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Autorii îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul materialelor publicate. 
Materialele le puteţi trimite pe adresa de e-mail: iulcor@yahoo.com, prof. 

Corina Mihalache 

 

NU EXISTĂ TAXĂ DE PUBLICARE! 
 

Pentru toţi cei interesaţi să publice în revista „Dialoguri 

didactice”: 
Este o revistă electronică bianuală (apare în lunile iunie şi decembrie) 

pentru toate ariile curriculare 

Puteţi trimite materiale ca: 

-articole şi studii de specialitate, proiecte didactice, studii de caz, 
analize SWOT, planuri de îmbunătăţire a activităţii didactice, 

modele de subiecte pentru examene, teste şi interpretări de teste, 
referate, descriptori de performanţă în evaluarea elevilor etc. 

CONDIŢII DE TEHNOREDACTARE: 
-Foaie de lucru A4, format Word – extensie doc sau docx, 

orientare PORTRAIT - OBLIGATORIU  

-2-3 pagini 

-Caractere româneşti OBLIGATORIU 

-Times New Roman – corp de literă 12 

-Spaţiere la 1,15 

-Margini egale de 2 cm 

-Titlul: corp de literă 14, Bold, centrat 
-Funcţia (prof., prof. înv. primar, prof. înv. preşcolar, înv., 
educ.), prenumele şi numele autorului, specialitatea, şcoala – 

denumirea completă a şcolii, localitatea, judeţul; – aliniat la 

dreapta, corp de literă 12, Bold, italic; la un rând de titlu 

-Bibliografia la sfârşit: nume, prenume autor; titlul cărţii – italic, 

fără ghilimele; editura, localitatea, anul apariţiei. 
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I. LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

 

 

SAVE THE EARTH! 

-Proiect didactic inovator- 
 

Prof. Elena Andrei  

Colegiul Economic Buzău, jud. Buzău 

 

Date:  

Teacher:  

Class: X 

Number of students: 

Students‟ level: intermediate 

School: 

Time of lesson: 50 min 

Lesson: Save the Earth! 

Ss will understand the impact that packaging and out of season items have on the 

environment. Ss will create a week long menu using only basic foods and in-season items available 

in the area. 

Objectives 

Ss will be able to find appropriate meal options to create an environmental impact and a 

financial one. 

Materials needed 

 paper 

 pencil 

 computer access 

 list of seasonal foods for the area 

Procedure 

Opening to lesson 

T begins by asking Ss a question: How does buying prepackaged products or food that is out 

of season affect the environment? Answer: Additional fuel costs for transport as well as 

environmental impact of that transport, additional packaging and preservatives with an 

environmental impact, financial impact as it costs more out of season and with packaging, etc. 

Body of lesson 

T tells Ss that they are being challenged to help save the environment one meal at a time. 

T explains that you have a list of seasonal foods that are available at a local 

market(stand/farmer‟s market). 
T has Ss create a menu for an entire week (two to three meals daily) that uses only items that 

are seasonal (this does not include spices or basic ingredients). This can include meats if during the 
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season in which the meat is most readily available. Winter usually means beef prices rise so this is 

not seasonal. 

T allows Ss to use the computer to find simple recipes to share with their menu items. 

Closing 

T challenges Ss to create their meals for the week and see how their family and friends 

enjoy the seasonal items. 

Assessment and evaluation 

Ss will be assessed on participation through valid choices and creation of a week-long menu 

Modification and differentiation 

Ss may need some guidance in getting started or could work in a small group. 

 

 

 

MODELE DE SUBIECTE PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT, 

PROBA ORALĂ DE LIMBA ENGLEZĂ 
 

Prof. Elena Andrei  

Colegiul Economic Buzău, jud. Buzău 

 

 

1. Comment on the following statement: Being right does not always help one make friends. 

Bring arguments and examples to sustain your ideas. 

