina Grigore, Cristina Ipate-Toma, 

Nicoleta Snia Ionică, Georgeta-Mihaela Crivoi, Claudia-Daniela Negriţoiu, Augustina 
Anghel, Editura Ars Libri, Bucureşti  
- Parteneriat în educaţia integrată a copiilor cu cerinţe educative speciale, „Spiru Haret”, 
Iaşi, 2001 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE 

 

Momentele 

lecţiei 
OB Conţinuturi şi activităţi de învăţare 

 

Metode şi 
procedee 

Evaluare 

Activitatea clasei de elevi Activitatea     

elevilor integraţi 
1. Momentul 

organizatoric 

 Asigurarea cadrului şi a 
atmosferei optime 

desfăşurării lecţiei. Pregătirea 

materialelor necesare pentru 

oră 

Elevul îşi pregăteşte 
manualul, caietul, 

penarul 

  

2. Verificarea 

cunoştinţelor 
anterioare 

 * Ce aţi avut de învăţat 

pentru astăzi la limba 
română? 

Din ce volum face parte 

fragmentul? 

* Verific tema cantitativ, apoi 

calitativ 

Răspunde la 
întrebările formulate 
de învăţător 
 

Conversaţia 

 
 

3. Anunţarea 
titlului şi a 
obiectivelor 

 Astăzi vom studia acelaşi 
text, îl vom citi, povesti pe 
fragmente şi integral, vom 
elabora planul de idei. Voi 

veţi fi foarte atenţi atât la 
întrebări, cât şi la unele 
explicaţii, deoarece veţi avea 
o surpriză. Nu am cum să o 
dezvălui, dar la momentul 

 Conversaţia 

Explicaţia 
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potrivit sunt convinsă că vă 
va bucura. 

4. Consolidarea 

cunoştinţelor 
 asimilare 

anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

O1 

 

 

 

 

 

O2 

O3 

 

 

 

O5 

 

 

 

O2 

O6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se citeşte lecţia în lanţ, 
selectiv, pe roluri punctându-

se următoarele aspecte: 
* Semnificaţia cuvintelor 
deosebite, cheie, din fiecare 

fragment; 

* se va desprinde mesajul 

textului – prietenia; 

* se vor prezenta cele trei 

personaje; 

* discuţii pe marginea 
textului: 

- Unde se petrece 

întâmplarea? 

Găsiţi în text cuvinte sau 
expresii care sugerează 
frumuseţea poieniţei. (bolta 
albastră =pacea, liniştea; 
tufele de ţintaură; iarbă grasă 
=moale, plină de sevă, 
hrănitoare pentru animale; 

iarba presărată cu clopoţei şi 
albăstrele =frumuseţe, 
gingăşie, parfum; parfum 
suav şi îmbietor =mirosul 
proaspăt, fin, delicat al 
naturii, al muntelui) 

 

* citeşte lecţia în ritm 
propriu; 

* motivează titlul 
lecţiei; 
* numeşte 
personajele textului; 

* răspunde la 
întrebările adresate: 
Câte alineate are 
textul? 

Câte linii de dialog 
sunt în text? De ce s-

au folosit? 

 

Transcrieţi alineatele 
6 şi 7. 
 

 

Care sunt culorile 

naturii? Desenaţi 
schema figurativă a 
textului 

 

 

 

 

Lectura în lanţ 
 

Conversaţia 
euristică 

 

 

Explicaţia  
 

 

 

 

Munca 

independentă  
 

 

 

 

 

 

 

Problematizare 

Joc didactic 

 

 

 

 

 

Apreciez 

calitatea 

citirii 

 

 

 

 

Apreciez 

capacitatea 

elevilor de 

a răspunde 
corect la 

întrebări 
 

 

 

 

Apreciez 

capacitatea 

elevilor de 

a răspunde 
corect la 

întrebări 
 

 

 

 

5. Obţinerea 

performanţei 
O4 

 

 

 

 

 

 

 

O5 

 

O5 

 

 

Sarcina surpriză – 

completarea rebusului da le A 

la B veţi descoperi mesajul 
textului 

Definiţii: 
1.Animalele care pasc în 
poiană......capre; 
2. Nu plutea nici o dâră de 
......nor; 

3. Plantă medicinală admirată 
de Heidi......ţintaura; 
4. Parfumul era suav şi 
.......îmbietor; 
5. Locul unde se petrece 

întâmplarea.....munte; 
6. „Clara, trebuie să vezi şi tu 
aceste ......splendori; 

7. Clara a căzut de pe 
........scaun; 

8. Băteau cu putere în 
piepturile copiilor.....inimi; 

9. Clara învaţă să facă 
primii......paşi. 
* se citeşte şi se realizează 
împărţirea textului pe 
fragmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notează în caiete 
ideile principale. 

 

 

Conversaţia  
 

 

 

Povestirea  

 

 

 

 

 

 

Apreciez 

capacitatea 

elevilor de 

a povesti 

logic 

fragmetele 

 

 

 

 

 

Apreciez 

capacitatea 

elevilor de 

a elabora 

planul de 

idei 
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Copii, v-am pregătit o primă 
surpriză. (prezint cele cinci 
planşe corespunzătoare 
fragmentelor într-o ordine 

aleatorie). Sarcina voastră 
este de a le ordona şi grupaţi 
în cinci echipe veţi povesti şi 
elabora ideea 

corespunzătoare. Fiecare 
echipă va merge la imaginea 
corespunzătoare şi va fixa 
ideea notată. 
Elevii vor fi îndrumaţi în 
elaborarea planului de idei ce 

va fi notat la tablă şi în 
caiete: 

1. Într-un ţinut de munte trei 
copii păzesc caprele. 
2. Clara îi şopteşte caprei 
Bălaia dorinţa sa de a nu mai 
pleca niciodată din acel loc. 
3. Heidi o invită pe Clara să 
vadă florile din poieniţei. 
4. Cu ajutorul lui Heidi şi a 
lui Peter, Clara a făcut primii 
paşi. 

5. Bucuria copiilor este atât 
de mare încât inimile lor 
băteau cu putere. 

6. Retenţia şi 
transferul 

cunoştinţelor 

 Despre ce am discutat ora 

aceasta? 

Ce v-a plăcut cel mai mult? 

Cu ce alte personaje o puteţi 
asemăna? 

Ce proverbe despre prietenie 

cunoaşteţi? 

 Conversaţia 

 

 

7. Încheierea 
activităţii 

 Recomand elevilor să 
citească volumul Heidi 

Se fac aprecieri generale şi 
individuale asupra modului 

de participare la lecţie. 
În ora următoare vom 
continua analiza textului. 

 Conversaţia   
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TESTUL FORMATIV – INSTRUMENT ŞI METODĂ DE EVALUARE  
A REZULTATELOR ŞCOLARE 

– Studiu de specialitate – 
 

Prof. Doina Andrei 

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

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

Cu alte cuvinte, testele de cunoştinţe se raportează strict la conţinuturile de învăţat. Unii 
autori, sesizând aria de aplicabilitate restrânsă a testelor de cunoştinţe, încearcă să extindă sfera 
acestora prin includerea şi a altor categorii de teste, de exemplu, a „testelor formative”, folosite, cu 
precădere, la formarea şi evaluarea capacităţilor/competenţelor. După G. De Landsheere, testul 

formativ are drept ţintă să identifice situaţiile în care elevul întâmpină dificultate, în ce constă 
aceasta şi care sunt căile de depăşire [1, p. 29]. 

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

 

Tabelul 1. Trăsăturile testului formativ 

Parametrii Evaluarea 

Funcţii  Îi ajută pe elevi să înveţe 

Definiţii teoretice 

 evaluarea internă 

 evaluarea multireferenţială 

 proces temporal creator de efecte de sens 

 dinamica 

 comunicare 

Decizii  Reechilibrează, corelează 

Obiecte 
 Procesele sau mijloacele cognitive ce permit 

realizarea unor produse observabile 

 

I. Jinga şi A. Petrucu consideră că evaluarea prin teste formative „este un fel de barometru 
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pentru profesor şi elev, deoarece le indică pe tot parcursul instruirii unde se situează rezultatele 
parţiale faţă de cele finale” [3, p. 78]. 

În comparaţie cu alte tipuri de teste, testul formativ are unele avantaje: 

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

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

elevilor; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Categoriile de teste formative, de regulă, pot avea aceleaşi componente: 
 obiectivele formative stabilite taxonomic în corelaţie cu conţinuturile disciplinei 

studiate; 

 conţinuturile itemilor; 
 rezolvarea itemilor şi modul de acordare a punctajelor; 

 performanţa maximă specifică care reprezintă nivelul comportamental maxim ce poate fi 
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atins de elev folosind în exclusivitate elementele specifice procesului de evaluat; 
 performanţa minimă admisă care semnifică nivelul comportamental minim şi atestă 

dobândirea de către elev a calităţilor necesare pentru trecerea la etapa următoare de 
instruire. Pe baza performanţelor maxime şi minime se poate calcula nota în raport de 
punctajul acumulat de elev în urma rezolvării itemilor. 

În acelaşi timp, testele, în special de prima şi de a doua categorie, pot fi construite fără a 
avea toate componentele enumerate. Mai mult decât atât, prima categorie de teste în majoritatea 
cazurilor se constituie din primele două componente: obiectivele şi itemii. Itemii în cadrul testelor 

formative pot fi structuraţi în: itemi de tip „închis” şi itemi de tip „deschis”. Ultimii, în viziunea 
noastră, sunt dominanţi. Din primul grup de obiective fac parte itemii care cer elevului să aleagă din 
mai multe răspunsuri preformulate pe cel corect sau să realizeze o combinaţie corectă din 
elementele date. În grupul al doilea sunt incluşi itemii care solicită construirea răspunsului de către 
elevi. 

Proiectarea testelor formative, în special a itemilor, necesită respectarea unor criterii 
ştiinţifice: interpretarea identică a rezultatelor, punctaj stabilit anterior, posibilitatea utilizării 
repetate, varietatea itemilor etc. 

Un item bine formulat întrebuinţează cuvinte sau fraze specifice nivelului de exprimare în 
funcţie de vârsta elevului, într-o prezentare succintă şi sugestivă. Itemul trebuie formulat în aşa fel 
încât elevul să poată identifica răspunsul corect înainte de a citi răspunsurile preformulate (pentru a 
treia categorie de teste formative). De asemenea, trebuie evitate frazele obscure, instrucţiunile 
neclare, repetările etc. 

Tipurile de itemi sunt stabilite corespunzător obiectivelor formulate şi unităţilor de conţinut. 
Succesiunea itemilor în text poate fi realizată în raport de dificultatea lor, în ordinea crescătoare sau 
descrescătoare. Itemii trebuie structuraţi în aşa mod încât conţinutul unuia să nu sugereze răspunsul 
pentru altul. 

Punctajul acordat itemilor va fi variat în funcţie de valoarea, complexitatea obiectivului 
evaluat. Obiectivele de tip reproductiv vor fi notate cu un punctaj mai mic decât cele de tip 
productiv şi creativ. Numărul de itemi în test depinde de numărul de obiective operaţionale, însă, în 
practica educaţională, pot apărea cazuri când unui obiectiv îi corespund mai mulţi itemi. 

Stabilirea corespondenţei între obiectivele operaţionale şi itemi este o condiţie de realizare a 
fidelităţii şi validităţii testelor formative. Coeficientul de fidelitate al unui test formativ poate fi 
calculat folosind trei metode de bază: 1) repetarea aplicării testului la un anumit interval de timp; 2) 

înjumătăţirea itemilor în raport cu numărul par şi cu scorurile la itemii cu un număr impar; 3) 
aplicarea a două teste paralele cu rezultate identice aceluiaşi eşantion de elevi, calculând corelaţia 
dintre scorurile obţinute. Validitatea unui test formativ constă în capacitatea unui instrument de a 
măsura mărimea calităţii formate. Fiind în interdependenţă cu răspunsul la întrebarea „Ce măsoară 
un test formativ?”, validitatea unui test se măsoară prin coeficientul de corelaţie dintre scorul 

acestui test şi scorul celorlalte teste. Fidelitatea şi validitatea testelor formative nu garantează reuşita 
şi obiectivitatea evaluării performanţelor şcolare. 

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

testelor formative [3]: 

a. Aplicarea testului formativ trebuie să motiveze elevii să obţină cele mai înalte 
performanţe. Evaluarea nu trebuie să demonstreze elevilor că nu ştiu şi nu pot realiza obiectivele 
înaintate, ci, dimpotrivă, să releve progresele acestora. 
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b. Necesitatea elaborării unor teste cu valoare egală pentru toţi elevii. Deşi este dificil a 
realiza această cerinţă, deoarece conţinuturile învăţării nu au aceeaşi complexitate şi acelaşi grad de 
dificultate, la elaborarea itemilor trebuie să se ţină seama de ea. În orice context, când se aplică teste 
formative, trebuie să se opereze cu aceeaşi unitate de măsură pentru toţi elevii. 

c. Diagnosticarea nivelului minim al performanţelor şcolare. Această cerinţă asigură 
promovarea la limită şi este absolut necesară pentru a nu produce confuzii în rândul elevilor. 

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

e. Dezvoltarea la elevi a capacităţilor de autoevaluare. Această capacitate poate fi 
dezvoltată prin diferite modalităţi:  

 informarea elevilor asupra oportunităţilor evaluării şi criteriilor care se aplică pentru 
evaluarea rezultatelor şcolare;  

 autoevaluarea dirijată;  
 evaluarea reciprocă;  
 autoaprecierea obiectivă. 
 

Concluzii: 

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

 Premisa docimologiei contemporane rezidă în faptul că evaluarea va realiza mai bine 
obiectivele procesului de învăţământ dacă va fi integrată în acest proces ca secvenţă cu drepturi 
egale, reactivându-şi, astfel, particularităţile distincte care o situează printre factorii cu mare valoare 
formativă.  

 Fiind mai mult mesaj decât măsură, evaluarea trebuie să răspundă noilor exigenţe 
metodologice: să fie mai formativă, mai veridică, mai transparentă. 

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

învăţare. 
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MOTIVAȚIA ÎN CONTEXT ȘCOLAR – MODELUL ROLLAND VIAU 

STRATEGII DE MOTIVARE A ELEVILOR PENTRU ACTIVITATEA DE 

ÎNVĂȚARE 

 

Prof. Eugenia Apetroi 

Școala Gimnazială „Alecu Russo” Iași, jud. Iaşi 

nspirat de abordările socio-cognitive ale învățării, Rolland Viau propune un model al 
motivației în context școlar. Conform teoriei lui Rolland Viau, „motivaţia în context şcolar este o 
stare dinamică ce îşi are originea în percepţiile elevului asupra lui însuşi şi asupra mediului care îl 
incită să aleagă o activitate, să se angajeze şi să persevereze în îndeplinirea acesteia pentru atingerea 
unui scop”. 

Motivaţia intrinsecă se caracterizează prin aceea că se declanşează în structura intimă a 
elevului, susţine din interior învăţarea, face ca elevul să dorească învăţarea a ceea ce este dat ca 
sarcina de lucru. În acest fel, ea este atât o caracteristică a situaţiei de învăţare, cât şi consecinţa 
trezirii dorinţei elevului de a învăţa, pregătită de familie şi/ sau şcoală, rezultat al identificării cu 
scopurile educaţionale. 

Motivaţia extrinsecă, preponderentă în situaţiile de instruire bazate pe autoritate excesivă, 
pe constrângere, pe sisteme rigide de apreciere este exterioară acţiunii de învăţare, nu derivă din 
însuşi conţinutul sarcinii, iar elevului nu-i este specifică o stare afectivă favorabilă. În realizarea 
sarcinii, efortul voluntar este mărit şi cere un volum de timp mai mare. 

Rolland Viau recomandă următoarele strategii de intervenţie în stimularea motivaţiei 
elevilor: 

 Profesorii trebuie să-i înveţe pe elevi să gândească pozitiv; 
 Profesorii trebuie să-i obişnuiască pe elevi să-şi stabilească în mod realist standardele de 

reuşită; 
 Să-i lase pe elevi să-şi definească ei înşişi obiectivele de învăţare; 
 Să i se ceară elevului să verbalizeze operaţiile pe care le face; 
 Elevul trebuie obişnuit să nu se judece prea aspru. 

Toate aceste sugestii arată că problemele de motivaţie ale elevilor sunt extrem de diverse, iar 

intervenţia profesorului nu trebuie bazată pe reţete, ci trebuie adaptată la fiecare în parte. 
Controlul şi dirijarea sistemului motivaţional specific activităţilor de învăţare reprezintă una 

dintre cele mai dificile sarcini ale muncii profesorului.  În pofida amplelor teoretizări, stimularea 
motivaţiei elevului rămâne o artă, care ţine de măiestria şi harul didactic al profesorului. 

Cadrul didactic are obligația morală față de elevi să organizeze un climat educațional bazat 
pe încredere reciprocă, toleranță, competiție loială și egalitate de șanse. Plecând de la profilul 
fiecărui elev, în funcție de particularitățile acestuia, educatorul trebuie să organizeze activități care 
să pună în valoare fiecare copil și să-i creeze o oportunitate de atingere a punctului maxim a 

potențialului său. 
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Foarte mulţi profesori reproşează elevilor faptul că nu fac eforturi necesare pentru a învăţa şi 
că nimic nu-i motivează. Orice profesor care doreşte stimularea motivaţiei elevilor pentru 
activitatea de învăţare trebuie să înceapă prin a-şi analiza şi autoevalua propria motivaţie,  precum şi 
modul în care îşi desfăşoară activităţile de predare-invatare-evaluare.  Nivelul competenţei 
profesorului, ca şi gradul lui de implicare în activitatea didactică,  entuziasmul,  pasiunea cu care îşi 
face meseria influenţează profund dinamica motivaţionala a elevilor.  Lipsa de motivaţie a 
profesorilor este o problemă la fel de gravă ca şi incompetenta să. Există profesori care nu 
manifestă nici un interes pentru profesiunea lor. 

De asemenea, profesorul trebuie să-şi îndrepte atenţia către activităţile de predare-învățare. 
Multă vreme activitatea esenţială a elevilor în clasa a constat în a asculta în mod pasiv expunerea 
magistrală a profesorului.  

O activitate didactică cu adevărat motivantă trebuie însă să-i implice cu adevărat pe elevi în 
mod activ şi să le capteze interesul. Cadrul didactic trebuie să fie capabil să stârnească curiozitatea 
elevilor prin elemente de noutate, prin crearea unor conflicte cognitive, prin utilizarea studiului de 

caz ori prin antrenarea elevilor în realizarea unor proiecte de echipă. 
Rolland Viau oferă oferă o serie de sugestii pentru activităţile de predare să fie motivante şi 

să-i intereseze pe elevi, dar el procedează într-un mod mai analitic, considerând că profesorul 
trebuie să gândească strategiile de predare în funcţie de cunoştinţele pe care trebuie să le transmită 
elevilor, declarative şi procedurale. Astfel, Viau formulează următoarele cerinţe: 

 începeţi predarea printr-o anecdotă legată de teoria ce urmează a fi predată 

 chestionaţi elevii asupra cunoştinţelor lor anterioare 

 prezentaţi planul cursului sub formă de întrebări 
 organizaţi cunoştinţele sub formă de scheme 

 daţi exemple care să îi intereseze pe elevi 
 utilizaţi analogiile 

R. Viau recomandă profesorilor să-i obişnuiască pe elevi să conştientizeze paşii ce trebuie 
parcurşi în rezolvarea unei probleme, iar profesorul poate fi el însuşi un model recurgând la 
protocolul gândirii cu voce tare, pentru că elevii să observe modalităţile care se identifică tipul de 
problemă, se emit ipoteze, se stabilește calea de rezolvare etc. 

Despre evaluarea pe care o fac profesorii se poate spune că pentru mulţi dintre profesori 
înseamnă a da note, a clasifica, a constata dacă elevii au reuşit sau nu, iar această concepţie poate fi 
generatoare de anxietate. Evaluarea trebuie centrată mai mult pe progresul elevilor, pe 
recunoaşterea efortului pe care l-a depus fiecare pentru îmbunătăţirea propriilor performanțe şi nu 
doar să constate nivelul cunoştinţelor. 

În afara acestor strategii de ordin general ce vizează modificarea practicilor pedagogice, 
profesorul poate să-şi pună problema cum să acţioneze în mod direct asupra motivaţiei unui elev. 
Este nevoie să realizeze un profil motivaţional al elevului, printr-o evaluare a intereselor acestuia, a 

atracţiilor şi respingerilor pentru o disciplină sau alta. 
Îmbunătăţirea opiniei elevului cu privire la propria sa competență se obţine atunci când el 

reuşeşte în mod repetat într-o activitate pe care nu se consideră capabil să o îndeplinească. O reuşită 
neaşteptată redă unui elev încrederea în sine şi creşte astfel motivaţia sa de a se angaja într-o 

activitate şi de a persevera cu scopul de a-şi ameliora performanţelor. 
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Profesorul trebuie să se străduiască să acorde atenţie în mod general tuturor elevilor, 
indiferent care sunt capacităţile lor. Faţă de elevii consideraţi slabi şi nemotivaţi, profesorul ar 
trebui să adopte următoarele comportamente: 

 să-şi exprime încrederea în capacitatea lor de a reuşi 
 să le acorde aceeaşi atenţie ca şi elevilor buni 
 să evite crearea de situaţii competitive în care ei nu pot decât să piardă 

 să nu le facă observaţii în faţa colegilor 
 să evite a-şi exprima dispreţul atunci când ei eşuează 

 să manifeste interes pentru reuşitele lor 
Strategiile de motivare a elevilor se află în strânsă legătură cu vârsta elevilor. Prin urmare, la 

vârstele mici nu se vor demara activități excesive de conștientizare și dezvoltare ale motivației 
intrinseci, ci mai mult valorizarea comportamentului pozitiv și discutarea celui negativ. 
Recompensa, la vârstele mici, trebuie explicată și oferită la finalul unor activități scurte și pentru 
acțiuni concrete: recompensă pentru răspunsul x, pentru activitatea din ziua respectivă și cel mult la 
sfârșitul săptămânii, pentru activități desfășurate și nu prentru lipsa lor: bulina roșie pentru că ai fost 
cuminte.   

Învățarea abordată pe proiecte este o modalitate de prezentare a conținutului instructiv-

educativ într-o formă mult mai digerabilă decât simpla prelegere. Elevii vor fi implicați activ în 
alegerea temelor de studiat și vor fi valorizați și forțați să progreseze intelectual prin atribuirea de 
sarcini în cadrul grupurilor de învățare. Evaluarea elevilor se poate realiza la finalul fiecărei etape a 
proiectului, în care elevii vor fi punctați de către profesor, colegi și se vor autoevalua. La finalul 
proiectului se va organiza evaluarea finală, urmată de discuții și feed-back pentru fiecare elev.  