2. Comment on the following statement: Animals should be treated with the same respect as 

humans. Bring arguments and examples to sustain your ideas. 

3. Comment on the following statement: The more we become Europeans, the more we 

forget who we are. Bring arguments and examples to sustain your ideas. 

4. Comment on the following statement: Victory belongs to the most persevering. Bring 

arguments and examples to sustain your ideas. 

5. Comment on the following statement: Technological progress is always good. Bring 

arguments and examples to sustain your ideas. 

6. Comment on the following statement: Travel promotes understanding and communication 

between countries. Bring arguments and examples to sustain your ideas. 

7. Should a city try to preserve its old, historic buildings or destroy them and replace them 

with modern buildings? Bring arguments and examples to sustain your ideas. 

8. Comment on the following statement: Personal experience is the best way of learning 

about life. Bring arguments and examples to sustain your ideas. 

9. Comment on the following statement: Violence against nature is a crime against 

humanity. Bring arguments and examples to sustain your ideas. 

10. Comment on the following statement: Sports classes should be sacrificed in high school 

in favour of academic subjects. Bring arguments and examples to sustain your ideas. 

11. Do you like traveling? Speak about an impressive place you have already been to or 

about a place you would like to go to. 

12. Speak about the way music influences our moods. Bring arguments and examples to 

sustain your ideas. 
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13. Give your arguments for and against watching television and illustrate them with 

relevant examples. 

14. Express your opinion on the following statement: Some problems could be helped by 

better time management. Bring arguments and examples to sustain your ideas. 

15. Express your opinion on the following statement: Is media really necessary? Bring 

arguments and examples to sustain your ideas. 

16. Express your opinion on the following: Does modern society encourage people to be 

creative more or less than was the case in previous times? Bring arguments and examples to sustain 

your ideas. 

17. Express your opinion on the following: Which recreational activities are more 

beneficial: those that exercise the mind or those that exercise the body? Bring arguments and 

examples to sustain your ideas. 

18. Express your opinion on the following: To what extent do you judge a person by his or 

her appearance? Bring arguments and examples to sustain your ideas. 

19. Express your opinion on the following statement: Public transport is harmful to the 

environment. Bring arguments and examples to sustain your ideas. 

20. Express your opinion on the following: Motivation is important in education. Bring 

arguments and examples to sustain your ideas. 

21. Comment on the following idea: Food can be damaging. Bring arguments and examples 

to sustain your ideas. 

22. Speak about one movie that totally changed your way of thinking. Bring arguments and 

examples to sustain your opinion. 

23. Comment on the following: Friendship can be damaging when you do not know who 

your friends are. Bring arguments and examples to sustain your opinion. 

24. Speak about the way animals can make our lives better. Bring arguments and examples 

to sustain your opinion. 

25. Express your opinion on the following: What sort of difficulties do young people face 

today that previous generations did not have to confront, or at least, not to the same extent. Bring 

arguments and examples to sustain your opinion. 

26. Comment on the following: Technology ultimately separates and alienates people more 

than it serves to bring them together. Bring arguments and examples to sustain your opinion. 

27. Speak about a special moment in your life. Bring arguments and examples to sustain 

your ideas. 

28. Express your opinion about the following quotation: Love doesn‟t make the world go 
round. Love just makes the ride worthwhile. ( Franklin P. Adams) Bring arguments and examples to 

sustain your opinion. 

29. Comment on the following statement: Never spend your money before you have it. 

Bring arguments and examples to sustain your ideas. 

30. Comment on the following statement: The people we remember best are the ones who 

broke the rules. Bring arguments and examples to sustain your opinion. 

31. Speak about the way teachers influenced you. Bring arguments and examples to sustain 

your ideas. 

32. Television influences our lives. Comment on this idea. Bring arguments and examples to 

sustain your opinion. 
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33. Comment on the following statement: Responsibility for preserving the natural 

environment ultimately belongs to each individual person, not to government. Bring arguments and 

examples to sustain your opinion. 

34. We are becoming overwhelmingly dependent on computers. Is this dependence on 

computers a good thing or should we be more suspicious of their benefits? Give arguments and 

examples to support your ideas. 

35. Do you agree with the idea that children should be raised by their grandparents? Why 

yes/no? 

36. Damage of the environment is an inevitable consequence of worldwide improvements in 

the standard of living. Discuss. 

37. Some people prefer to live in a small town. Others prefer to live in a big city. Which 

place would you prefer to live in? Use specific reasons and details to support your answer. 

38. How do movies or television influence people‟s behaviour? Use reasons and specific 
examples to support your answer. 

39. If you could change one important thing about your hometown, what would you change? 

Use reasons and specific examples to support your answer. 

40. Is it better to enjoy your money when you earn it or is it better to save your money for 

some time in the future? Use specific reasons and examples to support your opinion. 

41. Do you agree or disagree with the following statement? Grades (marks) encourage 

students to learn. Use specific reasons and examples to support your opinion. 

42. Give your opinion on the following statement: Men are created different; they lose their 

social freedon and their individual autonomy in seeking to become like each other. Use relevant 

arguments and examples to support your ideas. 

43. If you could go back to some time and place in the past, when and where would you go? 

Why? Use specific reasons and details to support your choice. 

44. You have the opportunity to visit a foreign country for two weeks. Which country would 

you like to visit? Use specific reasons and details to explain your choice. 

45. Speak about the importance of friendship in one‟s life. You may give yourself as an 
example. 

46. Give your opinion on the following statement: The new electronic interdependence 

recreates the world in the image of a global village. Use relevant arguments and examples to 

support your ideas. 

47. Give your opinion on the following statement: A work of art is a confession. Use 

relevant arguments and examples to support your ideas. 

48. Speak about a person or personality you admire most. Give reasons for your choice. 

49. Speak about the negative aspects of using the Internet. Give arguments and examples to 

support your ideas. 

50. Speak about your favourite means of transport. Give arguments and examples to sustain 

your opinion. 

 

Bibliografie: 

1. Andrei, Elena - Auxiliar didactic pentru candidaţii la examenul de bacalaureat – Evaluarea 

competenţelor lingvistice în limba engleză, Editura Omega, Buzău, 2015 

 

 



Dialoguri Didactice – Nr. 10, decembrie 2018 

 

 

 

16 

 

ITEMI DE ORDONARE: GRAMMAR 
 

Prof. Elena Andrei  

Colegiul Economic Buzău, jud. Buzău 

 

 

 

Unjumble the words to make sentences: 

1. was, box, in, burglar, sitting, the, witness, the 

2. am, study, art, to, I, in, Italy 

3. are, to, one, they, biggest, visit, going, museums, of, the 

4. thing, when, is, computer, is, do, he, home, start, he, to, the, to, coming, first, his, going, 

is 

5. taking, is, dinner, some, he, random, in, restaurant 

6. grow, business, man, become, I, when, a, up, I, will 

7. can‟t, wait, France, to, see, in, I, you 

8. have, cook, I, so, don‟t,time, fast-food, to, am, buy, going to, some, I 

9. so, homework, I, copy, going to, long, in, too, my, it, is, am, class, at, Engish 

10. overwhelming, that, is, feeling, too 

11. buy, to, European, beautiful, car, a, I, blue, want 

12. prefers, Alice, furniture, black, Italian, leather 

13. were, that, you, dress, buy, would, I, if, I 

14. Tom, at, good, is, very, swimming 

15. read, children, be, to, should, encouraged, books 

16. emotional, read, people, intellectual, for, or, rewards 

17. were, entered, doing, what, she, house, the, you, when? 

18. building, skyscraper, tall, a, is, a 

19. famous, you, be, someday, will? 