Unii profesori pot considera haosul „organizat” al proiectelor drept descurajator. O clasă 
care învaţă prin proiecte este o clasă centrată pe elev, în care colaborarea, conversaţia şi mişcarea 
sunt absolut necesare. Băncile pot fi aşezate faţă în faţă pentru a permite colaborarea, iar mesele 
mari oferă spaţiu de lucru pentru sarcinile proiectului. Elevii au la dispoziţie resurse şi materiale 
didactice şi există starea necesară pentru asumarea de riscuri. Mediul este unul în care elevii nu au 
reţineri să-şi împărtăşească opiniile şi ideile, ei fiind încurajaţi să gândească în mod autonom şi la 
un nivel superior. Aşteptările clare şi organizarea sunt esenţiale, însă profesorii vor descoperi şi că o 
bună pregătire a activităţilor poate duce la implicarea şi obţinerea de rezultate de către elevi. 

Proiectul individual/ Cartea preferată/ Poezia preferată este o manieră de a asigura elevul 

că profesorul și colegii sunt interesați de preocupările lui extrașcolare, de pasiunile și ideile sale. 
Fiecare elev își pregătește acasă un proiect despre o temă preferată, documentându-se temeinic și 
realizând o prezentare, urmând apoi să prezinte rezultatul în fața clasei. În acest mod, începe 
consolidarea încrederii în sine a elevului și dezvoltă motivația intrinsecă a acestuia, care defapt este 
componenta cea mai importantă și va avea rezultate pe termen lung, cu o importanță majoră în 
devenirea sa ca adult. Punctajele obținute la acest tip de activitate vor fi afișate la vedere și, în acest 
fel, toți copiii își vor număra punctele și vor stabili singuri dacă se avântă în competiție. 

Implicarea părinților în activitățile școlare crește respectul de sine și valoarea elevului în 
față clasei, prin implicarea aliaților în procesul educativ. Părinții pot colabora cu profesorul pentru a 
implica elevii în acțiuni școlare și extrașcolare ce au rol de consolidarea legăturilor sociale dintre 
copii și părinţi. Parteneriatul școală familie nu este doar o noțiune abstractă, ci poate fi un real 
motor de dezvoltare a copiilor. 
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Activități de mentorat în cadrul cărora elevii cu rezultate școlare mai bune să îndrume elevii 

care se descurcă mai greu, prin implicarea și responsabilizarea ambilor. Elevul-mentor va fi 

responsabilizat, respectat și recompensat, iar elevul-consiliat va învăța atât materia prezentată cât și 
respectul față de un coleg mai bun.  

În clasa de elevi nu trebuie segregare, rândul celor buni și rândul celor slabi, primele bănci 
dedicate pe viață unor anumiți elevi sau un exces de zel în motivarea celor slabi și ignorarea celor 
buni. Trebuie șanse egale și multă răbdare. 

Activități de prezentare a profesiilor care implică părinți, rude sau alte personae în mediul 
lor de lucru, cu scopul de a trezi în conștiința fiecărui elev o dorință de a fi bun, de a studia pentru a 
avea acces la beneficiile unei vieți bune, de a face parte din grupul celor care au făcut diferența. Se 
pot organiza și activități de prezentare a situațiilor negative întâlnite în viață, pentru a familiariza 
elevii cu realitatea.  

Prezentarea conținuturilor ce urmează a fi predate cu rolul de a implica copiii în procesul 
intructiv-educativ. Copiii se vor documenta despre tema ce urmează a fi predată, dar nu haotic, ci pe 
direcțiile stabilite de către profesor. În funcție de vârstă, elevii vor participa activ în pregătirea orei 
de curs: vor aduce materiale: frunze, fructe, legume, desene etc, sau informații suplimentare, filme 
pentru temele mai complexe. 

Care sunt semnele că un elev este motivat?  
În opinia lui Rolland Viau, un elev motivat este un elev care se angajează în sarcinile de 

învăţare (angajament cognitiv), consacrându-le timpul necesar (perseverenţă).  
 Angajamentul cognitiv corespunde gradului de efort mintal depus de elev în realizarea 

activităţii. Acest efort poate fi apreciat prin observarea tipului de strategie de  învăţare la care 
recurge. Dacă el se limitează, de exemplu, la strategii de memorizare, evident că este puţin angajat 
în plan cognitiv.  

 Perseverenţa se traduce prin timpul pe care elevul îl acordă activităţii: cu cât este mai 
motivat, cu atât îi va aloca mai mult timp şi-şi va spori astfel şansele de reuşită. Dimpotrivă, lipsa 
de motivaţie antrenează tendinţa de a abandona rapid sarcina sau de a nu face decât minimul 
necesar.  

 Reuşita sau performanţa este, simultan, o consecinţă şi o sursă a motivaţiei pentru că ea 
influenţează pozitiv percepţiile care stau la baza acesteia. Cercetările arată că un elev motivat se 
angajează în activitate, apelând la strategii eficiente de învăţare bazate pe comprehensiune şi 
stabilirea de legături logice (angajament cognitiv) şi îi consacră timpul necesar (perseverenţă); acest 
fapt are drept consecinţă o amplificare a celor trei tipuri de percepţii (dinamică motivaţională 
funcţională).  

În contrast, elevul demotivat recurge adesea la strategii de evitare, care-i permit să amâne 
sau să eludeze îndeplinirea activităţii, ceea ce coboară şi mai mult nivelul celor trei factori 
motivaţionali determinanţi: percepţia asupra valorii activităţii, asupra propriilor competenţe şi a 
controlabilităţii acţiunii (dinamică motivaţională disfuncţională). 
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ORGANIZAȚIA ȘCOLARĂ 

 
Prof. Vianora Avădănei 

Liceul Teoretic ”Callatis” Mangalia, jud. Constanța 

limatul școlar exprimă, susține Miles (E. Păun, 1999) ”caracteristicile relațiilor 
psihosociale, din școală, tipul de autoritate, gradul de motivare și de mobilizare a resurselor umane, 
stările de satisfacție sau insatisfacție, gradul de coeziune din comunitatea școlară”. 
    Împărtășind aceeași teză, E. Păun vorbește de etosul organizației școlare, definindu-l ca 

”atașamentul managerilor, al cadrelor didactice și al elevilor față de școala lor, dar un atașament în 

care climatul joacă un rol esențial”. 
    Climatul organizației școlare nu este un dat, ci este produsul a cel puțin trei categorii de 
factori: 

1. Structurali, reglementați de legislația școlară 

a. Mărimea școlii. 
Școlile cu efective mici beneficiază de un climat organizațional cald, motivant. Acest aspect vine să 
confirme validitatea teoriilor postmoderne care promovează organizațiile mici și dinamice. 

b. Compoziția școlii 
Cu cât gradul de omogenitate este mai mare, cu atât climatul organizațional este mai motivant. 

2. Instrumentali, ce asigură condițiile și resursele necesare îndeplinirii obiectivelor școlii: 
condițiile materiale, mediul fizic, strategiile de acțiune, competența și stilul managerial, modalitățile 
de comunicare intra și interorganizațională 

3. Socio-afectivi și motivaționali ce vizează structura relațiilor nonformale, dar și relațiile 
dintre directorul școlii și ceilalți membri ai organizației (E. Păun, 1999) 

Deducem de aici că o mare responsabilitate în crearea unui climat organizațional pozitiv o 

are managerul școlar, care, prin agrearea și prin adoptarea unui anumit stil managerial, imprimă o 
anumită notă relațiilor existente la nivelul școlii. Acesta trebuie adecvat obiectivelor și problemelor 
ce necesită rezolvare la nivelul școlii. Reușita și afirmarea școlii devine de cele mai multe ori direct 
dependentă de stilul managerial adoptat. Altfel spus, există tot atâtea tipuri de climat școlar, câte 
stiluri de conducere se adoptă. În acest sens, R. Lickert și J.G. Lickert (E. Păun, 1999), afirmau 
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despre climatul organizațional că are efect cumulativ, astfel încât climatul existent la vârful ierarhiei 
creează premisele pentru climatul de la nivelurile mediu și de bază. 
  Ei descriu patru tipuri de climat școlar: 

1. Autocratic exploatator, în care deciziile se iau la nivel superior ierarhic, prin neimplicarea 

subordonaților, deoarece aceștia nu se bucură de încrederea managerilor.Acest tip de climat 
organizațional este cel promovat de organizațiile birocratice, raționale și închise (Taylor, 
Weber). 

2. Autocratic binevoitor în care subordonații participă la luarea deciziilor într-o măsură destul de 
mică și numai în anumite condiții 

3. Democratic consultativ care permite comunicarea bilaterală, iar subordonații sunt responsabili 
de deciziile luate numai la nivelul de bază 

4. Democratic participativ, caracterizat prin descentralizarea decizională, încredere, motivare, 
comunicare la toate nivelurile. 

    În cadrul oricărei organizații se constituie unul sau mai multe grupuri de muncă, care 
coexistă și se manifestă în diferite domenii de activitate și la diferite niveluri ierarhice. 

Grupul de muncă se caracterizează prin: 

 unul sau mai multe obiective comune care trebuie realizate prin participarea tuturor 

 norme de comportament şi de conduit acceptate şi respectate de fiecare membru 

 un anumit statut (îndatoririle, drepturile şi obligaţiile persoanei) pentru fiecare membru şi un 
anumit rol (maniera individului de a-şi asuma funcţiile care decurg din statut) 

 între membrii grupului există relaţii socio-afective care pot favoriza sau frâna realizarea 

obiectivelor. 

Un grup de muncă, pentru a exista, este necesar ca membrii acestuia să comunice între ei. 
Comunicarea în cadrul grupului are următoarele obiective: 

 informarea corectă şi la timp a membrilor grupului 

 formarea de opinii în legătură cu diferite evenimente, discutarea acestora şi transmiterea 

către cei interesaţi 
 vehicularea directă, imediată şi nealterată a ideilor, propunerilor şi nemulţumirilor între 

membrii grupului 

 luarea deciziilor şi transmiterea acestora 

 evaluarea performanţelor obţinute. 
Desfăşurarea activităţii în cadrul grupului de muncă prezintă unele avantaje cum ar fi: un 

potenţial mai mare de informaţii, o experienţă de lucru mai mare, deciziile pot fi fundamentate 

ştiinţific, dar şi unele dezavantaje: presiuni sociale, apariţia unei figure dominante, constrângeri de 
timp, dezacorduri frecvente. 

Grupul şcolar (incluzând şi elevii, părinţii etc.) funcţionează după principia proprii, ce 

exprimă nevoia de comunicare şi autoexprimare a membrilor săi. Principiile care le guvernează 

sunt: 

 profesorul este considerat a avea spirit de iniţiativă, orientat către succes, capabil de decizie 

şi de responsabilitate proprie 

 grupul de profesori este pivotal organizaţiei şcolare; 
 numărul membrilor şi structura grupului de profesori sunt determinate de natura sarcinii de  

îndeplinit şi a competenţelor necesare 

 prietenia şi susţinerea reciprocă sunt consecinţe ale relaţiilor facilitate în organizaţia şcolară 
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 o anumită polivalenţă şi multifuncţionalitate permite grupului de profesori să-şi reunească 

abilităţile necesare pentru a răspunde global exigenţelor sarcinii didactice 

 grupul de profesori îşi autoadministrează nevoile şi relaţiile cu alte grupuri şi conflicte din 

şcoală 

 elemente esenţiale (politică educaţională, control etc.) sunt reglementate, dar orice alte 

elemente sunt autoadministrate între colegi reuniţi în grupul de profesori 

 frontierele care asigură spaţiul şi resursele sunt identificate cu grijă 

 grupul de profesori dispune de informaţiile şi instrumentele care îi permit rezolvarea 

sarcinilor, fără a depinde de alte grupuri de profesori; are o dimensiune restrânsă. 
Comunicarea este unul dintre elementele cu mare influență asupra climatului la locul de 

muncă, cu preponderență comunicarea interpersonală. O bună comunicare interpersonală va duce la 
dezvoltarea unui comportament adecvat, favorabil evoluției pozitive a grupului de muncă. 
    În relațiile interpersonale, contează nu atât cum este omul în realitate, ci cum se manifestă el 
în contactele cu ceilalți, deci nu atât însușirile sau trăsăturile ascunse, ci acelea care sunt făcute 
publice. În acest sens, în lucrarea ”Eul și personalitatea”, autorul Zlate Mielu ne oferă o descriere a 
ceea ce se numește personalitatea percepută, care cuprinde ansamblul reprezentărilor, ideilor, 

aprecierilor cu privire la alții. Atitudinile, reprezentările pe care le au unii despre alții (în primul 
rând ale celor cu care lucrează împreună), simpatiile și antipatiile joacă un rol esențial în buna 
desfășurare a activității unei organizații. Cooperarea este responsabilă de bunul mers al organizației, 
iar aici, un rol esențial în are managerul organizației. El trebuie să fie conștient de aspectele pe care 
le implică îndrumarea subordonaților, deoarece în acest proces există riscul de a se schimba el 

însuși. 
    Astăzi, multe organizații se restructurează în așa fel, încât să devină mai puțin ierarhizate, 
urmând modelul japonez, care presupune respectarea următoarelor principii: 

 Luarea de decizii de jos în sus (angajații sunt consultați în legătură cu politicile pe care 
conducerea intenționează să le aplice și astfel au loc cu regularitate întâlniri între conducere 
și angajați) 

 Orientarea către lucrul în echipă (la toate nivelurile organizației oamenii sunt implicați in 
mici echipe de colaborare sau grupuri de lucru. Grupurile și nu membrii individuali sunt 
evaluate ca performanță) 

 Siguranța postului 
 Contopirea muncii cu viața privată 

Raportat la organizația școlară, consider că o parte din principiile modelului japonez s-ar 

putea aplica cu succes și în instituțiile de învățământ, astfel încât mai multe decizii să fie luate în 
cadrul consiliului profesoral, nu numai în consiliul de administrație, ținându-se cont de realitatea 

existentă, de necesitățile cadrelor didactice și ale elevilor. Este necesar, de asemenea, ca în 
proiectele educaționale să se lucreze în echipă, să fie implicate cât mai multe cadre didactice și 
elevi, să renunțăm la modelul în care toți profesorii vor să fie coordonatori și nu membrii unei 
echipe. 
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MODERNISMUL STRATEGIILOR DIDACTICE   
 

Prof. Virginica Barabaş 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

Motto: “Adesea în calea celor care vor să înveţe stă autoritatea celor care predau”. (Cicero) 

rice act instructiv-educativ performant impune şi tinde spre o formă optimală de 

organizare. Orice efort în acest sens vizează coordonatele active, dinamice ale activităţii adică zona 
strategiilor didactice. Vom recurge la o succintă incursiune explicativă a terminologiei cu care vom 
opera în această arie tematică fără a aborda unilateral problemele dar şi fără pretenţia tentativei 
exhaustive.  

Conceptul de „strategie didactică” a putut fi raportat la abordarea situaţională a procesului de 
învăţământ, pornind de la studiile psihologice asupra obiectivelor şi rezultatelor învăţării. 

Misiunea strategiei didactice este de a  asigura adaptarea conţinuturilor la aceste particularităţi 
şi de a determina  totodată mişcarea interioară a acestora pe o  traiectorie  ascendentă.  

Strategia didactică poate fi apreciată ca eficientă dacă: îl implică pe cel care învaţă într-o 

situaţie reală de învăţare, este centrată pe obiective şi adaptată la conţinuturile vehiculate, este 
aplicată conform parametrilor psihoindividuali, este elaborată în raport cu motivaţia pentru instruire 
a agenţilor. În plan didactic, strategia face parte din metodologia, arta profesorului de a conduce, 

rezolva situaţii de instruire.  
Strategia pedagogică reprezintă o maniera de abordare a educaţiei pentru realizarea unui scop 

specific, prin aplicarea în practică a principiilor de proiectare a activităţii de formare-dezvoltare a 

personalităţii şi a metodelor de instruire, integrate într-un context dat. 

Dimensiunea metodologică a strategiei arată capacitatea ei de a integra metode-procedee-

mijloace de instruire, în structuri organizatorice, pentru realizarea predării-învaţării-evaluării, după 
ce a fost proiectată. Cum orice strategie  impune  îmbinarea  activităţii  profesorului cu cea a  
elevului, rolul profesorului se poate deplasa, de la polul în care acesta este doar o sursă de  

informaţii, la polul în care conduce  activitatea interdependentă a elevilor, în timp ce activitatea lor 
se poate deplasa  de la cea de simplă reproducere la cea creatoare. O deosebită importanţă pentru 
învăţământul românesc o  constituie “integrarea  în  sistem”  a  tuturor  formelor  pe care le îmbracă 
educaţia, sarcină ce revine tuturor  cadrelor  didactice.  

Confruntată cu o nouă structură a cerinţelor social-umane, educaţia şcolară se vede obligată 
să-şi redefinească propriile ei ţeluri şi să asigure o nouă direcţie dezvoltării personalităţii umane, în 
acord cu complexitatea problemelor cu care se vede confruntat omul de astăzi şi mai ales cel de 
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mâine. Cu deosebire se resimte nevoia exersării şi dezvoltării acelor facultăţi şi funcţii mintale, 
corelate cu asemenea calităţi profesionale şi morale, care să pregătescă personalităţi puternice, 
multilateral şi armonios dezvoltate. 

Conştient de natura sarcinilor care-i revin, învăţământul trece tot mai mult educaţia înaintea 
instrucţiei şi îşi reconsideră în acelaşi timp propria lui metodologie didactică şi educativă, angajând-

o tot mai ferm în serviciul unei dezvoltări generale a personalităţii. Sunt lăsate tot mai mult în urmă 
metodele informative şi descriptiviste, în favoarea utilizării unor metode cu un pronunţat potenţial 
formativ, a celor care contribuie în cea mai mare măsură la sporirea funcţiilor educative ale 
procesului de învăţământ, la atingerea unei eficacităţi maximale a acestuia sub raportul dezvoltării 
generale a elevilor.  

Se acordă prioritate acelor metode care stimulează şi ajută la dezvoltarea celor mai 
reprezentative capacităţi, aptitudini şi calităţi cu care omul de mâine va trebui să iasă în 
întâmpinarea sarcinilor social-profesionale. Se pune accentul pe acele metode care cultivă 
personalitatea elevului în întreaga ei bogăţie, în complexitatea expresiilor şi a angajamentelor sale, 
care-l formează ca individ, ca membru al unei familii şi al unei colectivităţi, cetăţean şi producător, 
inventator de tehnică, factor activ al transformării societăţii. 

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

a) În direcţia activizării maxime a tuturor metodelor şi procedeelor de instruire şi educaţie, 
în măsură să asigure o participare mai activă a elevului în procesul de învăţământ, prin atragerea lui 
în efectuarea unor studii şi cercetări personale, în activităţi de explorare a mediului înconjurător, la 
experimente, lucrări practice, activităţi de creaţie tehnică, etc. În esenţă, accentul se pune pe 

utilizarea unor metode active, de mare supleţe, a acelora care acordă importanţă activităţii proprii, 
care cer efort personal din partea celui care studiază în raport cu sarcinile de învăţare date, care 
angajează în munca şcolară toate puterile elevului.  

b) În direcţia aplicării unor metode care reuşesc să cultive întregul potenţial individual. 
Caracteristica unei asemenea metodologii constă nu numai în diversificarea metodelor, ci şi în 
întrebuinţarea unor metode diferenţiate, în puterea ei de a asigura îmbinarea activităţilor de 
învăţare şi de muncă individualizată, independentă, cu activităţile de cooperare, de învăţare şi de 
muncă socializată interdependentă cerinţă primordială a educaţiei progresiste contemporane. Este 
vorba de organizarea de aşa manieră a procesului de învăţământ încât aceasta să lase loc unei 
îmbinări şi alternanţe sistematice a activităţilor bazate pe efortul individual, solitar cu activităţile ce 
solicită efortul colectiv (de echipă, de grup). 

De fapt, diferenţa dintre didactica tradiţională şi cea actuală constă în modul de concepere şi 
organizare a situaţiilor de învăţare (riguros dirijate şi având autonomie de diferite grade). Astfel 
spus, o strategie este legitimă sau ilegitimă nu în general, ci potrivit unor circumstanţe concrete; 
profesorul eficace este acela care ştie să selecţioneze, să combine, să varieze diferite metode, 
alegând strategii adecvate.  

Practica instruirii a dovedit că, în raport cu varietatea obiectivelor, a sarcinilor de predare-

învatare, cu posibilităţile de combinare a elementelor procesului didactic, cu operaţiile ce se 
efectuează poate exista o diversitate de metode, de modalităţi de rezolvare, de proceduri, de tehnici 
utilizate de către profesor şi elevi. La moduri diferite de învăţare şi predare se poate răspunde prin 
diversificarea metodelor, prin multiplicarea procedeelor, prin combinarea variată a metodelor şi 
procedeelor, prin asigurarea unei polifuncţionalităţi a metodelor, prin raportarea lor la specificul 
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situaţiilor, prin reconsiderare în raport cu fundamentarea ştiinţifică psihopedagogică mereu 
actualizată.  

Opţiunea pentru o metodă sau alta este în strânsă  relaţie şi cu personalitatea profesorului şi 
gradul de pregătire, predispoziţie şi stilurile de învăţare ale grupului cu care se lucrează. Printre 
metodele activ participative preferate de elevi, se numără:  metoda Jigsaw (metoda grupurilor 

interdependente, metoda Mozaic), Turul Galeriei, Cubul, metoda Bulgărelui de Zăpadă (metoda 

piramidei), metoda “Pălăriilor gânditoare”. 
Avantajele metodelor activ-participative sunt: transformă elevul din obiect în subiect al 

învăţării; fac elevul coparticipant la propria formare; angajează intens toate forţele psihice de 
cunoaştere; asigură elevului condiţii optime de a se afirma individual şi în echipă; favorizează 
apariţia unor raporturi noi de cunoaştere şi stimă reciprocă; oferă posibilitatea manifestării unor 
puncte de vedere diferite; cresc gradul de toleranţă şi dezvoltă capacitatea de susţinere a propriului 
punct de vedere; dezvoltă gândirea critică; dezvoltă motivaţia pentru învăţare; dezvoltă 
competenţele inteligenţei lingvistice, inteligenţei logice, inteligenţei interpersonale; permit 
evaluarea propriei activităţi.  

În prezent, în învăţământ, elevii preţuiesc mai mult felul în care li se predă decât ceea ce li se 

predă – şi pe bună dreptate, deoarece este mai atractiv să asişti şi să participi la felul cum se naşte 
un înţeles logic, decât să ţi-l însuşeşti pur şi simplu. “Calitatea pedagogică a metodei didactice 
presupune transformarea acesteia dintr-o cale de cunoaştere propusă de profesor, într-o cale de 

învăţare, realizată efectiv de elev, în cadrul instruirii formale şi nonformale”. (Sorin Cristea) 
Avem tendinţa să credem, unii dintre noi, că rolul profesorului este de a-i face pe elevi să se 

omogenizeze în clasă, pentru că, spunem noi, toţi urmează până la urmă să descopere şi să se supună 
aceloraşi “adevăruri”. Când, din păcate, se întâmplă acest atentat la libertatea spiritului de a-şi 
asuma căi şi riscuri proprii în cunoaştere, elitele şcolare în cauză îşi iau singure această libertate, 
răzvrătindu-se împotriva profesorilor respectivi. 