20. her, proud, she, of, is, very, work 

21. It‟s, a, since, spoke, long, I, to, been, time, Stephanie 

22. Melanie, milk, to, some, buy, shops, just, out, went, the, to 

23. I, car, him, lent, my, and, me, a, of, wine, in, bottle, return, bought, he 

24. how, cigarettes, many, smoke, do, you, average, week, every, on? 

25. I, keys, suddenly, forgotten, remembered, had, that, I, my 

26. he, the, computers, man,‟s, whose, knows, brother, to, how, fix 

27. she, places, lives, one, which, in, of, is, Lisbon, favourite, my 

28. we, to, installed, alarm, an, from, burglars, prevent, house, entering, the. 

29. there, calling, was, and, a, her, lot, I, noise, hear, of, couldn‟t 
30. The, ran, caught, away, as, robber, he, want, to, didn‟t, be 

31. used, the, eat, it, is, not, food, as, people, as, to, be, today, good 

32. few, the, ago, price, computers, they, are, were, half, years, a  

33. down, food, thought, harder, on, than, cutting, is, I  

34. fit, take, than, cetting, you, will, think, longer 

35. is, to, small, too, house, a, big, my, party, have 

36. the, have, sat, summer, in, We, garden, since, not, last  



Dialoguri Didactice – Nr. 10, decembrie 2018 

 

 

 

17 

 

37. came, sister, visit, my, a, ago, month, to 

38. the, he, was, time, called, a, month, me, ago, last 

39. I, not, got, answer, have, yet, an 

40. been, have, I, Paris, once, only, before, to 

41. as, must, of, them, a, mystery, Machu Pichu, to, most, have, been, well 

42. lasagna, makes, exactly, Jane, like, mother, her, does 

43. have, an, part, played, Sacred Plaza, in, sun, might, important, rituals, the 

44. is, she, obsessed, with, appearance, her 

45. the, have, may, the, visited, Spanish, conquistadores, never, city 

46. difficult, found, his, very, he, to, after, it, the, look, kids, on, own 

47. Incas, been, have, ordinary, they, can‟t 
48. a, is, popular, among, journalism, career, arts, choice, graduates 

49. happened, occupants, have, what, to, could, the? 

50. are, there, pine, as, as, the, trees, eye, can, far, see 

Cheia exerciţiilor 

1. The burglar was sitting in the witness box. 

2. I am to study art in Italy. 

3. They are going to visit one of the biggest museums. 

4. When he is coming home, the first thing he is going to do is to start his computer. 

5. He is taking dinner in some random restaurant. 

6. When I grow up, I‟ll become a business man. 
7. I can‟t wait to see you in France. 
8. I don‟t have time to cook, so I‟m going to buy some fast-food. 

9. My homework at English is too long, so I‟m going to copy it in class. 
10. That feeling is too overwhelming. 

11. I want to buy a beautiful blue European car. 

12. Alice prefers black Italian leather furniture. 

13. If I were you, I would buy that dress./I would buy that dress if I were you. 

14. Tom is very good at swimming. 

15. Children should be encouraged to read books. 

16. People read for intellectual or emotional rewards. 

17. What were you doing when she entered the house? 

18. A skyscraper is a tall building. 

19. Will you be famous someday? 

20. She is very proud of her work. 

21. It‟s been a long time since I last spoke to Stephanie 

22. Melanie just went out to the shops to buy some milk 

23. I lent him my car, and he bought me a bottle of wine in return. 

24. How many cigarettes do you smoke, on average, every week? 

25. I suddenly remembered that I had forgotten my keys. 

26. He‟s the man whose brother knows how to fix computers. 
27. She lives in Lisbon, which is one of my favourite places 

28. We installed an alarm to prevent burglars from entering the house. 

29. There was a lot of noise, and I couldn‟t hear her calling. 
30. The thief ran away as he didn‟t want to be caught. 



Dialoguri Didactice – Nr. 10, decembrie 2018 

 

 

 

18 

 

31. The food people eat today is not as good as it used to be. 

32. Computers are half the price they were a few years ago. 

33. Cutting down on food is harder than I thought. 

34. Getting fit will take longer than you think. 

35. My house is to small to have a big party. 

36. We have not sat in the garden since last summer. 

37. My sister came to visit a month ago. 

38. The last time he called me was a month ago. 

39. I have not got an answer yet. 

40. I have only been to Paris once before. 

41. Machu Pichu must have been a mystery to most of them as well. 

42. Jane makes lasagna exactly like her mother does. 

43. The Sacred Plaza might have played an important part in sun rituals. 

44. She is obsessed with her appearance. 

45. The Spanish conquistadores may never have visited the city. 

46. He found it very difficult to look after the kids on his own. 

47. They can‟t have been ordinary Incas. 
48. Journalism is a popular career choice among arts graduates. 

49. What could have happened to the occupants? 

50. There are pine trees as far as the eye can see. 

 

Bibliografie: 

1. Andrei, Elena - Auxiliar didactic pentru candidaţii la examenul de bacalaureat – Evaluarea 

competenţelor lingvistice în limba engleză, Editura Omega, Buzău, 2015 

 

 

CHARACTERISTICS OF THE MODERNIST NOVEL 

-Studiu de specialitate- 

 

Prof. Elena Andrei  

Colegiul Economic Buzău, jud. Buzău 

 

The turn-of-the-century writers, whose works record the passage from the realist to the 

psychologically-oriented novel, agree that, if there should be a change in point of novel writing, this 

change should reside in a shift of focus from the description of the outer world to the representation 

of the inner world. This shift of interest is accompanied by an increased concern with the 

mechanisms of the art of writing. 

What gives the extent of a writer‟s value is the power of seeing. The novelist is a keen 

observer endowed with imagination. To reach the status of the artist, the novelist should be in 

perfect control of the medium, of language and of form. Henry James theoretically expresses and 

practically proves by his novels that the novel represents a structure. Character, incident, narrator, 

point of view, plot are relevant only to the extent to which they contribute to the interpretation of 

the novel as a whole. As a critic, he sees fiction as art only in the unity of form and content. The 

inseparability of form and content prevents the reader from judging the work of art by any other 



Dialoguri Didactice – Nr. 10, decembrie 2018 

 

 

 

19 

 

standards than the artistic ones. The rest of values (ideological, ethical, political or economic) 

present in the work, likely to produce various reactions on the part of the reader, of acceptance or 

rejection, should be subordinated to the artistic value. Conrad insists that art should be judged only 

by aesthetic standards. 

In modernism the outer world is not important because it is socially conditioned; the 

individual is censored and cannot express himself freely. The modernists pay attention to the inner 

world, sometimes unknown to the individual himself, more complex, far richer than outer world, 

but more difficult to express. What is language good at? Language is our best instrument of 

knowing and our instrument of ordering the surrounding reality and it is what helps us put order in 

the reality. Language is also capable of expressing consciousness, the mind, which is complex and 

extremely disordered. 

Modernists came up with the so-called techniques to reveal consciousness or consciousness 

revealing techniques. In a third-person narrative context, the various techniques used to investigate 

the mind, bring readers into contact with the characters‟ thoughts, feelings, emotions and 

sensations. 

„In the eighteenth and nineteenth century novels characters were allowed the freedom to 
express their thoughts and feelings in the form of the quoted monologue only after elaborate 

introductions on the part of the omniscient narrators. The narrator‟s and the character‟s voice were 
felt as clearly distinct.‟1

 In modernist novels, the separation line between the narrator‟s discourse 
and the character‟s inner discourse is wiped off. The entry into the character‟s mind is smooth and 

almost imperceptible, marked grammatically by the change of person and tense and stylistically by 

adopting the character‟s idiom. The narrated monologue being a form of rendering the character‟s 
thoughts under the guise of the narrator‟s words, the plunge into the character‟s mind is far from 
being abrupt.  