Să încercăm, în calitate de profesori, să întreţinem un dialog didactic cu elevii, printr-un 

procedeu relativ simplu: îi facem ca, din clipă în clipă, să aştepte să li se reveleze un fapt deosebit, 
un adevăr important, pe care însă să ştim să-l amânăm sau să-l ascundem pentru un timp, cu 

abilitate. Să ştim, cu alte cuvinte, să întreţinem o emoţie a co-participării la naşterea unui nou fapt 
de gândire sau de simţire. Să-i obişnuim pe elevi să-şi desfăşoare activităţile intelectuale în termeni 

generalizatori, fapt ce le creează posibilitatea ca informaţiile şi experienţele acumulate să le poată 
aplica oricând, oriunde şi în orice context situaţional. Acesta va fi semnul revelator că s-a realizat o 

bună educaţie intelectuală. Să avem grijă să dăm elevilor o educaţie cuprinzătoare, şi nu numai una 
intelectuală, cum se întâmplă, din păcate, de multe ori. Aceasta pentru că, de exemplu, soarta 
“adevărului” în lume depinde nu numai de abilitatea de a discrimina situaţiile şi faptele realităţii, ci 
şi de capacitatea de a le aprecia dintr-un unghi moral, de a le acorda o justă valoare, adică de a le 
aprecia din perspectiva binelui şi a răului.  

“Educaţia este ceea ce îţi rămâne după ce ai uitat tot ce ai învăţat.” Ceea ce pare o glumă în 
acest aforism este confirmat din plin de către viaţă: cine a învăţat să gândească şi să lucreze 
independent îşi va găsi mai uşor drumul în viaţă şi va fi mai bine pregătit pentru a se adapta 

progresului/schimbărilor din diferite domenii de activitate, decât cel care şi-a limitat instrucţia doar 
la achiziţionarea a tot felul de cunoştinţe (cunoştinţe supuse, inevitabil, unui proces de uitare).  

Aşadar, ca profesori trebuie să îmbinăm informativul şi formativul în devenirea ca 
personalitate a elevului. Să transmitem cunoştinţe, dar să creăm şi atitudini – sau, cum frumos 
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spune Constantin Noica, “stări de spirit” (cum ar fi, de exemplu, dorinţa de a încorpora în spiritul 
tău o anumită trăire, un anumit sentiment, pentru a face să se dezvolte astfel nu numai gândul din 
gând, dar şi sentimentul din “sentiment”). 
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MODALITĂȚI DE  PREVENIRE A VIOLENŢEI ÎN RÂNDUL ELEVILOR 

 
Prof. Steluţa Bologa  

                                                                     Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Lugoj, jud. Timiş 

 

Motto: “A lupta contra violenţei şcolare înseamnă a ameliora calitatea relaţiilor şi a 
comunicării între persoanele angrenate în actul educaţional.” (Dardel Jaouadi)                                                                          

entru a putea preîntâmpina și dezarma un comportament violent în școală, trebuie 
mai întâi să clarificăm și să înțelegem conceptul de violență, să aflam cauzele acesteia și în final să 
fie concepute măsurile de combatere și prevenire. 
           Spre deosebire de agresivitate, care reprezintă potențialitatea ce permite dirijarea acțiunii și 
ține de gândire și analiză fiind intrinsecă, violența este acțiunea în sine, dezorganizarea brutală a 
personalității sau colectivității și afectează atât individul cât și mediul în care acesta se manifestă. 
Violența nu este ereditară, dar este contagioasă…. 

Apariţia diferitelor forme de violenţă în mediul şcolar pare aproape o fatalitate şi devine 
adesea un lucru obişnuit, cu care oamenii coexistă fără măcar a mai sesiza pericolul. Problema 
violenţei în şcoală poate şi trebuie să devină o temă de reflecţie pentru toţi cei implicaţi în actul 
educaţional. Cu atât mai mult cu cât şcoala dispune, credem, de importante resurse pentru a concepe 
programe de prevenire a violenţei şi pentru a rupe cercul vicios al violenţei în mediul şcolar. 
            Fenomenul violenţei şcolare este extrem de complex, iar la originea lui se află o multitudine 
de factori. Şcoala însăsi poate fi o sursă a unor forme de violenţa, reprezentând locul unde elevii se 
instruiesc, învaţă, dar este şi locul unde se stabilesc relaţii, se promovează modele, valori, se creează 
condiţii pentru dezvoltarea cognitivă, afectivă şi morală a copilului. 
            Manifestarea violenţei în şcoală 



Dialoguri Didactice – Nr. 9, iunie 2018 

 

 

 

174 

 

 Violenţa între elevi 
 Manifestări violente ale elevilor faţă de profesori 
 Manifestări violente ale profesorilor faţă de elevi 
 Părinţii – actori ai violenţei în şcoală 

 Violenţa în proximitatea şcolii 
            Cele mai frecvente forme de violenţă între elevi: 

 Loviri – agresiune fizică 

 Injurii, jigniri 

 Agresiune nonverbală 

 Atitudini ironice, sarcastice 

 Refuzul îndeplinirii sarcinilor 

 Ignorarea mesajelor transmise 

 Indisciplina, absenteismul, fuga de la ore 

             Clasa şcolară constituie un grup ai cărei membrii depind unii de alţii, fiind supuşi unei 
mişcări de influenţare reciprocă de a determina echilibrul funcţional al câmpului educativ. 

Ansamblul regulilor dominante dintr-o clasă caracterizează comportamentele dezirabile ale elevului 
şi corelativul său negativ, comportamentul indezirabil. Respectarea regulilor este o condiţie a 
socializării, care înseamnă a învăţa să trăiască împreună în relaţii de respect reciproc, excluzând 
violenţa. 
            Regulile şcolare vizează ţinuta, efectuarea temelor, prezenţa la cursuri, dar sunt şi reguli de 
civilitate ce au în vedere limbajul folosit, modalităţile de adresare, respectul faţă de celălalt, 
păstrarea bunurilor şcolare, toleranţa, solidaritatea, într-un cuvânt maniera de a te comporta. 
            Regulile pot fi impuse de către profesor sau sunt negociate cu elevii. Aceştia acceptă mai 
uşor regulile al căror sens este transparent, iar dacă şcoala este un loc de învăţare a democraţiei, 
atunci aceasta presupune ca şi elevii să participe la elaborarea regulilor şcolare. 
            Consecințele manifestării violenței sunt multiple: 

 Violenţa reduce şansele elevilor  de a-şi dezvolta personalitatea şi de a dobandi o educaţie 
de calitate; 

 Violenţa  influenţeză  în  mod  negativ educaţia eficientă; 
 Elevii  care sunt  victime  absentează  de  la  şcoală, au  probleme  de concentrare, întreaga  

lor  dezvoltare  cognitivă  fiind  afectată; 

 Violenţa are drept rezultat diverse grade de lezare a celuilalt, moartea, trauma psihologică, 
marginalizarea sau excluderea dintr-un grup social.  

           Instituţiile şcolare au un rol central în prevenirea fenomenelor de violenţă. Atribuţiile şi 
responsabilităţile acestora sunt instituite explicit în legislaţia naţională referitoare la drepturile 
copilului şi la modalităţile de control, prevenire şi intervenţie specifice în cazurile în care minorii 
sunt victime sau autori ale diverselor acte de violenţă.  

 

MĂSURI DE COMBATERE A VIOLENȚEI ȘCOLARE  
 Respectarea strictă a Regulamentului Școlar și a Regulamentului de Ordine Interioară, prin: 
 cunoașterea conținutului acestor regulamente de către fiecare elev și părinte;  

 aplicarea strictă, promptă și corectă a prevederilor acestor regulamente, în toate cazurile, în 
mod gradual și cu comunicarea acestor măsuri către cei în cauză;  
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 popularizarea actelor și sancțiunilor administrate, în rândul elevilor și părinților, ca mijloc de 
descurajare a acestor acte; 

 Întărirea pazei și ordinii în școală, prin: 
 contracte cu instituții de pază și protecție, asigurarea de fonduri bănești pentru plata 

angajaților permanenți în asigurarea pazei și protecției elevilor și cadrelor didactice pe 
timpul programului; 

 supravegherea permanentă a incintei școlii cu ajutorul unor camere video; 
 accesul în școală se va asigura pe o singură intrare;  
 îmbunătățirea serviciului pe școală al cadrelor didactice; 
 sesizarea promptă către organele de ordine ale statului a oricăror evenimente sau acte de 

violență ce s-au manifestat sau riscă să se producă în unitatea școlară; 
 se va acorda atenție specială elevilor sau grupurilor potențial-agresive, desfășurând activități 

de prevenție a faptelor negative. 
 Îmbunătățirea activității educative prin: 
 teme de dirigenție pe tema devianței comportamentale, delincvenței juvenile, violenței de 

orice fel, infracționalității, la toate clasele, cu conținut adaptat vârstei și caracteristicilor 
clasei, prezentarea unor cazuri apărute în presă si analizarea acestora cu elevii; 

 desfășurarea unor programe și proiecte educaționale, în parteneriat cu instituțiile furnizoare 
de servicii de combatere a infracționalității;  

 organizarea de acțiuni educative atractive, cu elevii și părinții inclusiv concursuri pe această 
temă; 

 dezbateri orientate pe problematica violenței în cadrul lectoratelor cu părinții.  
 Consilierea psihologică a elevilor cu probleme comportamentale precum și a celor care sunt 

victime ale violenței sau unor forme de abuz. 
 Promovarea modelelor nonviolente, a toleranţei şi comunicării pentru însusirea unor abilităţi 

care să determine comportamente dezirabile.  
 Implicarea cadrelor didactice în identificarea elevilor care au fost victime ale violenţei 

şcolare.  
 Implicarea cadrelor didactice şi a consilierilor şcolari în identificarea timpurie a elevilor cu 

potenţial violent. 
 Aplicarea unor măsuri de intervenţie cu potenţial educativ şi formativ. 
 Elaborarea şi derularea unor programe de asistenţă pentru elevi prin care să se conştientizeze 

consecinţele actelor de violenţă. 
 Implicarea activă a elevilor cu potenţial violent şi valorificarea intereselor, aptitudinilor şi 

capacităţii acestor elevi.  

 Colaborarea şcolii cu familiile elevilor cu potenţial violent si stabilirea unui program comun 

de intervenţie, prin: 

 organizarea de întâlniri în şcoală, vizite în familii, programe extraşcolare intre elevi, părinţi, 
cadre didactice şi specialişti; 

 eficientizarea comunicării între profesori, elevi şi părinţi cu scopul  diminuării violenţei   
prin organizarea de dezbateri, evenimente şi activităţi comune. 

 Implicarea activă a elevilor în activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şcolare 
organizate în context şcolar şi extraşcolar (tabere de vară, activităţi sportive, muzicale etc.). 
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 Dezvoltarea de parteneriate între şcoală şi alte instituţii ─ poliţie, jandarmerie, autorităţi 
locale, ONG-uri etc. ─ pentru siguranţa elevilor privind integritatea fizică şi psihologică a 
elevilor. 

 Stimularea cercetării şi a dezbaterii publice privind violenţa şcolară şi multiplicarea la nivel 

local a exemplelor de succes în prevenirea şi combaterea acestui fenomen. 
 Inițierea la nivelul școlii a unor structuri cu rol de mediere (aceste structuri/ grupuri de 

inițiativă ar trebui să fie formate dintr-un nucleu de elevi, cadre didactice și părinți, care 

să îndeplinească rolul de mediatori și care să influențeze rezolvarea pașnică a conflictelor 

între actorii școlii); astfel de structuri sunt coordonate de Comisia de prevenire și combatere 
a violenței și pot iniția și derula programe anti-violența împreună cu parteneri de la nivelul 

comunității (ONG-uri, poliția de proximitate, autorități locale). 
            În procesul de instruire accentul cade pe rolul răspunderii personale.Nu trebuie promovată 
atitudinea de a tolera violenţa, ci de a lua atitudine, după posibilităţi, împotriva violenţei.  
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STIMULAREA CREATIVITĂŢII LA ELEVI 

 

 
Prof. Narcisa Maria Buhu  

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, jud. Suceava 

racticile educative de predare şi de stimulare a potenţialului creativ al elevului sunt 

metode moderne de cooperare şi reflexie asupra învăţării. Specific instruirii interactive este relaţia 

care se stabileşte atât între elevi şi profesori cât şi între elev-elev.  

Munca activă şi creativă a elevului se bazează pe procedee de construcţie a cunoaşterii, de 
restructurare a ideilor, de gândire, de creare a mediului propice de desfășurare a activității.  

Atitudinea activă şi creatoare a elevilor este o consecinţă atât a stilului de predare al 
profesorului cât şi a obişnuinţei elevului de a se raporta la sarcina primită. Prin felul în care 

profesorul poate solicita răspunsuri la o problemă, prin felul în care organizează activităţile elevilor, 
prin accentul pe care îl pune pe dezvoltarea proceselor practice, profesorul influenţează 
comportamentul activ şi creativ al elevului, îl stimulează sau îl inhibă.  

Stimularea speritului de inițiativă şi a creativităţii elevului, crearea unui mediu de învăţare 
interactiv, atrăgător şi dinamic stă în puterea profesorului. Învăţarea prin cooperarea asigură 
dezvoltarea relaţiilor optime, manifestării creatoare şi active a elevului în clasă. Ea dezvoltă şi 

întreţine motivaţia internă a acestuia, favorizând implicarea activă în sarcină şi contribuţiile 
creative, originale ale participanţilor.  

Condiţiile şi situaţiile specifice care pot duce la dezvoltarea spiritului investigativ, a gâdirii, 
a atitudinii creative şi active în şcoală, pot fi:  

1. Încurajarea elevilor să pună cât mai multe întrebări;  
2. Limitarea constrângerilor şi a factorilor care produc frustrare;  

3. Stimularea comunicării;  
4. Cultivarea independenţei și a spontaneităţii; 
5. Autonomiei în învăţare;  
6. Stimularea spiritului critic constructiv, a capacităţii de argumentare; 
7. Căutare de către elev a alternativelor;  

8. Utilizarea talentelor şi a capacităţilor specifice fiecarui individ în parte; 
9. Oferirea unor  recompense pentru găsirea soluţiei după depunerea unui efort de căutare a 

elevului; 

10. Exersarea împreună cu elevul a metodelor de cercetare, de căutare de idei, de informaţii, 
de posibilitati de transfer de sensuri; 

11. Găsirea criteriilor de clasificare; 

12. Dezvoltarea capacităţii de organizare; 

13. Educarea capacităţii de a privi altfel lucrurile, de a-şi pune întrebări neobişnuite despre 
lucruri obişnuite; 

14. Dezvoltarea aptitudinilor de lucru practice la elevi; 
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15. Accesului la cunoaştere prin forţe proprii. 
Acest lucru este posibil prin stimularea gândirii productive, a gândirii critice, libertatea de 

exprimare a cunoştinţelor, a gândurilor, a faptelor. În acest sens apar ca adecvate activităţile care cer 
spontaneitate şi contribuie la dezvoltarea independenţei în gândire şi acţiune. 

O temă de genul “Să vedem cât de poluat este orașul nostru” poate deveni o aventură în care 
elevul participă activ la etapele de cercetare, întâlnind probleme şi situaţii dificile.  

Rolul profesorului este în acest caz cel de stimulare şi dirijare, iar motivaţia activităţii reiese 
din paticiparea entuziastă a cadrului didactic. Elevul e implicat atât în procesul de predare, de 
învăţare şi cât și în cel de evaluare, iar disciplina devine autodisciplină a muncii şi interesului, 
asigurată de satisfacţia cooperării atunci când elevul știe clar dacă a greșit sau nu.  

Conduita creativă a cadrului didactic este unul din factorii care asigură dezvoltarea 
potanţialului creativ al elevilor. Predarea, ca proces creativ, presupune ca profesorul să realizeze 
legătura între elev şi lumea cel înconjoară. El trebuie nu numai să organizeze un mediu adecvat şi 
activitatea, ci şi să participe alături de elevi la elaborarea cunoştintelor, să servească drept model şi 
să încurajeze acţiunile de cooperare dintre elevi, să-i îndrume în modul de folosire a timpul și a 
spațiul de lucru, a echipamentul şi materialelor, să ajute pe fiecare dintre ei sau tot grupul, să 
extragă din experienţe informaţile necesare, să realizeze corect calculul şi să interpreteze rezultatele 

şi mai ales să evalueze corect pe fiecare elev.  

Proiectarea activităţii didactice presupune găsirea unei legături între componentele 

procesului de învăţământ pentru obţinerea unor rezultate optime, de ordin calitativ şi cantitativ. 

Totul este, în cele din urmă, o problemă de strategie, de găsite a metodelor adecvate, de valorificare 

la maximum a tuturor resurselor şi în funcție de nivelul clasei și de fiecare individ în parte. 
Atmosfera creată la clasă de către profesor constituie un factor care influenţează 

comportamentul de învăţare al elevului. Instaurarea unui climat favorabil unei conlucrări fructuoase 
între profesor şi elevi, a unui climat caracterizat printr-o tonalitate afectivă, pozitivă, de exigenţă şi 
înţelegere, de responsabilitate, reprezintă o condiţie principală ce trebuie realizată în lecţie.  

Profesorul creativ oferă posibilitatea elevilor de a-şi spune părerea într-o atmosferă 
neautoritară, promovând o atitudine deschisă, prietenoasă, elastică, pozitivă şi receptivă, apreciind 
ideile bune ale elevilor şi neridiculizând nereuşitele. El îngăduie elevului să-şi manifeste 
curiozitatea, indecizia, interesul pentru schimbul de informaţii. Climatul spornic de lucru este 
facilitat de faptul că profesorul tratează de fiecare dată întrebările elevilor cu interes, respectă 
opiniile celorlalţi, întăreşte constant convingerea elevilor că pot emite idei valoroase, antrenându-i 

în procesul de evaluare, comunicându-le criteriile de evaluare şi oferindu-le timpul necesar exersării 
propriilor capacităţi.  

Pentru a stimula activismul şi creativitatea elevului, profesorul însuşi trebuie să fie un tip 
creativ şi activ, să manifeste un comportament şi o atitudine pozitivă în acest sens. Instruirea 
interactivă redimensionază rolurile şi ipostazele cadrului didactic.  

Profesorul trebuie să fie: proiectant, tutore, manager, moderator, organizator şi gestionar al 
conţinuturilor, activităţilor şi experienţelor de formare,mediator al învăţării elevului, facilitator al 

învăţării, consilierul elevului care are nevoie de sprijin în învăţare,partener al acestuia, coordonator, 

animator, catalizator al activităţiide formare, al comunicării al interacţiunilor, scenograf, actor al 

demersurilor instructiv-educative și un bun strateg. 
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ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE 
 

Prof. Paraschiva Căpriţă   
Colegiul Economic Buzău,  jud. Buzău 

alitatea educaţiei şi a dezvoltării profesionale se determină, în esenţă, prin 
calculul „valorii adăugate”. Calitatea unui serviciu educaţional este exprimată prin ceea ce rămâne 
din rezultatele obţinute în urma parcurgerii programelor educaţionale după ce a fost luată în 
considerare influenţa factorilor „de intrare” (aptitudinile, calităţile personale şi performanţele la 
„intrare”, mediul social, economic şi cultural, calificarea profesorilor/formatorilor, resursele 

disponibile etc.). 

Cu alte cuvinte, nu contează atât valoarea absolută a rezultatelor obţinute (de exemplu – 

procentul elevilor care trec examenul de bacalaureat sau numărul profesorilor care aplică rezultatele 

unei formări specializate), ci raportul între aceste rezultate şi performanţele la intrarea în sistem. De 

exemplu, un procent de 50 % elevi reuşiţi la bacalaureat poate fi foarte mare pentru un liceu 

tehnologic care funcţionează într-o zonă defavorizată, care pregăteşte elevii pentru meserii mai 

puţin atractive şi care nu dispune de resurse deosebite, în timp ce unul de 60 % poate fi considerat 

ca foarte mic pentru un liceu „de centru” şi „cu tradiţie”, ţintă a finanţărilor alternative, aşa cum 
există în fiecare oraş mare. 

Luând în calcul influenţa factorilor de intrare, „valoarea adăugată” (deci contribuţia 
efectivă a şcolii), este mult mai mare în primul caz decât în cel de-al doilea, chiar dacă rezultatele 
brute ar spune altceva. În ultimul deceniu a fost introdus, în definirea şi evaluarea calităţii şi 
conceptul de „valoare creată” având în vedere tocmai caracterul impredictibil al dezvoltării 
societăţii: a devenit evident faptul că nu ştim cum va arăta societatea pentru care îi pregătim pe 
copiii noştri. Ca urmare, calitatea în educaţie trebuie definită nu numai pe baza a ceea ce are nevoie 
acum un adult sau un tânăr, ci şi în funcţie de modul în care ea reuşeşte să satisfacă nevoi viitoare. 

Deci, o educaţie de calitate este nu numai aceea care asigură progresul în atingerea unor 
obiective prestabilite („valoare adăugată”), ci şi cea care îşi stabileşte noi ţinte şi noi modalităţi de 
atingere a lor („valoare creată”), pe măsură ce societatea se schimbă. 

Absenţa informaţiei relevante, consistente şi suficiente face imposibilă asigurarea 
calităţii. Simplele date, oricât de numeroase sau detaliate ar fi, nu sunt suficiente. Este nevoie de 

informaţie care să ofere baza suficientă pentru o decizie „corectă”. Astfel, nu interesează valoarea 
absolută a elevilor care au luat examenul de bacalaureat, ci modul de evoluţie a acestui indicator în 
ultimii ani (dacă este în creştere – de ce? dacă este în descreştere – de ce?) şi corelarea acestui 
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indicatori cu alţii – de exemplu, cu mediul de provenienţă al elevilor sau cu rata de angajare a 

absolvenţilor.  
În noua societate a cunoaşterii putem spune că şcoala încetează a fi doar o instituţie în care 

cunoaşterea se transmite de la o generaţie la alta, ea devenind o instituţie care creează cunoaştere. 
Evaluarea corectă a calităţii se poate face numai prin combinarea procedurilor de 

autoevaluare, evaluare internă şi evaluare externă. Rezultatele evaluării trebuie să fie asumate 
nu numai de către evaluator (pentru fundamentarea politicilor), ci şi de către cel evaluat (pentru 

iniţierea/continuarea/reorientarea procedurilor de dezvoltare organizaţională şi personală). Pentru 
aceasta este nevoie de criterii comune de evaluare şi de valori împărtăşite – deci de o cultură 
comună a evaluării.  

Evaluarea cantitativă a calităţii educaţiei trebuie, obligatoriu, completată cu evaluarea 
de tip calitativ. Informaţiile cantitative obţinute prin analiza documentelor şi a datelor statistice pot 

oferi o bază de decizie la nivel naţional, dar nu pot spune, decât în mică măsură, ce lipseşte unei 

anume şcoli, unui anume profesor pentru a „produce” calitate.  

Acolo unde există frică sau neîncredere apar şi date false. Un sistem fiabil de calitate se 

bazează în primul rând pe încredere, orice procedură de asigurare a calităţii având ca scop 
creşterea încrederii beneficiarului în produs/serviciu şi în furnizorul acestuia. 