The combination of narrated monologue and psycho-narration increases even more the 

effect of continuity between the outer world and the inner world due to the coincidence of person 

and tense between the two methods. The narrative voice being continuous, the movement in and out 

of the character‟s mind passes almost unnoticed. 
Stream of consciousness is the continuous flow of sense-perceptions, thoughts, feelings and 

memories in the human mind, or a literary method of representing such a blending of mental 

processes in fictional characters, usually in an unpunctuated form of interior monologue. This term 

used for the flow of human consciousness which modernists attempted to lay bare to the reader.  

Interior monologue, under the form of direct speech, expresses the character‟s thoughts in 
the character‟s words. By settling down, as they come, the thoughts and associations in a person‟s 
mind, the author gives a most intimate and revealing picture of the character. The reader is not told 

what the character is thinking; he is put in actual contact with the twisting and turnings of the 

thoughts. According to Anca Mihaela Dobrinescu in „The Discourse of Modernism‟, the character‟s 
monologue and the narrator‟s reported discourse melt into each other, being almost impossible to 

distinguish between the two. The interior monologue is no longer signalled by the use of the 

quotation marks, but by the shift of tense from past to present, the change in person from the third 

to the first, and the passage from the narrator‟s narrative language to the character‟s idiom. 
Modernist writers never discarded the possibility of combining psycho-narration and interior 

monologue, combination in which modernists saw a solution for conveying a sense of continuity 

between the outer and the inner world.
2
 



Dialoguri Didactice – Nr. 10, decembrie 2018 

 

 

 

20 

 

In the modern novel the external reality of the character is no longer relevant. The character 

is first of all a mind, a consciousness, and only secondly, a definite person with an outlined identity 

and a social status. People may never meet in the social aspect of life, but there is a hidden 

relationship between minds: the boundary lines between minds are blurred in a modern novel. This 

is the case of all Woolf‟s characters. Characters are given a voice, they acquire a voice and they 

start having a mind. The types become individuals; characters still exist, but they are differently 

looked at. The mind is the only one to preserve the time-continuum (past – present – future), 

chronology does not exist; we live in a time continual. The modernist character is perceived less as 

a bodily presence than a centre of consciousness. The modernist writer being no longer interested in 

plot will lead to further emphasis on the character and his inner life and actions. 

According to Anca Mihaela Dobrinescu, a symbol is taken to mean anything standing for or 

representing something else beyond it, generally an idea that one conventionally associates with it. 

Thus the symbol is used to evoke unseen worlds or to move one beyond appearance. All modernists 

make extensive use of symbols. Lawrence‟s novels abound in symbols whose main function is to 
move the reader beyond appearance. There are modernist novels explicitly constructed around a 

central symbol. „Ivory‟ is the central symbol to Conrad‟s Heart of Darkness, „silver‟ is central to the 
same novelist‟s Nostromo, the „lighthouse‟ is indispensable to the proper understanding of Woolf‟s 
„To the Lighthouse‟. „The concluding paragraph of the novel, with its specific reference to painting, 

invited the reader to focus on its Symbolist dimension. […] When the remaining members of the 
Ramsay family reached the lighthouse, symbol of Mrs. Ramsay‟s unifying force, Lily Briscoe, who 
had started her painting with Mrs. Ramsay at the centre ten years before, finally had her vision. She 

managed to pierce the barrier of the visual, reaching far beyond into the essence of a woman, of 

feminity, of art or of human life, as the ambiguity of the fragment seems to suggest.
3
 

The major characteristic of modernist fiction remains, however, its clear interest in the 

individual‟s inner life and mental mechanisms. This inward turning does not necessarily mean a 
better kind of literature – it is simply different. However, more than once the modern novelists have 

undertaken a task beyond the possibilities offered them by the literary convention of the novel 

proper. This accounts for the keen awareness, on the part of modern writers, of the discrepancy 

between their ideals and the tools offered them by the materials of their art. 