Ne putem întreba care este, acum, nivelul încrederii în şcoală? Există, oare, încredere 
reciprocă între actorii principali din sistemul românesc de educaţie (părinţi – elevi – profesori – 

administraţie)? Are încredere profesorul în inspectorul care îl evaluează? Are încredere inspectorul 
în profesorii evaluaţi? Arată toţi încredere în elevii pe care îi educă? Au părinţii şi angajatorii 
încredere în sistemul de educaţie? De răspunsurile la aceste întrebări, de modul în care va creşte 
(sau va scădea!) încrederea în instituţia de educaţie va depinde eficienţa sistemelor de asigurare a 
calităţii în curs de realizare. 

 

Bibliografie: 

1. Iosifescu, Ş. - Calitatea în educaţie. Instrumente de autoevaluare, Bucureşti, Editura Humanitas 

Educaţional, 2003 

2. Iosifescu, Ş; Bărlogeanu, L. - Calitatea în educaţie şi semnificaţiile sale la nivelul şcolii, 
Bucureşti, Editura Humanitas Educaţional, 2007 

3. *** - Managementul şi cultura calităţii la nivelul unităţii şcolare Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei, Bucureşti, 2005 

 

 
 

 



Dialoguri Didactice – Nr. 9, iunie 2018 

 

 

 

181 

 

STUDIU DE SPECIALITATE 

PRIVIND “VALOAREA ADĂUGATĂ” ÎN EDUCAŢIE 
 

 

Prof. Paraschiva Căpriţă   
Colegiul Economic Buzău,  jud. Buzău                     

      alitatea educaţiei şi a dezvoltării profesionale se determină, în esenţă, prin 
calculul „valorii adăugate“. Calitatea unui serviciu educaţional este exprimată prin ceea ce rămâne 
din rezultatele obţinute în urma parcurgerii programelor educaţionale după ce a fost luată în 
considerare influenţa factorilor „de intrare“ (aptitudinile, calităţile personale şi performanţele la 
„intrare“, mediul social, economic şi cultural, calificarea profesorilor/ formatorilor, resursele 

disponibile etc.). 

  Cu alte cuvinte, nu contează atât valoarea absolută a rezultatelor obţinute (de exemplu – 

procentul elevilor care trec examenul de bacalaureat sau numărul profesorilor care aplică rezultatele 
unei formări specializate), ci raportul între aceste rezultate şi performanţele la intrarea în sistem. De 

exemplu, un procent de 50% elevi reuşiţi la bacalaureat poate fi foarte mare pentru un liceu 

tehnologic care funcţionează într-o zonă defavorizată, care pregăteşte elevii pentru meserii mai 

puţin atractive şi care nu dispune de resurse deosebite, în timp ce unul de 60% poate fi considerat ca 

foarte mic pentru un liceu „de centru“ şi „cu tradiţie“, ţintă a finanţărilor alternative, aşa cum există 
în fiecare oraş mare.                           
  Luând în calcul influenţa factorilor de intrare, „valoarea adăugată“ (deci contribuţia 
efectivă a şcolii), este mult mai mare în primul caz decât în cel de-al doilea, chiar dacă rezultatele 
brute ar spune altceva. În ultimul deceniu a fost introdus, în definirea şi evaluarea calităţii şi 
conceptul de „valoare creată“ având în vedere tocmai caracterul impredictibil al dezvoltării 
societăţii: a devenit evident faptul că nu ştim cum va arăta societatea pentru care îi pregătim pe 
copiii noştri. Ca urmare, calitatea în educaţie trebuie definită nu numai pe baza a ceea ce are nevoie 

acum un adult sau un tânăr, ci şi în funcţie de modul în care ea reuşeşte să satisfacă nevoi viitoare. 
    Deci, o educaţie de calitate este nu numai aceea care asigură progresul în atingerea unor 
obiective prestabilite („valoare adăugată“), ci şi cea care îşi stabileşte noi ţinte şi noi modalităţi de 
atingere a lor („valoare creată“), pe măsură ce societatea se schimbă. 
  Absenţa informaţiei relevante, consistente şi suficiente face imposibilă asigurarea 
calităţii. Simplele date, oricât de numeroase sau detaliate ar fi, nu sunt suficiente. Este nevoie de 

informaţie care să ofere baza suficientă pentru o decizie „corectă“. Astfel, nu interesează valoarea 
absolută a elevilor care au luat examenul de bacalaureat, ci modul de evoluţie a acestui indicator în 
ultimii ani (dacă este în creştere – de ce ? dacă este în descreştere – de ce ?) şi corelarea acestui 
indicatori cu alţii – de exemplu, cu mediul de provenienţă al elevilor sau cu rata de angajare a 
absolvenţilor.  

În noua societate a cunoaşterii putem spune că şcoala încetează a fi doar o instituţie în care 
cunoaşterea se transmite de la o generaţie la alta, ea devenind o instituţie care creează cunoaştere. 
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  Evaluarea corectă a calităţii se poate face numai prin combinarea procedurilor de 

autoevaluare, evaluare internă şi evaluare externă Rezultatele evaluării trebuie să fie asumate nu 
numai de către evaluator (pentru fundamentarea politicilor), ci şi de către cel evaluat (pentru 
iniţierea/ continuarea/ reorientarea procedurilor de dezvoltare organizaţională şi personală). Pentru 
aceasta este nevoie de criterii comune de evaluare şi de valori împărtăşite – deci de o cultură 
comună a evaluării.  
  Evaluarea cantitativă a calităţii educaţiei trebuie, obligatoriu, completată cu evaluarea 
de tip calitativ. Informaţiile cantitative obţinute prin analiza documentelor şi a datelor statistice pot 

oferi o bază de decizie la nivel naţional, dar nu pot spune, decât în mică măsură, ce lipseşte unei 
anume şcoli, unui anume profesor pentru a „produce“ calitate.  

Acolo unde există frică sau neîncredere apar şi date false  Un sistem fiabil de calitate se 

bazează în primul rând pe încredere, orice procedură de asigurare a calităţii având ca scop 
creşterea încrederii beneficiarului în produs / serviciu şi în furnizorul acestuia. 

  Ne putem întreba care este, acum, nivelul încrederii în şcoală? Există, oare, încredere 
reciprocă între actorii principali din sistemul românesc de educaţie (părinţi – elevi – profesori – 

administraţie)? Are încredere profesorul în inspectorul care îl evaluează? Are încredere inspectorul 
în profesorii evaluaţi? Arată toţi încredere în elevii pe care îi educă? Au părinţii şi angajatorii 
încredere în sistemul de educaţie? De răspunsurile la aceste întrebări, de modul în care va creşte 

(sau va scădea!) încrederea în instituţia de educaţie va depinde eficienţa sistemelor de asigurare a 
calităţii în curs de realizare. 
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DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE ÎN CLASA MEA 
 

 

Prof. Marinela Dobre  

Școala Gimnazială „I.D.Sîrbu” Petrila, jud. Hunedoara  

ificultăţile în învăţarea şcolară reprezintă manifestări ale dereglării procesului de 
învăţare. Ele reflectă nu numai perturbarea activităţii, ci a întregului sistem. Cauzele instalării unui 

astfel de impas sunt de ordin personal, şcolar, familial şi social. Ceea ce îi deosebeşte pe toţi elevii 

cu dificultăţi de învăţare este caracterul unic al deficienţei. Dacă este adevărat că aceşti elevi pot fi 

grupaţi după caracteristici comune, bazate pe cerinţele educative speciale, este la fel de adevărat că 

fiecare elev nu se încadrează perfect într-o anumită categorie. În afară de asta, diferenţele ce se 

remarcă de obicei la majoritatea elevilor cu C.E.S. sunt atât de mari încât profesorii nu pot stabili 

criterii ferme pentru fiecare categorie de dificultăţi „clasice”. 
Ca profesor a trebuit să pornesc în rezolvarea problemelor din clasă de la următoarele acţiuni 

care determină maniera incluzivă: 
 legat de elev: cunoaşterea individualităţii în mod global şi pe anumite componente care 

dovedesc nevoia de intervenţie, detectarea ariilor de dificultate în special când acestea sunt 

intermitente sau temporale; 

 legat de grup: cunoaşterea relaţiilor din clasă, folosirea tehnicilor de negociere, cooperare, 

colaborare, comunicare, în activităţile de grup; 
 legat de propria sa persoană: să-şi folosească experienţa într-un mod reflexiv şi empatic, să 

colaboreze cu ceilalţi profesori şi cu managerul şcolii, să se informeze permanent de practici şi 
teorii noi pe care să aibă dorinţa şi motivaţia de a le implementa în activităţile sale. 
În cazul elevilor cu C.E.S. este de dorit ca dascălul clasei să respecte următoarele cerinţe: 

 să cunoască bine dificultăţile de învăţare a fiecărui elev, modul lor de manifestare şi 
domeniul în care apar; 

 să se asigure că elevii aflaţi în situaţie dificilă au achiziţionate aptitudinile prealabile; 

 să adapteze materialul didactic folosit la fiecare temă; 
 să procure material de sprijin atunci când este nevoie; 

 să-şi rezerve un timp necesar în fiecare oră pentru a evalua eficacitatea activităţilor de 
învăţare şi de predare. 

Elevul cu dificultăţi în învăţare se adaptează greu la relaţiile interpersonale, de aceea părinţii 
trebuie să joace rolul de tampon, de mediator între copil şi persoanele străine. Uneori părinţii pot 
dramatiza excesiv reacţiile inadecvate venite din partea unei persoane străine, identificând o falsă 

rea intenţie într-un gest oricât de neutru. În alte situaţii, ei neagă tot ceea ce copilul observă în jurul 

său legat de propria deficienţă, insistă pe răutatea şi ipocrizia persoanelor din anturaj, cultivând la 
copil convingerea că lumea în care trăieşte este rea. Pe de altă  parte, unii părinţi refuză să ţină cont 

de dificultăţile sociale determinate de deficienţă. În acest fel, ei îi împiedică pe copii să înţeleagă şi 
să accepte toate aspecte legate de propria deficienţă. Datorită acestui rol suplimentar de mediator, 

reacţiile părinţilor în faţa unui copil cu deficienţă capătă o importanţă majoră. 
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Părinţii reacţionează prin supra protecţie, acceptare, negare sau respingere. Aceste reacţii au 
determinat gruparea părinţilor în următoarele categorii: părinţi echilibraţi, părinţi indiferenţi, părinţi 
exageraţi, părinţi autoritari (rigizi), părinţi inconsecvenţi. Atitudinea şi acţiunea profesorului faţă de 
elevii cu dificultăţi de învăţare este determinată de înţelegerea următoarei teze fundamentale 

domeniului în discuţie: fiecare elev este unic şi are valoarea sa indiferent de problemele pe care le 

prezintă în procesul de învăţare şcolară. Învăţarea este şi ea unică la fiecare elev, în funcţie de: 
stilul, ritmul, nivelul său de învăţare şi dezvoltare, caracteristicile şi particularităţile sale, 
aptitudinile, aşteptările, experienţa sa anterioară. Elevul vine la şcoală cu un anumit stil de învăţare, 
propriu experienţei sale anterioare. Acest stil poate să nu fie cel mai eficient pentru el. Rolul 

profesorului este de a identifica stilul eficient, care se potriveşte cel mai bine elevului şi să-l sprijine 

să-l folosească. El poate realiza acest lucru ţinând cont de faptul că reţinem acele informaţii care au 
o relevanţă afectivă şi reuşesc să ne suscite atenţia. Pe de altă parte, deprinderile deja formate 

trebuiesc sparte şi este nevoie de construirea altor deprinderi. Efortul este mai mic în memorarea 

unor evenimente care prezintă importanţă pentru elev.L ŞTIIN 

Au fost identificate două dimensiuni principale ale implicării părinţilor în activitatea şcolară 
a copiilor: 

 dimensiunea relaţiei părinte-copil, vizând controlul frecvenţei, al rezultatelor şcolare, al 
temelor, ajutorul acordat de părinţi în rezolvarea temelor şi, în general, în îndeplinirea sarcinilor şi 
suportul, respectiv susţinerea morală şi materială a activităţii şcolare acopilului; 

 dimensiunea relaţiei familie-şcoală, care se referă în principal, la alegerea filierei şi unităţii 
şcolare şi la contactele directe ale părinţilor cu reprezentanţii instituţiei şcolare, cadre didactice şi 
administratori. 

Aceste contacte pot îmbrăca forma unor întâlniri colective desfăşurate în cadrul formal al 
negocierilor dintre administraţia şcolară şi asociaţiilor părinţilor, al reuniunilor de informare a 
părinţilor cu privire la conţinuturile şi metodele şcolare, orarelor, exigenţelor cadrelor didactice sau 
în cadrul informal alunor excursii, vizite, ieşiri ale elevilor la diferite activităţi sportive 

serbări,aniversări etc. Ele îmbracă, însă, şi forma unor întâlniri interindividuale, în cadrul formal al 
unor întâlniri programate la iniţiativa cadrului didactic sau a părintelui ori în cadrul informal al 
întâlnirilor, mai mult sau mai puţinîntâmplătoare, la ieşirea din şcoală sau în diferita spaţii publice, 
al telefoanelor şi scrisorilor, al vizitelor la domiciliul elevilor. 

Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea şi respectarea identităţii 
sale cu familia, prin recunoaşterea importanţei acesteiaşi atragerea în procesul didactic şi cu toate 
resursele educative ale societăţii, pe care le identifică, le implică şi le foloseşte activ. 

În ultimul deceniu au devenit vizibile eforturile de angajare a învăţământului într-un proces 

de restructurări profunde, menit a schimba grila de valori a educaţiei în acord cu democratizarea 

întregii societăţi, unde asigurarea respectării dreptului la educaţie pentru toţi copiii (art. 28 din 

Convenţia Drepturilor Copilului) şi egalizarea şanselor de succes ale acestora au reprezentat şi 
continuă să reprezinte obiectivele esenţiale. Una dintre aceste provocări este şi necesitatea 

schimbării viziunii asupra copiilor cu cerinţe educative speciale şi încercarea de a le oferi o viaţă 

normală prin transformarea reprezentărilor sociale şi renunţarea la etichetări şi stigmatizări. În acest 

context studiul particularităţilor de dezvoltare a copiilor cu CES înscopul determinării noilor 

strategii educaţionale – mai bine adaptate trebuinţelor şi deci mai eficiente – a devenit una dintre 

priorităţile pregătirii specialiştilor în domeniul psihopedagogiei speciale (Vrăşmaş, 2000). 
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Învăţământul românesc actual nu poatesă ignore sau să nu abordeze, de pe poziţii moderne, 

studiul particularităţilor de dezvoltare ale elevilor şi identificarea de noi strategii educaţionale mai 

bine adaptate trebuinţelor lor, indiferent de categoriile de elevi cărora se adresează. Plecând de la 
principiile acestei noi orientări în practicile educaţionale, avem posibilitatea să intervenim pentru a 

ameliora unele reprezentări defavorabile, existente în rândul opiniei publice, despre copiii cu 

dizabilităţi sau cu dificultăţi de învăţare, prin renunţarea la etichetări şi stigmatizări şi prin oferirea 

de şanse egale în vederea integrării lor comunitare şi sociale. Prin anumite practici educative 

deschise şi flexibile se poate demonstra că şi aceşti copii au aptitudini şi capacităţi de învăţare şi 
instruire care trebuie valorificate la maxim, iar ei, prin ceea ce fac sau ar putea face, pot fi utili 

societăţii, cu condiţia de a beneficia de un mediu şcolar în care majoritatea să-i accepte şi să le 
înţeleagă particularităţile evoluţiei şi dezvoltării. 

Acceptarea şi integrarea lor alături de elevii „normali” oferă posibilitatea de a apăra şi 
susţine dreptul acestor persoane la asistenţă şi educaţie pe măsura potenţialului de care dispun, 
precum şi eliminarea marginalizării şi segregărilor. 

 

 

Bibliografie: 

1. Birch, A. and Hayward, S. – Diferenţe interindividuale, Editura Tehnică, Bucureşti, 2009 

2. Brown, E. – Religious Education for All, David Fulton Pub, London, 2006 

3. ***Decouvrons ensemble – Documentation de sensibilisation aux deficiences, Rick Hansen 

Man în Motion World Tour Society, Secretariat d‟Etat du Canada, 2003 

4. Gherguţ, A. – Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii de educaţie integrată, 

Iaşi, Editura Polirom, 2001 

5. Mara, D. – Strategii didactice în educaţia incluzivă, ediţia a II-a, Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 2009 

 

 

 

 
 

 

 



Dialoguri Didactice – Nr. 9, iunie 2018 

 

 

 

186 

 

CARACTERISTICILE INSTITUȚIILOR EDUCAȚIONALE 
TRADIȚIONALE ȘI CELE ÎN CARE S-AU INTRODUS PRINCIPIILE  TQM 

 

Prof. Mihaela Elena Duică 

Liceul Teoretic ,,Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște, jud. Dâmbovița 

 rima caracteristică a instituţiilor tradiţionale este aceea că ele fac faţă cu greu 
presiunii schimbărilor din mediul extern. Se confruntă cu trecerea unor obstacole din partea cadrelor 
didactice care au încredere mai mare în procedurile rigide aplicate de ani de zile.  
 Instituţiile organizate după principiile TQM au şansa de a face o rotaţie la 180 de grade, au 
cu totul altă imagine, total opusă modelului tradiţional. Aceste instituţii au calitatea integrată în 
structura lor, în care se regăseşte contribuţia tuturor angajaţilor, de la orice nivel s-ar afla. Pentru a 

se atinge acest obiectiv este nevoie să se facă investiţii considerabile în oameni, deoarece ei sunt 
cheia calităţii, cheie care asigură viitorul instituţiei. 
Când o unitate școlară  aspiră să devină o instituţie de calitate, atunci trebuie să aducă inovaţii - 

pentru a merge înainte în vederea atingerii obiectivelor şi a misiunii pentru care s-a înfiinţat. Ea 
trebuie să recunoască şi să fie convinsă că întotdeauna calitatea îi va oferi un loc sigur pe piaţă. 
Lucrul cel mai important este ca instituţia să transmită acest mesaj întregului personal şi să se 
asigure că toţi angajaţii vor fi parteneri de-a lungul proceselor ce se vor desfăşura. Drumul calităţii a 
ajuns acum bine bătătorit, dar la fel de dur. Forţa care conduce acest proces trebuie să vină din vârf 
pentru ca acest proces să fie permanent întărit şi îngrijit. 
 Conducerea instituţiei este cheia succesului, ea trebuie să facă în aşa fel ca învăţatul să 
devină o plăcere. 
 Unul dintre principiile de bază al TQM este şi acela de a acorda o atenţie deosebită şi 
activităţilor mărunte, care, de fapt, oferă dovada calităţii. 
Se ştie că instituţiile care se ocupă minuţios de detalii sunt şi cele care au o atitudine corectă faţă de 
problemele majore, cele care oferă siguranţă pe un drum competitiv. Tom Peters spunea: „Fiţi siguri 
că întotdeauna calitatea este definită în funcţie de percepţia clientului." 

Diferenţele dintre o instituţie de calitate si una obişnuită 

Caracteristicile unităților școlare organizate după principiile calităţii totale sunt: 
 optimizarea activităţii instituțiilor. Fiecare instituție, departament şi servicii trebuie să 

lucreze eficient, trebuie să aibă standarde de calitate clare, sub formă scrisă, după care să-şi 
organizeze activitatea. 

 alinierea verticală. Fiecare persoană trebuie să înţeleagă strategia instituţiei, direcţia si 
misiunea ei, cu toate că nu trebuie obligatoriu să cunoască în mod detaliat obiectivele. 

 alinierea orizontală. Nu trebuie să existe competiţie (concurenţă) între diferite programe sau 
departamente ale unei instituţii. Ar trebui să existe anumite mecanisme funcţionale pentru a trata cu 
eficienţă orice problemă. 
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 o singură comandă pentru toate activităţile. Procedurile-cheie fie că sunt programe de 
învăţământ sau administrative, trebuie să fie trasate şi organizate în aşa fel încât toate procesele să 
fie aduse sub un singur lanţ de comenzi; elaborarea procedurilor trebuie să se facă plecându-se de la 

întrebarea: cine este clientul fiecărui proces? 

Experienţele au dovedit că reorganizările structurale nu reprezintă cerinţe ale calităţii totale. 
Reorganizările pot fi utile si necesare îmbunătăţirii calităţii, dar tot la fel, ele pot să împiedice acest 
proces. 

 

Diferenţele dintre o instituţie cu TQM şi una obişnuită 

  

Instituţia de calitate (TQM) Instituţia obişnuită 

Concentrată asupra clientului (elevului) Concentrată asupra nevoilor interne 

Accentul pus pe prevenirea problemelor Accentul pus pe detectarea problemelor 

Investeşte în oameni Nu are un program de dezvoltare a 

personalului 

Are o strategie pentru calitate Nu are o viziune strategică a calităţii 

Tratează reclamaţiile ca pe o posibilitate de a 

învăţa din greşeli 

Consideră reclamaţiile ca pe o pacoste. 

Are definite caracteristicile calităţii pentru 

toate compartimentele instituţiei 

Este nehotărâtă în  legătură cu standardele de 

calitate. 

Are un plan şi o politică a calităţii Nu are nici un plan al calităţii 

Managementul asigură calitatea Rolul managementului este de a controla 

Procesele de îmbunătăţire a calităţii implică 

întregul personal 

Este implicată doar echipa managerială 

Oamenii sunt cei care creează calitatea. 

Creativitatea este încurajată. 

Procedurile şi regulile sunt toate importante, 

fără discernământ 

Rolul şi responsabilitatea fiecărui angajat 

sunt bine cunoscute 

Rolul şi responsabilitatea fiecăruia sunt vag 

cunoscute. 

Are strategii de dezvoltare bine stabilite Nu are nici o strategie de dezvoltare 

sistematică. 

Calitatea este privită ca un mijloc de 

îmbunătăţire a satisfacţiei clientului. 

Calitatea este privită ca un mijloc de 

reducere a costului. 

Are planuri de dezvoltare pe termen lung. Are planuri pe termen scurt. 

Calitatea este privită ca o parte integrată în 

cultura investiţiei. 

Calitatea este privită ca o iniţiativă care ă 

probleme. 
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Dezvoltă calitatea pe aceeaşi linie cu 

problemele prioritare strategice. 

Examinează calitatea pentru a vedea cererea 

celorlalte instituţii. 

 

Bibliografie: 
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DIVERSIFICAREA  STRATEGIILOR  DIDACTICE – CONDIŢIE  A  
PERFORMANŢEI ȘI A SUCCCESULUI ȘCOLAR 

-Exemple de bune practici- 

 
 

                                                   Prof. Diana Carmen Grigore 

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Târgovişte, jud. Dâmboviţa                 

           otivaţia pentru învăţare influențează procesul de învăţare în sine şi rezultatele 
acestui proces. Există numeroase teorii ale motivației. Cele referitoare la motivația privind învățarea 
întăresc această constatare. Dar, nicio teorie nu poate fi considerată exhaustivă pentru a explica 
diversele situații din practica curentă. Aceasta deoarece motivația pentru învățare este un proces 
complex, dar neunitar, pentru care s-au propus constructe teoretice diferite, atât prin conținut, cât și 
prin modalitățile de măsurare. Avem nevoie de un decupaj, de o simplificare a lucrurilor, pentru a 
ne putea orienta în universul motivației. În ajutor ne vine însuși modul în care este definită 
motivația la ora actuală: un ansamblu de experiențe subiective, de origine intrinsecă sau extrinsecă, 
prin care putem explica debutul, direcția, intensitatea și persistența unui comportament îndreptat 
spre un scop. Din acest enunț se desprinde o caracteristică de bază a motivației: existența unui scop 
de atins. 

         Există numeroase teorii referitoare la motivația privind învățarea care întăresc această 
constatare. Dweck a exercitat și continuă să exercite o influență considerabilă în mediul academic și 
școlar. Două lucruri sunt de reținut în privința teoriei lui John Nicholls: 1. Cheia înțelegerii 
motivației se află în concepția copiilor despre abilitate. El a descoperit că minorii de 5-6 ani privesc 

abilitatea ca fiind nediferențiată de efort, pentru ca, ulterior, copiii să adopte o perspectivă 
diferențiată, luând drept reper performanțele celorlalți.  2. Elevii - dar și clasele - se orientează 
prioritar fie spre implicarea în sarcină (situație în care elevii se concentrează să-și demonstreze lor 
înșile că posedă o abilitate înaltă, se centrează pe procesul de învățare, învățarea fiind de tip 
intrinsec), fie se orientează spre implicarea eului (elevii urmăresc să le demonstreze celorlalți că au 
o abilitate deosebită, învăţarea fiind un mijloc spre un scop extrinsec). Natura competitivă a multor 
clase alimentează cea de-a doua orientare. Spre deosebire de elevii centrați pe sarcină, care preferă 
provocări realiste, elevii orientați spre ego optează fie pentru teme foarte ușoare, dar care le asigură 
succesul, fie pentru teme foarte grele, ceea ce le permite să își salveze imaginea. Așadar, elevii din 
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cea de-a doua categorie nu au o atitudine care să ajute prea mult învățarea. Carol Dweck reia și 
adâncește interpretarea lui Nicholls despre abilitate și orientarea învățării. Găsește că există tot două 
seturi de intenții comportamentale: orientarea spre procesul în sine de învățare (corespunzând 
implicării în sarcină), respectiv orientarea spre rezultat (corespunzătoare implicării eului). 
Cercetările efectuate de profesoara americană au demonstrat că elevii, ca și adulții, posedă o 
anumită „teorie” (implicită) despre inteligență (abilitate), iar teoriile elevilor prezic scopurile lor. 
Teoriile implicite despre inteligență sunt de două feluri: teorii entitate si teorii incrementale. Pentru 

cei îndreptați către teoriile entitate, inteligenţa este percepută ca o trăsătură fixă. Scopul este aici 
afișarea competenței sau evitarea afișării incompetenței. Când dau peste o dificultate de învățare, 
elevii subsumați acestei tipologii au un comportament asociat „neputinței dobândite”: elevii 
interpretează erorile ca semn al lipsei de abilitate și ca 10 predictor al unui eșec; se angajează în 
strategii de învățare ineficiente, trăiesc emoții negative și își subestimează succesele anterioare. 

Elevii care tind spre o teorie incrementală percep inteligența ca pe o trăsătură dinamică, putându-se 

dezvolta pe măsura achiziției de cunoștințe și competențe. Indiferent de nivelul de încredere, elevii 
care au un mind-set de creștere (o altă denumire pentru teoria implicită de tip incremental a 
inteligenței), nu depun armele în fața dificultăților și văd în erori/greșeli un rezultat al unei implicări 
insuficiente sau al alegerii unei strategii greșite în învățare sau în rezolvarea problemelor. Elevii cu 

mind-set fix (teorie implicită de tip entitate) sunt orientaţi extrinsec, având ca unic reper şi scop 
rezultatul final („performanța”), pe când cei cu mind-set de creștere sunt focalizaţi intrinsec, spre 
învățarea ca atare, spre procesul dinamic al propriei evoluţii/formări. Neajunsurile datorate 
conceperii inteligenței ca o entitate fixă, ca pe un dat imuabil, pot fi corectate prin expunerea 
elevilor la modele adecvate de comportament. 

Teoria lui Deci și Ryan cuprinde cea mai complexă perspectivă despre relația dintre 
motivația extrinsecă și motivația intrinsecă (faptul de a participa la o activitate pentru plăcerea și 
satisfacția provenite din practicarea activității). Există patru faze ale motivației extrinseci, pe 
parcursul cărora se produce o apropiere treptată de motivația intrinsecă: a. reglarea externă: elevul 
este în întregime motivat de stimulii externi (de exemplu, el învață de frica pedepsei) și nu se 
autoreglează; 20 b. introiecția: sursa de control este încă externă, dar începe să devină interiorizată, 
deși contingențele nu sunt în armonie cu dorința elevului (el este motivat să își facă temele pentru 
că, altfel, s-ar simți vinovat că nu-și face datoria); c. identificarea: elevul îndeplinește o activitate 
pentru că estimează că vor rezulta consecințe importante pentru el. Elevul este motivat de 
consecințe, nu și de învățarea care le face posibile. Identificarea este o reglare internă bazată pe 
utilitate a unui comportament (de exemplu, elevul face exerciții suplimentare pentru a lua o notă 
mare la matematică); d. integrarea: elevul se angajează în activități deoarece ele corespund 
scopurilor și aspirațiilor sale, sunt importante pentru elev. Învățarea este autoreglată și motivația se 
apropie mult de cea intrinsecă, dar nu se identifică propriu zis cu ea (activitatea nu se îndeplinește 
pentru plăcerea de a o face, de unde rezultă că Deci și Ryan consideră învățarea motivată intrinsec 
ca pe o activitate care are ca scop pe ea însăși, ceea ce, pe alt plan, înseamnă că ea este menită să 
contribuie la autorealizarea personalității). Din cele de mai sus rezultă două sugestii pentru 
profesori: Este important ca un profesor să nu mai vadă dihotomic motivația (un elev care nu este 
motivat intrinsec, nu este neapărat nemotivat, ci se poate găsi pe o anumită treaptă a motivației 
extrinseci). Deoarece un elev cu învățare autoreglată nu este neapărat și motivat intrinsec, rezultă că 
nu este obligatoriu să fie motivat intrinsec pentru a reuși la școală. 
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Ajută pe elevi să-şi stabilească scopuri, să-şi evalueze progresul, să recunoască legătura 
efort-rezultat. Feedbackul oferit să fie informativ, nu numai note sau comparaţii.  Oferă sprijin 
suplimentar pentru elevii slabi; integrează elevii cu sindrom de nereuşită. Ajută pe elevii care-şi 
supraprotejează valoarea de sine, trecându-i de la scopuri de performanţă la cele de învăţare. Laudă 
şi răsplăteşte progresul spre performanţă/ standarde de îmbunătăţire. Utilizează competiţia 
ocazional, creează oportunităţi egale de succes şi focalizează-te pe scopurile de învăţare.  Laudă şi 
recompensează în moduri care să-i determine pe elevi să-şi aprecieze singuri rezultatele/cele 
învăţate. Răspunde nevoilor de autonomie a elevilor, permite-le să facă alegeri.  Răspunde nevoilor 
de competenţă (implicarea elevilor, feedback imediat, prezentarea semnificaţiei activității).  
Răspunde nevoilor de interconectare (colaborare cu colegii).  Combină activităţile, de exemplu pe 
cele practice cu cele intelectuale, stimulează creativitatea, disonanța cognitivă, transformă un 

conținut abstract în unul personalizat etc. 
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NOI ABORDĂRI ÎN MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 

-Studiu de bune practici- 

 

 
                                              Prof. Diana Carmen Grigore 

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Târgovişte, jud. Dâmboviţa 

anagementul clasei de elevi consideră o serie de subiecte, apreciate până în prezent 
ca fiind colaterale procesului instructiv-educativ, extrem de importante pentru succesul activităţii la 
catedră a cadului didactic. Aceste elemente, cum ar fi: dispunerea mobilierului din sala de clasă, 
vizibilitatea şi amenajarea clasei, au determinat reconsierarea unor structuri dimensionale ale 

managementului clasei de elevi. 

1. Dimensiunea ergonomică se referă la: dispunerea mobilierului în sala de clasă, 
vizibilitatea, amenajarea sălii de clasă.  

a) Dispunerea mobilierului în sala de clasă. 
Mobilierul şcolar reprezintă o parte importantă a bazei tehnico-materiale a învăţământului şi 

este compus dintr-o serie de piese de mobilă folosite în mediul şcolar ca suporturi conexe, în scopul 
îndeplinirii unor obiective educaţionale. 

În compoziţia mobilierului şcolar intră atât piesele destinate locurilor de studiu şi de învăţare 
ale elevilor, cât şi mobilierul rezervat cadrlui didactic. Din punct de vedere ergonomic, mobilierul 
şcolar este realizat potrivit caracteristicilor psiho-somatice ale elevilor şi adecvat spaţiului de clasă, 
în timp ce, dintr-o perspectivă didactică, acesta trebuie instalat şi reglat după obiectivele instructiv-

educative ale activităţii. 
Atributele moderne ale mobilierului sălii de clasă sunt: simplitatea, funcţionalitatea, 

durabilitatea, instrucţionalitatea şi modularitatea. În prezent, ergonomia spaţiului de învăţământ se 
preocupă de modularitatea mobilierului şcolar, astfel încât acesta să poată fi organizat şi 
reorganizat, compus şi descompus, în funcţie de sarcina didactică şi de stilul educaţional al cadrlui 

didactic. 

Spre exemplu, o dispunere a mobilierului în variantă tradiţională favorizează expunerea 
cadrului didcatic şi atitudinea pasivă a elevilor. O dispunere pe sistem semicerc sau oval creează şi 
încurajează interacţiunile permanente şi activismul elevilor. 

b) Vizibilitatea presupune adaptarea spaţiului şcolar al clasei la necesităţile somato-

fiziologice şi de sănătate ale elevilor. Se au în vedere elevii cu deficienţe de vedere, de auz, ale 
scheletului sau ordonarea în funcţie de înălţime. Este recomandabilă şi stimularea unei dinamici a 
poziţiilor ocupate în bănci de către elevi. 

c) Amenajarea sălii de clasă trebuie să se realizeze în funcţie de particularităţile culturale 
ale clasei (elemente de identificare, simboluri, o mascotă de exemplu) care ar crea tuturor 

sentimentul de identitate cu grupul. Un simbol al clasei, o melodie preferată, un joc preferat, o 
poveste reprezentativă pentru clasă, câteva seturi de fotografii cu membrii clasei constituie ocazii de 
configurare a culturii clasei. 



Dialoguri Didactice – Nr. 9, iunie 2018 

 

 

 

192 

 

2. Dimensiunea psihologică 

Are în vedere atât caracteristicile de ordin psihologic strict, cât şi pe cele care ţin de 
psihologia educaţiei. Elementele centrale ale dimensiunii psihologice sunt: cunoaşterea, 
respectarea şi exploatarea particularităţilor individuale ale elevilor. 

În acest sens, trebuie analizată şi cunoscută capacitatea de muncă a elevilor, respectiv 
potenţialul energetic şi funcţional, fizic şi psihic, de care trebuie să dispună elevul pentru 
desfăşurarea la nivel optim de intensitate, ritm şi eficienţă a unei activităţi educaţionale date. 

Principalele componente ale capacităţii de muncă a elevilor sunt: 

 Capacitatea de muncă nominală – totalitatea resurselor energetice şi funcţionale ale 
organismului şi ale sistemului psihic uman care pot alcătui potenţialul maxim de efort fizic şi 
intelectual al elevilor, în condiţii optime de ritm biologic, sănătate şi motivaţie; 

 Capacitatea funcţională de muncă – energia solicitată şi utilizată efectiv în activitatea 
şcolară; 

 Capacitatea de muncă disponibilă – rezultatul diferenţei dintre primele două forme  şi 
reprezintă rezervele de energie fizică şi psihică de care dispune elevul la un moment dat pentru 
investirea lor în desfăşurarea activităţilor de ordin şcolar. 

 Capacitatea de muncă auxiliară – un potenţial de rezervă necesar elevilor pentru 
desfăşurarea cu succes a altor sarcini decât cele şcolare. 

Capacitatea de muncă a elevilor se concretizează în capacitatea de învăţare şi în trăsăturile 
de personalitate. 

Capacitatea de învăţare este condiţionată de: 
 nivelul dezvoltării biopsihosociale; 
 starea de pregătire la nivel de abilităţi, cunoştinţe (elemente cognitive); 
 nivelul de motivaţie (atenţia şi interesul pentru studiu). 

Elementul motivaţional care stabileşte fundamentarea psihologică a competenţei socio-

relaţionale este convingerea.   
În cadrul educaţiei  morale, voinţa este foarte importantă. Elevii cunosc şi acceptă regulile 

impuse de părinţi şi şcoală, dar la primul obstacol nu reuşesc să le aplice. Voinţa reprezintă, din 
punct de vedere psihologic, capacitatea fiinţei umane de a depăşi obstacolele care împiedică 
atingerea unui obiectiv. 

În formarea voinţei, se pot aplica următorii paşi: 
1. se poate concepe un proiect care să cuprindă norme clare, precise, motivante pentru elevi; 
2. sarcinile pe care le vor îndeplini sunt identificate împreună cu elevii, iar cadrul didactic 

trebuie  să stimuleze iniţiativa, capacitatea de decizie şi independenţa; 
3. trebuie utilizată în dezvoltarea voinţei elevului ideea de perseverenţă. Trebuie obişnuiţi cu 

ideea îndeplinirii unor obiective. 

În felul acesta, formarea voinţei elevilor este clar o activitate didactică.  
Teme: 

1. Cum aţi acţiona pentru a reduce absenteismul la disciplina dvs.? 

2. Unii elevi intră în panică atunci când sunt testaţi. Cum îi ajutaţi pentru a elimina teama? 
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ROLUL  DASCĂLULUI  ÎN  DEZVOLTAREA COLECTIVITĂȚII  LOCALE  
-Studiu- 

                                  
                                                                    Prof. Diana Carmen Grigore 

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Târgovişte, jud. Dâmboviţa 

      coala este instituţia care participă într-un mod decisiv la educaţia generaţiilor tinere 
ale unei ţări, la transmiterea valorilor culturale şi morale, la construirea premiselor pentru noi 
schimbări sociale. Impactul şcolii în formarea tinerei generaţii, fiind atât de important, este necesară 
şi o analiză a implicării acesteia şi a valorilor transmise de ea.  
      Deşi formarea tinerei generaţii nu se reduce doar la transmiterea unor informaţii şi la 
dezvoltarea cognitivă a copiilor, şcoala pune un foarte mare accent pe educaţia intelectuală şi 
transmiterea de cunoştinţe. Cum sunt integrate aceste cunoştinţe, cum sunt utilizate şi ce importanţă 
au ele în raport cu celelalte aspecte ale personalităţii copilului au fost unele dintre întrebările pe care 
ni le-am pus ca cercetători în acest demers de investigare. Un alt interes a fost acela de a descoperi 
cine ar trebui să se ocupe de educaţia moralafectivă a copilului dacă şcoala este centrată pe educaţia 
intelectuală? Educaţia nu înseamnă doar dezvoltare cognitivă, adesea obiectivul major şi unic al 
şcolii. Tânărul are nevoie de o formare completă a personalităţii sale şi chiar dacă nu dispune de 
influenţe consistente, coerente pentru creştere morală şi afectivă, va căuta aceste elemente prin 
modelele adulte din mediu.  

  Orice profesor, indiferent de disciplina predată ar trebui să fie, înainte de toate, matur 
afectiv, deci coerent cu sine, o persoană dezirabilă social şi capabilă de interacţiune educativă cu 
copiii şi cu tinerii. Profesorii au nevoie uneori de o privire din exterior pentru a conştientiza 
importanţa şi influenţa foarte mare pe care o au asupra tinerilor. Aceasta poate fi şi o motivaţie 
puternică pentru a se perfecţiona, pentru a evolua ei înşişi, pentru a se simţi importanţi prin ceea ce 
sunt şi nu doar prin activitatea de predare.  

Cercetarea noastră şi-a propus să sprijine conştientizarea legăturii dintre comportamentul 
moral al profesorului, conţinuturile cu consistenţă morală predate şi formarea morală a elevilor. 
Pentru a-şi atinge ţelul, o educaţie morală solidă presupune integrarea a cel puţin trei dimensiuni:  

 dimensiunea moral-afectivă  
 dimensiunea prosocială  
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 experimentarea unor comportamente alternative celor agresive, violente, formarea de 

atitudini îndreptate spre colaborare şi împărtăşire de idei, sentimente şi valori cu alte 
persoane;  

 dimensiunea normativă – văzută sub două aspecte:  
a) comportamentul civilizat, reguli de politeţe (automatisme însuşite în ocazii de 

reciprocitate ale vieţii cotidiene);  
b) disciplina şcolară, înţeleasă ca raport între libertatea elevului şi autoritatea profesorului, 

norme şi cerinţe axiologice vizând îndeplinirea îndatoririlor şcolare şi atitudinile, alegerile, 
comportamentul elevilor în raport cu respectivele norme.  

Din punct de vedere al finalităţilor, dezvoltarea dimensiunii morale a persoanei presupune 

formarea:  

 judecăţii morale – ca dimensiune intelectuală;  
 conştiinţei morale – structurarea caracterului;  

 conduitei morale – comportamentul moral. 

           Raportul de cercetare are recomandări şi concluzii care pot fi utile cadrelor didactice deja 

formate, dar care simt că în activitatea lor de educaţie cu copiii şi adolescenţii nu se pot limita doar 
la informare, la educaţie intelectuală sau specifică disciplinei predate. Fişa disciplinei oferă un 
model de curs pentru deschiderea către dezvoltarea personală în formarea iniţială a profesorilor din 
cadrul viitoarelor mastere educaţionale. Considerăm că, în absenţa acestei dimensiuni, pregătirea 
profesorilor, axată doar pe specialitate, pedagogie şi didactică rămâne incompletă şi prea puţin 
eficientă. Fişa disciplinei „Dezvoltare morală” este utilă pentru completarea programului de formare 
iniţială a profesorilor. Ea propune o restructurare a modalităţii de formare a viitoarelor cadre 
didactice astfel încât ele să fie abilitate să facă faţă provocărilor din şcoală.  

Această abilitare nu trebuie să se limiteze la o formare strict intelectuală, la o expunere a 
schimbărilor ce ar trebui făcute în educaţie şi ar trebui să treacă la practicarea efectivă a acestor 
principii în cadrul masterelor educaţionale. Acestea ar putea duce în timp la:   

 pregătirea profesorilor pentru a fi deplin responsabili în activitatea educativă; 
 completarea gamei de intervenţii educative prin susţinerea componentei afectiv-morale; 

 îmbunătăţirea climatului din şcoală prin stabilirea unor relaţii educative şi de sprijin între 
profesori şi tineri, între profesori, părinţi şi tineri. 

         Omul îşi însuşeşte normele, principiile morale în mod empiric sau ştiinţific. Normele morale 
care privesc strict relaţiile interumane sunt dobândite din fragedă copilărie, în principal prin 
exemplul celor din jurul copiilor, dar pot fi însuşite/ întărite şi în cadrul şcolii. Aşa cum afirma unul 
dintre cadrele didactice intervievate „formarea morală a copilului se face treptat.”; şi pentru a 
realiza acest lucru şi-a propus ca elevii săi „să înveţe să gândească moral, […] să ştie că 
temperamentul şi caracterul nu pot fi folosite ca scuze pentru păcat, […] să ştie că există legi morale 
aplicabile tuturor.” 

           Prima întrebare din interviu a vizat principalele trei calităţi pe care profesorii îşi propun să le 
formeze elevilor. Prin modul în care a fost adresată întrebarea, am dorit să observăm dacă profesorii 
şi-au propus să dezvolte şi latura morală, nu doar cea intelectuală a elevilor lor. Astfel, se poate 
vorbi de două mari categorii în care pot fi împărţite principalele caracteristici pe care cadrele 
didactice doresc să le formeze la elevii lor: trăsături morale şi intelectuale 

        Elevii au efectuat exerciţii de recunoaştere şi de exprimare a emoţiilor, au fost implicaţi în 
activităţi de consiliere privind managementul emoţiilor şi dezvoltarea personală, au participat la 
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activităţi de consiliere individuală/de grup, cu tematică specifică (pe problematica expresivităţii, 
creativităţii în relaţiile cu ceilalţi etc.), au participat la diferite situaţii de comunicare, de exprimare, 

de recunoaştere a emoţiilor. Profesorii i-au implicat pe elevi în activităţi: de dramatizare, de 

imaginare a unor situaţii, de identificare a trăirilor fiecărui participant şi de adoptare a 
comportamentului corespunzător; de dezbatere a unor situaţii problematice; a anumitor teme (relaţia 
eu – societate); de citire a unor texte în tonalitate emoţională diferită; extraşcolare: cultural artistice 

(serbări şcolare 1 iunie, 8 martie etc.); vizionarea unor filme, spectacole, sărbătorirea unui scriitor, 
realizarea unor postere, pliante, prezentări multimedia; realizarea unor parteneriate cu colectivităţi 
în care elevii au probleme. 
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STUDIU DESPRE MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 

                  

 
Prof. Diana Carmen Grigore 

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Târgovişte, jud. Dâmboviţa 

1. imensiunea socială (analiza clasei din perspectivă sociologică) 
Caracteristicile clasei ca grup social sunt: 

a) întinderea clasei are în vedere numărul de elevi care compun grupul (de obicei, 25 – 30 de elevi); 

b) interacţiunea membrilor clasei (directe, nemijlocite şi multivariante); 
c) scopurile (pe termen scurt, pe termen lung, comune grupului-clasă, motorul dezvoltării grupului 
pe timpul şcolarităţii); 
d) structura grupului (legătura membrilor grupului în plan interpersonal, dar şi ierarhia internă a 
grupului); 

e) compoziţia şi organizarea (rezultatul interacţiunii celorlalte caracteristici ale grupului – gradul de 

omogenitate sau de eterogenitate a grupului). 

 2. Dimensiunea normativă reprezintă ansamblul de reguli şi norme care reglează întreaga 
activitate şcolară.  

Normele sunt acele cerinţe ale unei comunităţi în ceea ce priveşte atitudinile, alegerile şi 
acţiunile membrilor, manifestându-se sub forma unor obişnuiţe, uzanţe, constanţe şi stereotipuri 
comportamentale. Aceste norme pot fi: 

 explicite, normele cuprinse în regulamentul şcolar, cunoscute şi clar exprimate; 
 implicite, normele ascunse care se construiesc în cadrul grupului.  

Din punctul de vedere al managementului clasei, mai importante sunt regulile implicite 

deoarece acest lucru implică un efort de cunoaştere din partea cadrului didactic. 
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3. Dimensiunea operaţională constă într-un plan de acţiuni şi strategii pe care cadrul 
didactic le utilizează în coordonarea clasei de elevi. În mod tradiţional, intervenţia cadrului didactic 
se realizează având la dispoziţie recompensele sau sancţiunile. 

Strategii de intervenţie folosite de cadrul didactic în situaţii specifice de criză. Introducerea 
pedepsei este utilă întrucât nerespectarea normelor stabilite solicită o anumită atitudine din partea 
cadrului didactic, cu o reacţie imediată. În măiestria cu care profesorul utilizează o anumită metodă 
trebuie să ţină cont de câteva constatări de ordin psihopedagogic. Dacă un cadru didactic este 
perceput ca fiind o persoană distantă, rezultatul poate fi chiar negativ. Dacă profesorul este perceput 
ca fiind o persoană apropiată de elevi, caldă, atunci efectul sacţionării este pozitiv şi duce la 
modificarea comportamentului nedorit. 

Investigaţiile moderne idenitifică o serie de strategii de intervenţie, precum: 
 strategia de dominare – presupune adoptarea unui comportament autoritar explicat de 

poziţia superioară pe care o deţine cadrul didactic în raport cu elevii; 
 strategia de negociere; 

 fraternizarea – neputinţa de dominare a cadrului didactic, convertită într-o formă de „alint 
pedagogic”; 

 strategia bazată pe rutină creează aşa-numitul „profesor predictibil”, care îşi fundamenteză 
intervenţiile pe standardizare şi uniformizare; 

 terapia ocupaţională – sporeşte dinamica clasei cu precădere la nivel fizic, cultivând 
mişcarea ca formă supremă de tratament şi intervenţie; 

 strategia de susţinere morală pune pe prim plan funcţia moralizatoare a discuţiei directe, 
asociind reuşita şcolară a elevului cu reuşita socială.  

4. Dimensiunea inovatoare este o condiţie a optimizării interacţiunilor şi a deciziilor 
educaţionale. Intervenţia cadrului didactic în cadrul clasei se bazează foarte mult pe capacitatea 
inovatoare. 

Exerciţii: 
1. Încercaţi să exemplificaţi normativitatea în clasa de elevi, ilustrând câteva norme explicite şi 
implicite.  

2. Cum apreciaţi frauda sau copierea şi ce metode folosiţi pentru rezolvarea acestei probleme? 

3. Ce strategii aţi folosi pentru a reduce vorbitul fără permisiunea profesorului pe parcursul orei? 

4. Uneori vă confruntaţi cu refuzul elevilor de a ridica mâna pentru a răspunde. Ce puteţi face într-o 

asemenea situaţie? 

5. Comentaţi următorul paragraf: „Admonestarea verbală blândă trebuie însoţită de exemple de 
comportament pozitiv, alternativ”. 
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COMUNICAREA DIDACTICĂ - BLOCAJE ŞI BARIERE 
 

 

Prof. Monica Lucia Marian 

Colegiul Național ”George Coșbuc” Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud 

omunicarea este „un proces deosebit de important şi complex, de care depinde 
structura reuşitelor, miracolelor sau a dezastrelor umane”.  

Indiferent de modul de abordare comunicarea este cea care stă la baza organizării şi evoluţiei 
sociale, cea care influențează raporturile între oameni, fiind considerată drept cea mai importantă 
competenţă socială cu implicaţii în manifestarea şi dezvoltarea celorlalte.  

Comunicarea pedagogică este un transfer complex de informaţii între două entităţi ce-şi iau 
simultan sau succesiv rolurile de emiţător şi receptor, reprezentând conţinuturi în contextul 
procesului instructiv-educativ. Comunicarea pedagogică presupune o interacţiune de tip feedback, 

privind explicaţiile explicite şi pe cele adiacente, intenţionate sau formate în timpul comunicării.  
Comunicarea didactică se referă la transmisia şi schimbul de informaţii dintreeducator  şi 

elev şi invers, la schimbul de impresii, de trăiri afective, de judecăţi de valoare, cu scopul de a  
îmbogăţi sfera cunoştinţelor celor implicați pentru a determina modificări comportamentale. 
Aceasta vizează înţelegerea, pentru asigurarea căreia educatorul are un rol activ, în sensul că el 
acţionează ca o sită ce selectează, organizează şi personalizează informaţia. Specificul comunicării 
la clasă este determinat de cadrul instituţional în care se efectuează şi de logica specifică a învăţării, 
ca modalitate fundamentală de instruire şi educare.  

Comunicativitatea, componentă esenţială a aptitudinii didactice este astfel utilizată încât 
operează constructiv. Unii profesori dau dovadă de un talent nativ în arta comunicării, astfel 
utilizează: vorbire expresivă, gestică, capacitate de demonstraţie instructivă şi logică, expuneri 

semnificative şi inteligente, dialogul colocvial antrenant, totul concentrându-se pe activitatea 

mentală a copilului. Specificul comunicării didactice este dat de relaţia profesor-elevi, la clasă. În 
activitatea la clasă, profesorul competent conduce cu pricepere dialogul cu elevii, cu tact pedagogic, 
influențează personalitatea copiilor şi, în acelaşi timp, se lasă el însuşi influenţat de personalitatea 
acestora, stimulându-se, reciproc. Astfel, elevii vor recepta mai eficient mesajul pornit de la 

profesor, iar acesta, la rândul lui, prin întrebările şi intervenţiile elevilor va obţine un feedback 

adevărat în legătură cu eficienţa şi defecţiunile actului de predare-învăţare.  
 Astăzi actul comunicării este abordat ca o unitate a informaţiei cu dimensiunea relaţională, 
aceasta fiind purtătoare de semnificaţii, în funcţie de situaţie şi de relaţia dintre actorii comunicării 
(ex. o informaţie verbală imperativă: „citeşte!; vorbeşte!; spune!” poate fi poruncă, provocare, 
îndemn, sugestie, ordin sau sfat).  
 Perspectiva telegrafică a comunicării este înlocuită în prezent de modelul interactiv, care 
analizează actul comunicării ca o relaţie de schimb între parteneri, care au fiecare, simultan, un 

statut dublu: de emiţător şi de receptor, în acelaşi timp. Astfel, atribuirea rolului de emiţător 
educatorului şi a celui de receptor elevului, practicat în şcoala tradiţională, se modifică, în sensul că 
informaţia vine nu numai de la profesor spre elev, ci şi de la elev spre profesor.  
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 Analiza exclusivă a informaţiilor codificate prin cuvânt, şi implicit, prin mesajul verbal, 

pierde tot mai mult teren în faţa abordării şi cercetării diversităţii codurilor utilizate (gest, imagine 

etc.) şi a acceptării unei comunicări în diferite forme (auditiv, vizual, tactil etc.). 
 Comunicarea apare ca un circuit care se autoreglează permanent. Interlocutorii nu numai că 
aleg sau creează conţinuturi, ei inventează procedee şi modalităţi pentru schimbul lor. 
 Profesorul nu trebuie doar să informeze, el trebuie să comunice cu elevii săi. Informaţiile sale 
variază în funcţie de informaţiile primite de la elevi. Acestea fac dovada a ceea ce ei aşteaptă de la 
profesorul lor, a  ceea ce sunt dornici să afle. Astfel, profesorul este un rezonator, ca şi elevul. Dacă 
profesorul nu descifrează la timp reacţiile elevilor săi şi nu-şi adaptează la timp conduita 
comunicaţională, întreaga activitate educaţională poate fi compromisă.  

Atunci când scriem sau vorbim, încercând să convingem, să explicăm, să influenţăm, să 
educăm sau să îndeplinim orice alt obiectiv, prin intermediul comunicării de fapt urmărim: să fim 
receptaţi, să fim înţeleşi, să fim acceptaţi, să provocăm o reacţie (o schimbare de comportament sau 

atitudine). Atunci când nu reuşim, înseamnă că ceva în modul de comunicare nu este corespunzător, 
orice interferează cu procesul de comunicare poartă denumirea de barieră în calea comunicării.  

Barierele în comunicare se produc atunci când receptorul mesajului nu primește mesjul sau 

interpretează greşit sensul pe care emiţător a vrut să-l dea acestuia. Scopul studierii comunicării este 
acela de a reduce cauzele care provoacă aceste fenomene. Barierele pot fi găsite în orice sistem 

comunicaţional şi de aceea este corect să spunem că mesajul transmis nu e identic cu mesajul 

recepționat, deoarece sensurile în care se realizează comunicarea diferă de la individ la individ.   
Formarea competenţelor comunicative constituie un obiectiv major în cunoaşterea realităţii. 

Una dintre căile principale de antrenare a comunicării constă în identificarea blocajelor care reduc 

fidelitatea sau eficienţa transferului de mesaj. Perturbaţiile pot fi: 

  de natură internă - fiziologice, perceptive, semantice, interpersonale sau intrapersonale; 

  de natură externă - apărute în mediul fizic în care are loc comunicarea.  
Barierele comunicării din perspectiva complexelor personale - se identifică patru tipuri de 

bariere personale care blochează comunicarea: 
a. Bariere cauzate de contextul socio-cultural – se referă la condiţiile de trai ale 

individului într-un tip de societate sau mediu nesatisfăcător. Acestea sunt determinate de: conflictul 

de valori şi lipsa cadrelor de referință; condiţionarea şi manipularea prin mass-media; diferenţele 
culturale. 

b. Bariere cauzate de frica endemică. Se referă la teama pe care o încearcă anumiţi membri 
ai societăţii, de regulă, cei mai vulnerabili, cei care au unele sensibilităţi personale.  

c. Bariere cauzate de atitudinile individualiste. Sunt specifice indivizilor care pun accentul 

pe propria persoană și apar datorită: comportamentului egocentric; necunoaşterii propriei persoane; 

sentimentului de incompetenţă sau ineficienţă; lipsei de obiectivitate şi realism. 
d. Bariere referitoare la relaţiile individ-grup apar datorită marginalizării, lipsei de 

autenticitate și izolării.  
 A. Leonard Saules consideră că în procesul de comunicare pot interveni:  

a. Bariere de limbaj - aceleaşi cuvinte au sensuri diferite pentru diferite persoane; 

b. Bariere de mediu - climat de muncă necorespunzător (poluare fonică ridicată etc.); 
c. Bariere de concepţie - exprimarea cu stângăcie a mesajului de către emiţător; concluzii 

pripite; lipsa de interes a receptorului faţă de mesaj; rutina în procesul de comunicare. 



Dialoguri Didactice – Nr. 9, iunie 2018 

 

 

 

199 

 

B. Sidney Shore identifică trei tipuri de blocaje ce constituie reale probleme în realizarea 
procesului de comunicare.  

a. Blocaje de ordin emoţional - teama de a nu comite greşeli, dificultatea de schimbare a 

modului de gândire; dependenţa de opiniile altora; lipsa capacităţii de a depune un efort susţinut. 
b. Blocaje de ordin cultural - dorinţa de a se conforma modelelor sociale, dorinţa de 

apartenenţă; slaba capacitate de a transforma sau modifica ideile. 

c. Blocaje de ordin perceptiv - incapacitatea de a distinge între cauză şi efect. 
Deşi îmbracă forme diferite, constituind reale perturbaţii ale comunicării, barierele pot fi 

evitate. Pentru aceasta urmărim următorele aspecte: se atacă problema, şi nu persoana; se vorbeşte 
concret și este nevoie de ascultare suportivă. Există şi alte modalităţi de a evita declanşarea şi 
menţinerea situaţiei conflictuale - planificarea comunicării; determinarea scopului fiecărei 
comunicări; alegerea  momentului potrivit pentru comunicare; folosirea unui limbaj adecvat. 

 

BLOCAJE ŞI BARIERE ÎN COMUNICAREA DIDACTICĂ  
Comunicarea didactică, ca şi comunicarea generală interumană, este supusă unor perturbări 

numeroase şi variate, astfel, întâlnim: blocaje determinate de caracteristicile persoanei angajate în 

comunicarea didactică (profesorul pe de o parte, elevul pe de alta); blocaje determinate de relaţiile 
social-valorice existente între participanţii la relaţia de comunicare didactică și blocaje determinate 

de particularităţile domeniului în care se realizează comunicarea didactică.  

MODALITĂŢI DE AMELIORARE A COMUNICĂRII  
Pentru o comunicare eficientă trebuie să se respecte o serie de reguli cum ar fi: 

 să se utilizeze mesaje adresate la persoana I focalizate pe ceea ce simte emiţătorul şi pe 
comportamentul interlocutorului, prevenind relaţiile defensive în comunicare. 

 să fim spontani în exprimarea opiniilor personale, să nu ne impunem punctul de vedere. 
 să ascultăm cu atenţie, căci ascultatul activ este o modalitate de a asculta şi a răspunde, care 

duce la îmbunătăţirea înţelegerii reciproce şi la depăşirea obstacolelor în comunicare. 

Comunicarea empatică conţine mesaje de înţelegere, compasiune şi afecţiune faţă de 
interlocutor. 

 să evităm stereotipurile şi prejudecăţile, deoarece duc la opinii negative despre ceilalţi. 
 să utilizăm mesaje care să ajute interlocutorul în găsirea de alternative, posibilităţi noi de 

rezolvare a unei situaţii.  
 să nu criticăm interlocutorul. Critica nu duce neapărat la schimbarea celeilalte persoane.  
 să evităm ameninţările şi pedepsele.  
 să nu fim moralizatori, deoarece aceasta cauzează sentimente de nelinişte, stimulează 

resentimentele şi blochează exprimarea sinceră a celeilalte persoane; 

 să ţinem cont de factorii sentimentali, să încercăm să convingem prin argumentare logică, 
fără a duce la frustrare, pentru a nu bloca comunicarea; 

 să dăm posibilitatea explorării soluţiilor alternative prin folosirea brainstorming-ului, a 

ascultării reflexive, a discutării posibilelor rezultate ale alegerii uneia dintre alternative etc. 
 să folosim tactica devierii când dorim să schimbăm cursul conversaţiei de la preocupările 

celeilalte persoane la propriile preocupări; 
 să citim limbajul corpului, concentrându-ne atenţia pe factorii cheie: expresia feţei, tonul, 

ţinuta corpului sau gesturile.  
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ADOLESCENȚII ȘI GESTIONAREA EMOȚIILOR 

-Exemple de bune practici- 

 

Prof. Cătălina Pîntea 

Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Iaşi, jud. Iaşi 

iecare categorie de vârstă are elementele sale specifice, de care trebuie să ţinem cont 
atunci când dorim să formăm elevilor noștri abilităţi de viaţă. Dacă specific pubertăţii este puseul 
de creştere, în perioada adolescenţei se produce o dezvoltare intensă în plan psihic, cu stabilizarea 

structurilor de personalitate. Este o perioadă tumultoasă, plină de contradicţii, fiind descrisă de unii 
specialiști asemeni unei "furtuni", "vârsta crizelor", "vârstă ingrată", iar de alţii, "vârsta marilor 
elanuri", "vârsta de aur". Adolescentul este un nonconformist şi un luptător activ pentru 
îndeplinirea dorinţelor sale, un original în adaptarea la lumea înconjurătoare. 

Abilităţi - competenţe necesare acestei perioade de vârstă. În această etapă de viaţă, 
adolescentul trebuie să realizeze o sarcină majoră: aceea de a-şi crea o identitate stabilă, de a deveni 
un adult matur, complet şi productiv. Acestei perioade îi este specific: dezvoltarea de noi relaţii 
sociale, în special cu ceilalţi băieţi şi fete, care fac parte din aceeaşi generaţie, relaţii mai mature, 
bazate pe intimitate, încredere şi respect faţă de alte persoane. Adolescenţii învață treptat, 
experimentând, să interacţioneze cu ceilalţi, într-o manieră mai apropiată de cea a adulţilor; 
dezvoltarea rolului social de bărbat, respectiv femeie. Acum adolescenţii dezvoltă o definiţie 
proprie cu privire la ce înseamnă a fi „bărbat" sau „femeie". Majoritatea adolescenţilor tind să se 
conformeze la rolurile de sex masculin sau feminin impuse de contextul cultural în care trăiesc şi se 
dezvoltă; câştigarea independenţei emoţionale în relaţiile cu părinţii şi a unui nou statut în cadrul 
familiei. Pentru ambele părţi, această trecere este mai lină atunci când părinţii şi adolescentul 
reuşesc să ajungă la un acord privind acordarea unui nivel de autonomie care se va amplifica treptat; 

dezvoltarea simţului etic şi a unui sistem de valori propriu; pregătirea pentru căsătorie şi viaţa de 
familie; pregătirea pentru cariera profesională. 
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 Cum să abordăm educaţia în această etapă a dezvoltării? Putem face acest lucru prin: 

învăţare experienţială; găsirea pentru adolescent a unui loc valoros într-un grup constructiv; 

învăţându-l cum să stabilească legături apropiate şi de durată; creându-i sentimentul că este o 
persoană de valoare; inducerea unei orientări pozitive către viitor; educaţie bazată şi axată pe 
respect. Ţinând cont de competențele cheie care trebuie dezvoltate în funcţie de cele şapte arii 
curriculare din sistemul de educaţie românesc, este important să înţelegem că, dezvoltând conceptul 
de abilităţi de viaţă atât în cadrul orelor de curs, cât şi extracurricular, vom muta accentul în 
educația adolescenților pe participarea lor spontană, ca membri activi, atât la propria lor educaţie şi 
cultură, cât şi la cultura adulţilor. În dezvoltarea abilităţilor de viaţă la adolescenți, trebuie să avem 
în vedere două aspecte: 

 dorinţa puternică a adolescentului pentru participare la viața socială; 
 încercările permanente ale adolescenţilor de a deţine controlul asupra vieţilor lor. 

 

Exemple de bune practici 

Fișă de activitate. Fiziologia emoţiilor 

 

Tip de activitate: curriculară (Consiliere si Orientare)  
Abilitatea de viaţă dezvoltată: gestionarea emoţiilor  
Grupul ţintă: 25 de elevi din clasa a XI-a, vârsta 16-18 ani 

Obiectivele activității. La finalul activității, elevii vor fi capabili: 

 să exerseze o modalitate de măsurare a pulsului; 
 să facă asocieri între emoţii curente (bucurie, furie, tristeţe, surpriză, dezgust, teamă, etc.) și 

starea sa fiziologică şi psihologică; 
 să identifice expresiile fiziologice şi psihologice ale emoţiilor. 

 să facă asocieri între partea fiziologică şi cea psihologică a emoţiilor. 
 să învețe să-și gestioneze emoțiile 

Resurse: umane: profesor coordonator; materiale: fişă de monitorizare, cronometru, fişă 
reacţii fiziologice emoţii (fişă de urmărire a semnelor fiziologice de instalare a emoţiilor); 
temporale: 100 minute 

Desfăşurarea activităţii: 
1. Anunţăm elevii că vor face un exerciţiu practic de măsurare a pulsului. Acest exerciţiu reprezintă 
unul de verificare a cunoștințelor din activitatea anterioară, în care au fost studiate: noţiunea de 
puls, identificarea modalităţii de verificare a pulsului, legătura dintre gânduri, emoţii şi puls. Fiecare 

elev va nota pe caiet valoarea pusului din acel moment. 

2. Apoi propunem un alt exerciţiu: 3 elevi sunt invitaţi să iasă afară din clasă. Ceilalţi din clasă 
sunt instruiţi să reacţioneze diferit la intrarea fiecărui elev ieșit si să noteze în tabelul dat (anexa 
nr.1) ce manifestări fiziologice ale emoţiilor apar la fiecare dintre cei trei colegi. Copiii care au fost 

invitaţi afară, primesc ca şi sarcină să povestească colegilor rămași în clasă o scurtă întâmplare din 
viaţa lor, fără să se oprească, în următoarea ordine: 
a) Primul elev va povesti o întâmplare foarte importantă pentru el, care l-a impresionat. 

b) Al doilea elev va povesti ceva foarte serios, care este foarte important pentru toată lumea. 
c) Al treilea va povesti un moment mai dificil din viaţa sa, în care a simţit că îi este foarte rușine. 
Elevii rămași în clasă primesc următoarele instrucţiuni: 
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 La intrarea primului elev, indiferent de ceea ce povestește, toată lumea va fi neatentă. Nimeni nu 
îl va asculta, toţi vor fi preocupaţi de alte activităţi, vor pune întrebări care nu au legătură cu 
ceea ce povestește cel din faţa lor. 

 La intrarea celui de-al doilea coleg, elevii vor încerca să îl convingă că nu e adevărat ceea ce 
zice, aducând argumente. 

 La intrarea celui de-al treilea elev colegii îl vor încuraja, spunându-i că fiecare dintre ei a trecut 
prin ce a trecut el. 

La sfârșitul exerciţiului va fi explicat faptul că totul a fost regizat şi că nu s-a urmărit jignirea cuiva 
dintre cei care au povestit, ci doar experimentarea unor emoţii. După fiecare etapă a jocului cerem 
elevilor voluntari, să își verifice pulsul şi să noteze valoarea în caiet. La sfârşitul exerciţiului, mai 

rugăm o dată cei trei elevi să își verifice pulsul. 
3. După finalizarea jocului discutăm cu toţi elevii impresiile din urma exerciţiului. Rugăm cei trei 
elevi care au povestit să explice cum s-au simţit la acest exerciţiu, care au fost emoţiile pe care le-au 

trăit, care este diferenţa dintre prima valoare a pulsului şi cea de la sfârşitul exerciţiului, cum au 
reuşit să gestioneze situaţia. Rugăm elevii care erau în clasă pe parcursul exerciţiului să explice, pe 
baza tabelului primit, care au fost manifestările fiziologice ale emoţiilor pe care le-au identificat la 

cei trei povestitori. 

4. În continuare vom întreba elevii care au trăit diferite emoţii, în diferite momente din viaţa lor, 
cum au reuşit să gestioneze situaţiile, să depășească emoţiile şi să se calmeze. După discuţia privind 
strategiile fiecăruia de gestionare a emoţiilor, prezentăm elevilor informaţii despre sistemul 
cardiovascular, modalităţi de destindere precum şi modalităţi de revenire a pulsului la normal. 
Explicăm elevilor ce este relaxarea şi că există diferite procedee prin care sistemul nostru 
cardiovascular se relaxează, neputând ajunge la un echilibru fără ca sistemul nervos să intre în 
funcţiune (Anexa nr. 2). 
5. Le propunem elevilor un exerciţiu de relaxare: ”Să ne ţinem respiraţia” 

Explicăm elevilor că această tehnică poate să ne ajute să ne relaxăm în 30 de secunde. Le explicăm 
paşii pe care îi vom urma: vom inspira lent şi profund, fără să forţăm, şi ne vom ţine apoi respiraţia 
în retenţie pe plin. Simultan, vom împreuna palmele la nivelul inimii pentru 3-5 secunde, urmărind 
să simţim senzaţia plăcută de căldură şi calm care apare astfel. Vom expira apoi lent, pe gură, în 
timp ce ne relaxăm palmele. Repetăm exerciţiul de două ori. 
6. Ca şi temă pentru acasă elevii primesc sarcina de a măsura pulsul în diferite situaţii din viaţa de 
zi cu zi în care au simțit diferite emoţii, precum şi monitorizarea modalităţilor prin care fiecare 
dintre ei a reuşit să facă faţă emoţiilor puternice care îi încerca, prin ce mijloace, ce au simţit. 
Rezultate așteptate 

• minim patru emoţii identificate; 
• opinii exprimate de elevi cu privire la importanţa gestionării emoţiilor în legătură cu 

fiziologia corpului uman. 

Evaluare 

• Evaluare orală: exprimaţi printr-un cuvânt "Cum vi s-a părut activitatea desfăşurată?" 

• Aprecieri verbale privind modul de gestionare a emoţiilor.  

Manifestări fiziologice ale emoţiilor Povestitor 1 Povestitor 2 Povestitor 3 

Tremurături    
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Anexa 1 

Bifaţi în coloana din dreapta manifestările fiziologice pe care le-aţi observat la fiecare 

povestitor. 
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Creşterea sensibilităţii pielii - "Pielea de găină"    

Transpiraţia mâinilor    

Transpiraţia frunţii    

Modificări ale diametrului pupilei    

Plânsul    

Râsul    

Înroșirea feţei    

Ticuri    

Bâlbâiala    

Accelerarea respiraţiei    

Albirea feţei    

Crisparea corpului    

Încruntarea frunţii    
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ADOLESCENȚII ȘI LUAREA DECIZIILOR 

-Exemple de bune practici-  

 

Prof. Otilia Pîntea 

Școala Profesională Holboca, jud. Iași 

reptul la sănătate este unul din drepturile fundamentale ale omului. Conform 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, sănătatea individului este definită drept "o stare de bine fizică, 
mentală şi socială şi nu doar absenţa bolii sau a infirmităţii". Din perspectivă publică, sănătatea 
constituie, datorită imenselor sale implicaţii individuale, sociale şi demografice, unul dintre 
obiectivele cele mai vizate de politicile şi strategiile guvernelor din întreaga lume. Prin abordarea în 
activitățile extracurriculare a unor tematici de tip "Educaţie pentru sănătate – educație pentru 
viață" se urmărește promovarea cunoştinţelor corecte privind diverse aspecte ale sănătăţii şi 
formarea de atitudini şi deprinderi indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos. Şcoala, 
prin autoritatea morală pe care o are, poate aduce o contribuţie importantă în transmiterea acestor 
cunoştinţe de educaţie pentru sănătate elevilor.  

Exemple de bune practici 

Titlul activității: ”Educația pentru sănătate – Educație pentru viață. Consumul de droguri și 
luarea deciziilor” (Săptămâna ”Școala Altfel! Să știi mai multe, să fii mai bun!”) 
Tipul activității/ tematica abordată: activităţi de prevenire a consumului de droguri prin metode 

nonformale. 

Domeniul în care se încadrează: educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos; 
Parteneri: Centrul De Prevenire Evaluare Şi Consiliere Antidrog 
(CPECA) Iaşi  
Scopul activității   
La sfârșitul activității, participanții trebuie: 
a. să identifice comportamentele sănătoase și de risc; 
b. să dezvolte abilități de luarea a deciziilor sănătoase; 
c. să conștientizeze și să exerseze pașii pe care îi urmăm în luarea 

unei decizii. 

Obiectivele educaționale urmărite: informarea, educarea şi sensibilizarea elevilor privind 

beneficiile unui stil de viaţă sănătos; informarea şi conştientizarea elevilor privind riscurile 
consumului de droguri; identificarea cauzelor care determină consumul de substanțe halucinogene.  
Număr de elevi implicaţi: 18 elevi - clasa a X-a 

Durata şi locul desfăşurării activităţii: 50 minute; laborator de informatică 

Scurtă descriere a activităţii. A fost prezentată elevilor tema dezbaterii și modalitățile de 
desfășurarea a activității.. 

Elevii au vizionat un film tematic referitor la mărturia unui consumator de droguri (sursa 
youtube). Au fost selectaţi 4 elevi “proprietari de cafenea”, care au avut rolul de a modera discuţiile 
şi de a nota ideile elevilor care trec pe la “cafenea”.  
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Fiecare proprietar a primit o întrebare, la care grupele de elevi care au trecut pe la cafeneaua 

lui au răspuns; clasa a fost împărţită în 4 grupe de lucru. 
 

Întrebările propuse au fost:  
1. Ce determină tinerii să consume droguri?  
2. Care sunt modalităţile prin care ai putea să te „sustragi” unui eventual consum (ex. propus de 

prieteni)? 

3. Care sunt instituţiile sau persoanele la care poţi apela dacă ai nevoie de ajutor? 

4. Ce sunt drogurile pentru voi? 

5. Care crezi ca sunt efectele asupra ta (la nivel fizic, psihic), dacă consumi? 

6. Ce implicaţii ar putea avea consumul de droguri (al tău sau al altor persoane) în viaţa ta? 

Toate grupele formate au trecut  prin toate “cafenelele”,  răspunzând întrebărilor puse de 
către “proprietarii” acestora (grupele s-au rotit în sensul acelor de ceasornic, câte 6-7 minute la 

fiecare cafenea). Întrebările au fost scrise pe foi mai mari, pentru ca elevii să vadă permanent 
întrebarea la care vor avea de răspuns. Elevii au primit post-it-uri, au discutat în grup și au oferit 
răspunsurile în scris. La final, după ce toate grupele au răspund la întrebări, „proprietarii” de 
cafenea au sintetizat informaţiile primite şi le-au  prezentat tuturor.  

După prezentarea răspunsurilor la întrebări, s-au discutat aspecte legate de cei cinci pași ai 
luării unei decizii: identificarea problemei; analiza alternativelor; analiza comparativă a 
consecințelor pozitive și negative ale fiecărei alternative; luarea deciziei (alegerea celei mai bune 
alternative și transpunerea ei în plan acțional), cu exemplificare pe situația prezentată în filmul 
tematic despre consumul de droguri. 

La finalul activității, profesorul a corectat eventualele informaţii greşite, a completat datele 
identificate în activitate şi au fost prezentate concluziile.  
Materiale utilizate: calculator, Internet, filme tematice, flipchart; 

Metode utilizate: conversația, explicația, metoda ”Cafeneaua publică”, dezbaterea 

Descrierea rezultatelor obţinute în urma activităţii: Elevii s-au implicat activ în dezbaterile 
iniţiate, au fost foarte atenți la materialele prezentate şi au răspuns la întrebările testului cu privire la 
efectele drogurilor. 

Modalităţi de evaluare: test de cunoştinţe, fişe de lucru. 
 

Test. Efectele drogurilor 

Profesorul scrie pe tablă următoarele enunțuri: 
„Consumul unui drog o singură dată nu are efecte negative“. 
„Adolescenții sau tinerii nu pot deveni dependenți“. 
„Este ușor să te oprești dacă dorești“. 
„Consumul de alcool sau droguri îți rezolvă problemele“. 
„Drogul te face să comunici mai ușor“. 
„Drogul te face să te simți liber.“ 

„Numai indivizii slabi ajung dependenți de droguri“. 
Cadrul didactic solicită elevilor să argumenteze în scris dacă enunțurile sunt adevărate sau false.  
Sustenabilitatea activităţii. Activitățile extracurriculare din domeniul ”Educaţie pentru sănătate 
şi stil de viaţă sănătos” vor continua pe tot parcursul anului școlar și în anii următori, urmând ca 
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școala să aplice pentru un proiect județean pe această tematică, proiect în care vor fi implicați și 
elevii altor școli gimnaziale și profesionale. 
Descrierea metodelor utilizate. Cafeneaua publică este o metodă de dialog interactiv care se 
centrează pe schimb de informaţii valorizând contribuţiile tuturor participanţilor într-un cadru 

relaxat. Aşa cum sugerează şi numele, cafeneaua publică se organizează într-un spaţiu care să 
creeze o atmosferă cât mai asemănătoare cu cea dintr-o cafenea (preferabil este să fie chiar într-o 

cafenea). Astfel se va stimula gândirea liberă, implicarea în dialog de la egal la egal a tuturor 
participanţilor şi generarea de noi idei. Participanţii sunt aşezaţi la mese unde se discută pe 
parcursul a mai multe runde care durează 20-30 de minute. Fiecare masă abordează un anumit 
subiect legat de tema mare aleasă pentru cafenea. După finalizarea timpului alocat pentru o runda, 
participanţii se mută la o altă masă, pentru a discuta un nou subiect. La fiecare masă există o gazdă 
care moderează discuţiile şi notează ideile principale sau soluţiile propuse de către participanţi. În 
timpul discuţiilor se servesc răcoritoare şi cafea. La finalul a trei-patru runde de discuţii se prezintă 
în plen concluziile dezbaterilor de la fiecare masă a cafenelei. 

Metoda celor cinci pași pentru rezolvarea problemelor sau luarea deciziilor 

Cei cinci pași în luarea unui decizii 
1. DEFINIREA SITUAȚIEI. Se va răspunde la întrebarea: Ce se dorește a se realiza prin decizia 
care se va lua? 

2. CONSIDERAREA ALTERNATIVELOR. Este important să ne gândim la un număr cât mai 
mare de alternative posibile; cu cât ne vin mai multe alternative în minte, cu atât mai mare este 
probabilitatea să o găsim pe cea mai bună. 
3. EVALUAREA CONSECINȚELEOR FIECĂREI ALTERNATIVE. Trebuie luate în 
considerare aspectele negative și pozitive pe care le are fiecare alternativă, atât pentru noi cât și 
pentru alte persoane. Pentru a duce corect la capăt acest pas, de cele mai multe ori nu este suficient 

să analizăm informațiile deținute, trebuie să căutam și alte informații care să ne ajute să evaluăm 
diferitele alternative pe care le avem. 

4. ALEGEREA CELEI MAI BUNE ALTERNATIVE. Constă pur și simplu în compararea 
alternativelor disponibile și alegerea celei mai potrivite sau adecvate. Odată aleasă, trebuie să ne 
asumăm alegerea făcută cu toate consecințele aplicării acesteia. 
5. PUNEREA ÎN PRACTICĂ A ALEGERII FĂCUTE ȘI EVALUAREA SATISFACȚIEI 
REZULTATELOR OBȚINUTE. În multe cazuri este greu să găsim soluția perfectă la problemele 
pe care le întâlnim, de aceea trebuie să evaluăm rezultatele alegerii făcute și să observăm dacă am 
obținut ceea ce ne-am propus. Acest pas ne va da posibilitatea de a schimba acele aspecte ale 

situației care încă nu sunt satisfăcătoare. Este important să transpunem  în practică cu elevii unul 
sau două exemple și să exemplificăm cu atenție ceea ce trebuie făcut în fiecare pas. 
Dezbaterea în grup este o metodă interactivă care are ca obiective prezentarea unei situații 
problematice și încercarea de a găsi soluții la aceasta, prin respectarea următoarelor reguli: fiecare 
opinie trebuie ascultată; nimeni nu este întrerupt; nimeni nu este ridiculizat; nimeni nu este criticat 
și moralizat; fiecare are dreptul să fie ascultat; nimeni nu este judecat și etichetat; nimeni nu 
monopolizează discuția.  
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COLABORAREA CU FAMILIA  

MIJLOC DE PROMOVARE A IMAGINII ȘCOLII 

 

 

Prof. Violeta Pîntea 

Colegiul Tehnic ”I. C. Ștefănescu” Iași, jud. Iaşi 
 

Motto: „Prezenţa părinţilor poate transforma cultura şcolii”. (S.L. Lightfoot)  

ducația trebuie să se manifeste permanent ca o acțiune coerentă şi unitară a școlii şi a 
familiei. Cei doi factori importanți de modelare a personalităţii umane trebuie să interacţioneze ca 
un tot unitar, sub forma unui sistem bine închegat, pentru atingerea ţelului comun: educarea 

copilului.  

Familia este factorul educativ prioritar, întrucât educaţia începe din familie, aceasta fiind 

modelul pe care copilul îl imită şi-l urmează. În familie, copilul îşi face pregătirea pentru viaţă. 
Contribuţia familiei este cu atât mai mare cu cât copilul este mai mic şi scade pe măsură ce copilul 
crește.  

Familia oferă mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai vieţii, se dezvoltă şi se 
formează pentru viaţă. Familia reprezintă primul instrument de reglare a interacţiunilor dintre copil 
şi mediul social și are rolul central în structurarea personalităţii unui individ. Educaţia trebuie făcută 
la timp. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea: ”Dacă de la început şi de la o vârstă mică punem în 
acesta principii bune, nu sunt necesare după aceea multe eforturi, pentru că obişnuinţa va fi în 
viitor lege pentru copil. Mai mult, foloseşte ca pildă imaginea pescarului de mărgăritare: ”Spun că 
mărgăritarele, când le scoţi din apă, sunt ca picăturile de apă. Aşadar, dacă este priceput, pescarul 
de mărgăritare le ia, le pune în palma lui şi după ce le mişcă şi le întoarce corespunzător, le face 

perfect rotunde. Când însă se întăresc, nu poate să le dea altă formă.”  
Părinţii sunt primii educatori, deoarece ei sunt primii cu care copilul interacţionează constant 

încă din prima zi a vieţii; familia este modelul pe care copilul îl imită. Totodată, modul de viaţă al 
familiei este principalul reper în viaţă al copilului. Comunicarea intrafamilială influenţează decisiv 
dezvoltarea psihofizică a copilului, formarea personalităţii lui. Primele deprinderi de viaţă sănătoasă 

http://www.theworldcafe.com/
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ale copilului sunt dezvoltate în familie (deprinderi igienice, de alimentaţie sănătoasă), acestea 
constituind suportul dezvoltării ulterioare şi îşi pun amprenta asupra întregii personalităţi.  

Tot în familie, copilul îşi însuşeşte limbajul. Volumul și calitatea vocabularului, 
corectitudinea exprimării depinde de modelele oferite de părinţi, de felul în care aceştia 
interacţionează şi îi solicită pe copii. În familie se formează cele mai importante deprinderi de 
comportament: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, ordinea, răbdarea etc. De la părinţi, cei 
mici vor învăţa să aprecieze ce este bine şi ce este rău, ce este drept şi ce este nedrept, ce este 
frumos şi ce este urât în comportamente. Ei sunt primele modele pentru copii. La vârsta şcolară, 
factorul educativ decisiv este școala, care desfăşoară un amplu proces instructiv-educativ şi are 
cadre cu pregătire profesională corespunzătoare, ce aplică metode şi procedee pedagogice 
consacrate.  

Școlii îi revine rolul de partener în relaţiile ei cu familia, iar acest rol derivă din faptul că 
este un serviciu specializat, cu cadre pregătite pentru realizarea sarcinilor educaţiei. Profesorii 
trebuie să cunoască specificul fiecărui stadiu de dezvoltare a copilului, disponibilităţile sale 
intelectuale,  precum şi particularităţile lui de comportament şi de caracter. 

Există două dimensiuni principale ale acestui parteneriat: dimensiunea relaţiei copil - 

părinte şi dimensiunea relaţiei școală - familie.  

Dimensiunea relaţiei copil - părinte vizează controlul de către părinți al frecvenţei și 
rezultatelor şcolare ale copilului, precum și susţinerea spirituală şi materială a copilului; se referă, 
de asemenea, la alegerea unităţii de învăţământ, la contactele directe ale părinţilor cu cadrele 
didactice.  

Relaţia școală - familie nu se poate constitui fără asigurarea unei condiţii de bază - 

cunoaşterea familiei de către profesorul diriginte, a caracteristicilor şi potenţialului ei educativ. 
Dirigintele trebuie să cunoască viaţa de familie a elevului sub toate aspectele, deoarece acest lucru îl 
ajută în cunoaşterea şi înţelegerea copiilor. Cu cât cunoaştem mai bine familiile copiilor, cu atât mai 
eficient va fi parteneriatul cu ele. Cu cât părinţii vor cunoaşte mai bine programul educaţional, cu 
atât va fi mai coerentă influenţa ambilor factori educaţionali şi a ambelor medii educaţionale. Cu cât 
colaborarea dintre educator şi părinţi este mai strânsă cu atât mai bine se va dezvolta copilul.  

Școala nu poate face minuni, iar educaţia dată în școală nu va avea rezultate dacă familia nu 
va colabora. Orice sistem de educaţie, oricât de savant ar fi, rămâne neputincios dacă se izbeşte de 
indiferenţă, opoziţie, contraziceri, opinii divergente din partea părinţilor. Efortul educativ este 
frânat, iar eficienţa scade, dacă nu există o unitate de acţiune a tuturor factorilor educativi.  

În România de azi se observă o schimbare a atitudinii părinţilor faţă de copiii lor, faţă de 
cerinţele şcolii. Copiii nu mai sunt consideraţi elementul central al vieţii lor. Probabil, în cele mai 
multe cazuri, societatea i-a bulversat pe părinţi cu toate transformările economice, cei mai mulţi 
dintre ei fiind obosiţi, apatici.  

Cum se realizează relația școală – familie? Dialogul diriginte-părinte se poate organiza 

fie individual, prin consultaţii cu fiecare părinte, fie în ședințele cu părinţii. Desigur, dialogul 

deschis, bazat pe încredere reciprocă, are nevoie de timp pentru a fi clădit. Unii părinţi, care au avut 
experienţe negative în timpul propriilor lor ani de şcoală, se pot simţi intimidaţi de prezenţa unui 
cadru didactic. Alţi părinți, care au fost învăţaţi că profesorul ştie cum este mai bine, nu pun la 

îndoială faptele și acțiunile acestuia. Profesorii, la rândul lor, pot să fi avut experienţe negative în 
relațiile cu unii părinţi; aceste atitudini pot obstrucţiona o bună comunicare și trebuie gestionate 
corespunzător. În discuțiile cu părinții, dirigintele trebuie să urmărească câteva aspecte: dacă 
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părinții sunt încadrați sau nu în muncă; cum se exercită autoritatea în familie, cine o deține; cum se 
aplică metodele educative și dacă părinții sunt consecvenți în aplicarea recompenselor și a 
sancțiunilor; ce responsabilități au copiii în familie  și cum le realizează; dacă familia locuiește cu 
bunicii; relațiile afective dintre părinți și copii; relațiile dintre părinți. Dirigintele nu trebuie să 
exprime critici, ci să manifeste simpatie, să dialogheze constructiv, iar în fața copilului, părinții 
trebuie obligatoriu să fie susținuți. Dirigintele este de asemenea dator să atenueze eventualele 
tensiuni și conflicte, să fie deschis față de familie și problemele ei. Discuțiile trebuie sa fie discrete 
și să rămână confidențiale. Părinții trebuie să știe că orice nemulțumire sau îndoială față de 
programul școlii nu trebuie exprimată în fața copilului, pentru că nu are decât efecte negative,  ci 

trebuie discutată și clarificată direct cu dirigintele.  
Vizitele periodice la domiciliu, dacă sunt posibile și agreate de ambele părți, oferă 

profesorului diriginte posibilitatea de a cunoaşte familia şi copilul în mediul lor propriu. Vizitele la 

domiciliu sunt utile pentru ambele părți - dirigintele poate afla lucruri interesante despre cultura 

familiei respective; modul de a interacţiona în familie; talentele şi aptitudinile membrilor acesteia; 
are şansa de a se discuta pe larg despre progresele şi succesele individuale ale copilului, iar părinţii 
pot împărtăşi idei legate de anumite preocupări, neînţelegeri, sau obiective specifice referitoare la 

copilul lor.  

Lectoratele cu părinţii, organizate sistematic și pregătite temeinic, au drept obiectiv 

principal consilierea părinţilor. În cadrul lectoratelor, părinții pot beneficia de prezenţa şi expertiza 
unor specialişti din domeniul psihopedagogiei sau a unor reprezentanţi ai instituţiilor cu care școala 
derulează parteneriate (poliţie, dispensar medical, instituţii culturale, ONG-uri).  

Tot în acest context, realizarea unor vitrine cu materiale informative de specialitate poate 

stimula interesul şi curiozitatea părinţilor, iar consultarea acestor materiale (cărţi, broşuri, referate, 
planuri de intervenţie etc.) contribuie la lărgirea experienţei pedagogice a părinţilor şi, implicit, la o 
implicare adecvată în anumite situaţii educaţionale cu care aceștia se confruntă.  

Parteneriatul școală-familie se poate realiza şi prin întâlnirile formale cu toţi părinţii 
(ședințele cu părinții). În cadrul acestor întâlniri părinţii trebuie implicaţi în luarea unor decizii 
menite să asigure bunul mers al școlii, securitatea copiilor etc.  

Participarea părinţilor la activităţile clasei de elevi  este o altă modalitate de cunoaştere a 
părinţilor, dar şi un mijloc prin care aceştia sunt familiarizaţi cu conţinutul şi metodele didactice, cu 
materialele didactice, cu modul de comunicare şi de abordare a situaţiilor problematice. Prin aceste 
participări, se formează relaţii pozitive între familie și școală și se realizează o coerenţă a practicilor 
educaţionale şi a cerinţelor referitoare la copil.  

Participarea părinţilor la excursii, vizite, serbări, aniversări. Dacă oferim copiilor, prin 
organizarea de excursii și vizite, prilejul să cunoască lumea, natura, lucruri și oameni, le oferim 
trăiri frumoase, cu valoare de amintire. Părinții pot contribui la organizarea acestor excursii, pot 
participa efectiv și pot asigura supravegherea și securitatea copiilor în timpul excursiilor; ei vor 

avea astfel ocazia de a trăi alături de copiii lor emoții pozitive.  
Serbările sunt o altă modalitate prin care părinții pot să se cunoască între ei, să se bucure de 

rezultatele copiilor și să se implice în organizarea serbării. Prin participarea părinților la astfel de 
evenimente, copiii capătă siguranță, încredere în sine, evită blocajele psihice. La serbări pot 

participa atât părinţi, cât şi alte rude ale copiilor.  
Sărbătorirea zilelor de naștere ale copiilor reprezintă un bun prilej de exersare a 

comportamentului civilizat între membrii colectivului; de asemenea, este o modalitate de a crea 
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legături afective cu membrii familiilor, părinți, frați, bunici și prieteni. Sărbătorirea în comun a unor 
evenimente din viaţa constituie momente de cunoaştere reciprocă şi de implicare în actul educativ.  

Se poate alcătui un jurnal al clasei de elevi, cu seturi de fotografii, impresii ale părinților, 
descrieri ale activităților desfășurate, mențiuni ale unor contribuții deosebite, diplome obținute de 
elevi și de părinți la aceste activități, scrisori ale părinților. 

Evaluarea parteneriatului școală – familie se poate face atât prin discuții libere, cât și prin 
aplicarea unui chestionar la sfârșit de an școlar. Rezultatele evaluării trebuie să evidențieze dacă 
părinților le-au fost satisfăcute așteptările și dacă au descoperit modalități noi de a se implica în 
educarea propriilor copii și în activitățile școlii. Succesul parteneriatului școală – familie va fi 

confirmat prin prezența ulterioară a părinților la școală și prin implicarea mai frecventă în acțiunile 
școlii. Acest parteneriat este terenul pe care se pot dezvolta relații din care fiecare factor implicat va 
beneficia: copil, părinte, educator.  
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DIFERENŢE ÎNTRE DISCIPLINĂ ŞI PEDEAPSĂ 
 

 

Prof. înv. preşcolar Raluca Posea 

Şcoala Gimnazială Nr.2 - Structura G.P.P. Nr.2 Rm. Sărat, jud.Buzău 

ulţi cred că nu este nici o diferenţă între impunerea disciplinei şi pedeapsă. Totuşi, 
aceste două noţiuni sunt foarte diferite. Impunerea disciplinei constituie un sistem de educaţie bazat 
pe relaţii armonioase, laudă şi instrucţiuni privind păstrarea autocontrolului. Impunerea disciplinei 
în mod eficient constituie un proces continuu. Pedeapsa are caracter negativ, fiind consecinţa 
neplăcută a nerespectării unor condiţii. Ruşinea, dizgraţierea şi necazul nu sunt elemente pozitive de 

impunere a disciplinei. Este mai mult probabil ca copiii să fie predispuşi să-şi modifice 
comportamentul dacă se vor simţi preţuiţi şi încurajaţi. 

Impunerea disciplinei constă în îndrumarea şi învăţarea copilului cum să-şi menţină 
autocontrolul. Pentru a fi eficientă, această acţiune presupune stabilizarea echilibrului fragil dintre 
necesitatea de independenţă a copilului şi necesitatea de impunere a unor limite. Reducând controlul 
extern, îi oferim copilului şansa să-şi impună propriile norme de comportament, îi dăm de înţeles că 
avem încredere în el şi în capacităţile sale. Astfel, copilul devine încrezător şi îşi cultivă respectul 
de sine.  

Când copilul este satisfăcut de propria persoană şi de relaţiile cu cei care îl înconjoară, el 
este mai predispus să asculte şi să înveţe.  

Esenţa disciplinei este să găseşti alternative eficiente la aplicarea pedepselor. Am înţeles că 
orice modalitate care generează furie trebuie evitată şi ca orice strategie care sporeste încrederea şi 
respectul faţă de sine trebuie stimulate.  

Pedeapsa nu împiedică obrăznicia, mofturile şi reaua purtare a copilului  ci  dimpotrivă îl 
face să se ascundă mai bine şi cu mai multă iscusinţă. Cu timpul dacă copilul este deseori pedepsit 
ajunge să fie mai precaut, nu mai ascultător ori mai responsabil. Copilul are nevoie de părinţi care 
înţeleg că ,,metoda pedepsei‟‟ este lipsită de sens şi care reuşesc să înţeleagă motivele 
comportamentului copilului. 

Pe parcursul multor generaţii, părinţii au impus disciplina, folosind în calitate de pedeapsă 
loviturile cu mâna, cureaua şi alte forme de pedepse fizice. Totuşi, experţii în domeniul dezvoltării 
copiilor ne atrag atenţia asupra consecinţelor negative ale aplicării pedepselor fizice. Impunerea 

disciplinei este o măsură educativă – gândiţi-vă ce poate învăţa copilul atunci când îl loviţi. 
Pedeapsa fizică poate opri pentru moment comportamentul inadecvat, dar copiii vor însuşi o regulă 
– se poate lovi altă persoană când eşti supărat.  

Prin pedepse fizice îi învăţăm pe copii că a cauza durere altor persoane este o acţiune 
justificată când este necesar controlul asupra lor – chiar şi în cazul persoanelor iubite. Din cauza 
pedepselor fizice, copiii pot deveni violenţi şi iraţionali în relaţiile cu alte persoane. De asemenea, 
pedepsele fizice îi pot speria şi le pot inhiba dorinţa firească de a învăţa de la persoanele iubite şi de 
a le oferi acestora motive pentru satisfacţie.  
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Şi părinţii pot să-şi piardă autocontrolul şi să se înfurie. Este firesc să vă indispuneţi din 
cauza copilului dacă el vă supără. Acest lucru reprezintă o sursă de frustrare pentru copil, dacă nu 
respectă limitele impuse de dvs. şi nu vă respectă dorinţele. Pe de altă parte, nu este firesc să-i daţi 
frâu liber furiei prin violenţă fizică şi verbală. Un element important al impunerii disciplinei este 

instruirea copilului, dar este şi mai important să-i demonstraţi prin propriul exemplu ce este un 
comportament adecvat. Copiii însuşesc cunoştinţe despre temperament şi autocontrol, observându-i 

pe părinţi şi pe alţi adulţi în timp ce interacţionează. Dacă adulţii comunică într-o manieră pozitivă, 
copiii vor însuşi că acesta este modelul corect de tratare a altor persoane. 

Consecinţele pedepsei fizice 

Copiii învaţă din exemple. Numeroase studii au arătat că modelele cu cea mai mare 

influenţă din viaţa unui copil sunt chiar părinţii săi. Este important ca părinţii să aibă un 
comportament exemplar pe care să îl urmeze şi copiii lor. Folosind pedeapsa fizică sau provocând 
suferinţe asupra unui copil pentru a-l opri să nu se mai comporte incorect, copilul va înţelege că este 
bine să rezolvăm problemele prin violenţă. Copiii învaţă cum se face acest lucru privindu-i pe 

părinţii lor cum folosesc violenţa fizică împotriva lor.  

Alte probleme cauzate de violenţa fizică includ: 
 Distrugerea relaţiei preţioase dintre părinte-copil; 

 Afectarea demnităţii copilului, a respectului de sine, a stimei de sine; 
 Posibilitatea unei leziuni fizice sau psihice; 

 Distrugerea simţului dreptăţii şi corectitudinii la copil; 
 Efecte pe termen lung – copilul poate deveni retras, temător sau să aibă un comportament 

agresiv; 

 Copilul poate evita pedeapsa fizică spunând minciuni. 
Cauzele unui comportament neadecvat 

Copiii au un comportament neadecvat din mai multe motive, şi anume: 

 Sunt prea mici ca să ştie că anumite acţiuni sunt de neacceptat; 
 Sunt frustraţi, nervoşi sau supăraţi şi nu au altă cale de a-şi exprima sentimentele; 
 Sunt presaţi de schimbările majore din viaţa lor cum ar fi destrămarea familiei, un nou 

membru în familie sau începerea şcolii; 
 Lipsa atenţiei din partea părinţilor; 
 Au nevoie de un grad de independenţă mai mare şi se simt constrânşi.  

Comportamentul neadecvat al copiilor ne oferă ocazia să-l învăţăm. Când copiii se poartă 
inadecvat, nu o fac intenţionat – deşi uneori se pare că aşa este! Ei încearcă să înveţe ceva nou 
despre lumea din jur şi să înţeleagă în ce mod comportamentul duce la diferite consecinţe. Sarcina 

noastră este să-i învăţăm ce comportament este acceptabil şi ce comportament nu va fi tolerat. 
Stabilind limite stricte şi reguli clare acum, îi vom ajuta să-şi stabilească propriile limite în viitor. 

Pe cât de variate sunt personalităţile şi comportamentele copiilor mici, pe atât de diferite şi 
nenumărate sunt soluţiile şi metodele de disciplinare folosite în educaţia acestora. Nu se pot stabili 

reguli şi metode care să-şi dovedească eficienţa la fiecare copil sau situaţie întâmpinată, nu există 

reţete sigure şi infailibile. Ceea ce este cu adevărat important de luat în calcul în educarea copilului 
ţine de cunoaşterea, atât a particularităţilor de vârstă ale acestuia, cât şi a celor individuale. La 

vârste mici, cum ar fi perioada preşcolarităţii, o foarte utilă modalitate de a face educaţie este prin 

intermediul lecturii. Activitatea de a lectura copilului poveşti s-a dovedit a fi o activitate extrem de 

plăcută pentru copil, dar mai ales constructivă în procesul de formare şi dezvoltare emoţională şi 
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socială, de interiorizare a unor reguli de conduită morală, de înţelegere a unor situaţii din realitate. 

Beneficiile lecturii sunt explicate prin mecanismul proiecţiei care funcţionează mai mult la copilul 

mic.  
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CREŞTEREA EFICIENŢEI ÎNVĂŢĂRII PRIN INTERDISCIPLINARITATE 

 

Prof. Daniela Tirea  

Şcoala Gimnazială „I. D. Sîrbu” Petrila,  jud. Hunedoara 

odernizarea conţinutului învăţământului trebuie să ia în considerare şi transformările 
metodologice şi structurile care au loc în ştiinţa contemporană. O problemă fundamentală a ştiinţei 
contemporane este abordarea interdisciplinară. Interdisciplinaritatea constituie unul dintre cele mai 
actuale principii metodologice ale filozofiei şi ştiinţei, care condiţionează soluţionarea adecvată a 
problemelor cunoaşterii ştiinţifice şi aplicării rezultatelor în procesul social. 

Interdisciplinaritatea este o formă de cooperare între discipline ştiinţifice diferite, care se 
realizează în principal respectând logica ştiinţelor respective, adaptate particularităţilor legii 
didactice şi-l ajută pe elev în formarea unei imagini unitare a realităţii, îi dezvoltă o gândire 
integratoare.          

           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. 
 În procesul de învăţământ se regăsesc demersuri interdisciplinare la nivelul corelaţiilor 
minimale obligatorii, sugerate chiar de planul de învăţământ sau de programele disciplinelor sau 
ariilor curriculare. În înfăptuirea unui învăţământ modern, formativ, consider predarea – învăţarea 
interdisciplinară o condiţie importantă. Corelarea cunoştinţelor de la diferitele obiecte de 
învăţământ contribuie substanţial la realizarea educaţiei elevilor, la formarea şi dezvoltarea 

flexibilităţii gândirii, a capacităţii lor de a aplica cunoştinţele în practică; corelarea cunoştinţelor 
fixează şi sistematizează mai bine cunoştinţele, o disciplină o ajută pe cealaltă sa fie mai bine 
însuşită. 
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          Predarea-învăţarea prin corelarea obiectelor de studiu reprezintă noul în lecţii, care activează 
pe elevi, le stimulează creativitatea şi contribuie la unitatea procesului instructiv-educativ, la 

formarea unui om cu o cultură vastă. 
Legătura dintre discipline se poate realiza la nivelul conţinuturilor, obiectivelor, dar se 

creează şi un mediu propice pentru ca fiecare elev sa se exprime liber, să-şi dea frâu liber 
sentimentelor, sa lucreze în echipă sau individual. 
       Interdisciplinaritatea implică stabilirea şi folosirea unor conexiuni între limbaje explicative 
sau operaţii, cu scopul diminuării diferenţelor care apar între disciplinele de învăţământ, clasice. 
        Predarea şi învăţarea unei discipline au dezavantajul că folosesc perceperea secvenţială şi 
insulară a realităţii unice făcând-o artificială. Din acest motiv este necesară realizarea unor 
conexiuni, între anumite discipline şcolare pentru o percepere unitară şi coerentă a fenomenologiei 
existenţiale.  
       Interdisciplinaritatea se bazează şi pe: 

 cultura bogată, interdisciplinară a profesorului; 
 pe echipe de profesori cu specialităţi diferite, care să predea ,,în echipă”, (fie numai un grup 

de discipline, predate la aceeaşi clasă, fie aceleaşi discipline urmărite pe orizontală şi pe 
verticală). 

         La nivel de reflecţie şi de elaborare curriculară profesorii de discipline diferite trebuie sa 
realizeze planificări şi proiecte de activitate didactică în comun, în raport cu unele criterii şi 
principii pedagogice asumate de către toţi. Mai există dificultăţi în lipsa competenţelor de 
colaborare, de cooperare şi de lucru în echipă. 
         Un conţinut şcolar structurat în chip interdisciplinar este mai adecvat realităţii  descrise şi 
asigură o percepere unitară şi coerentă fenomenelor. Astfel avantajele interdisciplinarităţii  sunt 

multiple: 

 Permit 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 aplicare cunoştinţelor în diferite domenii; 
 Constituie o abordare economică din punct de vedere al raportului dintre cantitatea de 

cunoştinţe şi volumul de învăţare. 
         Predarea interdisciplinară pune accentul simultan pe aspectele multiple ale dezvoltării 
copilului: intelectuală, emoţională, socială, fizică şi estetică. Interdisciplinaritatea asigură formarea 
sistematică şi progresivă a unei culturi comunicative necesare elevului în învăţare, pentru 
interrelaţionarea cu semenii, pentru parcurgerea cu succes a treptelor următoare în învăţare, pentru 
învăţarea permanentă. 

Având în vedere cele arătate mai sus, consider că interdisciplinaritatea constituie un 

principiu ce trebuie aplicat, o modalitate de gândire şi acţiune, ce decurge din evoluţia ştiinţei şi a 

vieţii economico-sociale. 

Între fizică şi matematică există o relaţie remarcabilă, fizica furnizând concepte şi relaţii, iar 
matematica oferind un limbaj optim de exprimare a acestora. Deşi există deosebiri de metode şi 
obiecte ale cunoaşterii, fizica nu se poate lipsi de limbajul şi aparatul matematic. 
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Este foarte important să ştim să punem cunoştinţele de fizică în strânsă legătură cu 
matematica, în viaţa de zi cu zi, să privim evoluţia acestora prin prisma aplicaţiilor lor şi a vieţii 
oamenilor. 

Matematica, informatica, alături de ştiinţele naturii, aflându-se într-o strânsă interdependenţă 
şi completându-se reciproc, oferă elevilor premizele formării unei gândiri logice, acesta 

reprezentând unul dintre obiectivele majore ale procesului de predare-învăţare. 
Fizica şi chimia ca ştiinţe ale naturii sunt ştiinţe experimentale şi în afara condiţiilor de 

consistenţă logică ale propriilor terii, criteriul adevărului pentru aceste teorii este experimentul. O 
teorie fizică de exemplu trebuie judecată prin prisma adecvării sale, ceea ce înseamnă că 
previziunile teoriei nu trebuie infirmate de experiment. 

La ştiinţele experimentale învăţarea lor începe cu investigarea experimentală ce permite 
elevilor să ia cunoştinţă de existenţa fenomenelor supuse studiului. Realizarea experimentelor de 
laborator urmăreşte nu numai prezentarea fenomenelor în scopul de a le analiza, ci şi o mai bună 
înţelegere a conceptelor, conştientizarea de către elevi a faptului că numeroase concepte şi teorii au 
ca punct de plecare rezultate experimentale, ca şi formarea deprinderilor de investigare 
experimentală (observarea atentă, tehnici de măsurare, investigarea şi prezentarea informaţiei, 
analiza şi interpretarea datelor, a rezultatelor, deosebirea dintre esenţial şi neesenţial, a aparentului 
de real). 

“Elevul viitorului va fi un explorator”- spune Marshall McLuhan. Pentru aceasta el trebuie 

să conştientizeze importanţa învăţării prin cercetare, importanţa realizării conexiunilor între diferite 
discipline. Accentul pus pe creativitate, flexibilitate, adaptabilitate, interdisciplinaritate îl va pregăti, 
cu siguranţă, pentru societatea informatizată a viitorului. 
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CARACTERISTICILE ACTIVITĂŢILOR TRANSDISCIPLINARE 

 

Prof. Ionel Tirea  

Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi”  Petrila,  jud. Hunedoara 

 

Motto: „Dacă te gândesti la ziua de mâine --- ia-ţi de mâncare. 
Dacă te gândeşti la anul care va urma --- plantează  un copac. 
Dacă te gândeşti la secolul care va urma --- educă-ţi copiii.” (Proverb chinezesc) 

 ducaţia este o cale în serviciul dezvoltării umane, un strigăt de dragoste către copii, 
către generaţia tânără. Educaţia este o comoară ascunsă, care trebuie pusă în serviciul individului şi 
al colectivului. 

 Ca punct de plecare pentru introducerea unui nou tip de educaţie există patru imperative ale 
societăţii: să cunoşti, să faci, să trăieşti alături de ceilalţi, să exişti, care traduse în termeni de sarcini 
devin: a învăţa să cunoşti, a învăţa să faci, a învăţa să trăieşti alături de ceilalţi, a învăţa să exişti. 
 Într-un astfel de context, demersul didactic în viziune transdisciplinară va începe de timpuriu 
cu a învăţa să cunoşti, ceea ce înseamnă să stabileşti conexiuni între diferitele cunoştinţe, între 
cunoştinţe şi semnificaţiile lor interioare. Importantă este nu acumularea unei enorme cantităţi de 
informaţii, ci capacitatea elevului de a pătrunde esenţa demersului ştiinţific. 
  A învăţa să faci înseamnă învăţarea creativităţii, învăţarea unor practici referitoare la 
cunoştinţele însuşite. 
 A învăţa să fii înseamnă descoperirea condiţionărilor, cercetarea fundamentelor propriilor 
opinii, convingeri pentru a afla ce se află dedesubtul acestora, înseamnă învăţare permanentă. 
 A trăi alături de ceilalţi înseamnă respectarea normelor ce reglementează raporturile dintre 

membrii aceleiaşi colectivităţi, toleranţa faţă de opiniile, faţă de credinţa, faţă de culoarea pielii etc. 
Activităţile transdisciplinare: 

 sunt centrate pe demersurile intelectuale şi afective ale elevilor; 
 au ca scop formarea unor competenţe cu caracter transdisciplinar: 

capacităţi de tip cognitiv; 
 capacităţi de tip creativ (elaborarea de idei, rezolvarea de situaţii- problemă, investigarea de 

soluţii originale); 
 capacităţi reflexive (autocunoaşterea, autoaprecierea, adaptarea la mediu, capacitatea de a se 

îngriji de corpul şi spiritul propriu); 
 capacităţi de interacţiune socială (integrarea în activităţile de grup, cooperarea); 
 capacităţi comunicative (perceperea mesajelor, transmiterea unor mesaje prin coduri diverse, 

ascultarea activă, comunicarea verbală/ nonverbală); 
 capacităţi motrice; 
 atitudini fundamentale (respectul valorilor, asumarea responsabilităţii, exersarea drepturilor 

şi îndatoririlor, toleranţa); 
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 vizează obiective de referinţă ale mai multor arii curriculare, elevii fiind puşi în situaţia de a 
aplica în situaţii noi cunoştinţe dobândite şi deprinderi formate în cadrul lecţiilor din 
săptămâna respectivă sau din cele anterioare; 

 traversează barierele disciplinelor, organizând cunoaşterea ca un tot unitar, întrucât 
activităţile dintr-o zi sunt părţi ale unei teme, lecţiile pot avea legătură unele cu altele, fără a 
se desfăşura una după alta cu distanţe clare între ele; 

 se realizează prin modul de organizare grupal, în perechi sau individual, în funcţie de 
situaţie; 

 asigură participarea activă a elevilor fundamentată pe principiul învăţării prin acţiune, cu 
finalitate reală; 

 cultivă cooperarea şi nu competiţia; 
 au aspect de joc respectând astfel particularităţile vârstei; 
 valorifică inteligenţa dominantă a fiecărui copil (lingvistică, logico- matematică, spaţial- 

vizuală, muzicală, corporal- kinestezică, naturalistă, interpersonală, intrapersonală) prin 
diversificarea sarcinilor de învăţare. 
Educaţia trebuie să pună accentul pe conştientizare, cooperare, spre gândire critică, spre 

adaptabilitate şi interpretarea lumii mereu schimbătoare. 
Transdisciplinaritatea – presupune abordarea unor  teme, adeseori de mare complexitate, 

precum noţiunile primare sau adevărurile ultime, folosind instrumente şi reguli de investigaţii  
proprii anumitor ştiinţe, folosind concepte ale acestor ştiinţe, dar în alte contexte. Abordarea de tip 

transdisciplinar transcede după cei şapte ani de-acasă, şcoala are un rol primordial în asigurarea 
educaţiei copiilor. Precum bine se ştie, educaţia este o acţiune la care îşi dau concursul toţi factorii 
implicaţi: şcoala, familia, comunitatea locală, întreaga societate. Colaborarea acestora, în primul 
rând între şcoală şi familie, este de importanţă primordială. 
 Profesorul este şi va rămâne izvorul viu pe un drum cu multe cărări întortocheate, până la 
ţinta reuşitei. Învăţarea de tip şcolar îşi are rădăcinile în formele de experienţă spontană ale vârstei 
preşcolare, care se împletesc când cu jocul, când cu învăţarea intuitivă şi abstractă,ori cu unele 
forme elementare de muncă. Cu cât copilul este mai mic, cu atât este mai mare rolul proceselor 
senzoriale şi al acţiunilor practice în învăţare şi cunoaştere. Învăţarea la vârsta şcolară mică se 
distinge prin aceea că îl pune pe copil în faţa necesităţii unor acţiuni de confruntare cu experienţele 
sale anterioare, asimilarea de noi abilităţi şi cunoştinţe şi compararea lor cu etaloane şi modele 
stabilite. 

 Transdisciplinaritatea constituie pentru elevi oportunitatea de a învăţa să cunoască, de a 

învăţa să facă, de a învăţa să trăiască împreună cu ceilalţi. Desigur, complexitatea activităţilor 
transdisciplinare sporeşte în următorii ani de şcoală, resursele acestora fiind inepuizabile. 

Sarcina scolii româneşti este de a transmite noii generaţii o cultură acumulată de secole, dar 

în acelaşi timp să-i asigure acesteia o bună pregătire pentru viitor, care este în bună măsură 
imprevizibil. 

      Pentru a reuşi motivarea elevilor în scopul participării în mod conştient la propria dezvoltare 
trebuie găsite metode de a-i face conştienţi de importanţa învăţării prin cercetare, prin descoperire, 
de importanţa realizării conexiunilor între diferitele discipline. 
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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. Vianora Avădănei – Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, Constanţa 

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. Octavia Barbu – Colegiul Agricol „Dr. C. Angelescu” Buzău 

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 – Şc. Gimn. Nr. 3/ Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. preuniv. dr. Cerasela Liliana Cozoş – Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Silvia Cuseac – Liceul Teoretic „Callatis” 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 
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Prof. Mihaela Elena Duică – Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu” Târgovişte”, Dâmboviţa 

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 

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. Maria Frijan – Colegiul Naţional „George Coşbuc” Năsăud, Bistriţa-Năsăud 

Prof. Simona Gherfi - Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia, Constanţa 

Prof. Nicoleta Graure – Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Piteşti, Argeş 

Prof. Diana Carmen Grigore – Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Târgovişte, Dâmboviţa 

Prof. Mioara-Ioana Grindei – Şcoala Gimn. Corbii Mari/ Şcoala Gimn. Petreşti, Dâmboviţa 

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. Cleopatra Kovacs – Şcoala Gimnazială „Vasile Scurtu” Parva, Bistriţa-Năsăud 

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 
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Prof.  Angela Pârvulescu - Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu” Bucureşti 
Prof. Raluca Pescaru – Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, Alba 

Prof. Angela Pestrițu – Şcoala Gimnazială „Theodor Aman” Câmpulung / 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 

Bibl. Emilia Mădălina Pieleanu – Liceul Teoretic Videle, Teleorman 

Prof. Cătălina Dumitrița Pîntea – Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Iași   
Prof. Otilia Pîntea – Școala Profesională Holboca, Iași 
Prof. Violeta Pîntea – Colegiul Tehnic „I. C. Ştefănescu” Iași 
Prof. drd. Edvica Popa – C.Ş.E.I. „Delfinul” 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. Mirela Stroe – Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Feteşti, Ialomiţa 

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  
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