 

References 
1
 Dobrinescu, Anca Mihaela, The Discourse of Modernism, pp.75-76; 

2
 Dobrinescu, Anca Mihaela, The Discourse of Modernism, pp. 68-84;  

3
 Ibidem, pp. 64-67, 84-85, 27-28. 
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TEST D’ÉVALUATION 

 

Prof. Adelita Anoca 

Şcoala Gimnazială „Romul Ladea” Oraviţa, jud. Caraş-Severin 

 

 

1. Complète par le mot convenable:      1p 

    

 Le père de ma mère est mon………………………………………… 

 La sœur de ma mère est ma ………………………………………… 

 Le fils de ma tante est mon………………………………………….. 
 La sœur de ma femme est ma ………………………………………. 
 Le père de mon grand-père est mon ………………………………… 

 Les enfants de mon oncle sont mes …………………………………. 
2. Mets en français:        1p 

Eu sunt fiul lui Nicolas Dupont. 

 Fiica unchiului meu este verișoara mea. 

 Bunicii mei se numesc George și Marie și ei sunt ingineri. 

 Mama mea este medic.  

3. Mets les verbes entre parenthèses au présent:    2p 

Tu (préparer) une tarte aux pommes. 
 Michel (chercher) son portable. 

 Mes copains (faire) une excursion à la montagne. 

 Je (aller) au cinéma avec ma famille. 
 Nous (être) contents de vous connaître. 
 Vous (avoir) beaucoup de livres à lire. 

4. Devine le métier!        1p 

Il travaille à l‟école. Il est………………………… 

Mes parents font des reportages. Ils sont…………………………. 
Maurice travaille à la police. Il est ………………………….. 

 Je veux devenir………………………….parce que j‟aime les animaux. 
5. Présente ta famille! (Donne des détails: nom, prénom, âge, métiers, qualités,  défauts 
etc.)           2p 

           

+3 point d‟office 
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APPROCHES  INTERCULTURELLES EN ÉDUCATION 
  

   Prof. Iulia-Clemence Chirea 

Liceul Teoretic “Carol I” Feteşti, jud. Ialomiţa 

 

         Dans un monde globalisé où les conflits intra- et interreligieux sont toujours présents, 
beaucoup d‟hommes et de femmes de bonne volonté estiment que les questions spirituelles méritent 
une attention accrue dans les efforts d‟établissement de la paix dans l‟esprit des hommes. Dans un 
contexte multiculturel, les approches interculturelles en éducation, qui recouvrent de nombreuses 
thématiques, comme l‟apprentissage du « vivre ensemble » ou la citoyenneté démocratique, sont à 
la base de l‟acquisition et de l‟apprentissage de la capacité à nouer des relations harmonieuses dans 
un cadre pacifique. 

 Le Conseil de l‟Europe va jouer un rôle moteur dans la mise en place des approches 

interculturelles dans les pays européens. Dans les années 1970-1980, il va préconiser un projet 
assimilationniste à partir de programmes spéciaux à destination des élèves culturellement 
«différents» ou issus de l‟immigration pour qu‟ils apprennent la langue de la culture majoritaire et 
intègrent les programmes éducatifs nationaux. Dans les années 1980-1990, il va promouvoir un 

projet intégrationniste visant une éducation pour l‟ensemble des élèves, basé sur la découverte de la 

diversité et l‟inculcation de compétences et d‟attitudes susceptibles d‟améliorer les relations 
interculturelles. Dans les années 1990-2000, il propose un projet humaniste interrogeant les 

systèmes éducatifs nationaux sur leur capacité à répondre aux exigences socioculturelles actuelles 

de l‟Europe, comme celle de transmettre des savoirs et des compétences permettant aux citoyens de 
diverses origines de participer pleinement à une société démocratique multiculturelle. La 
systématisation d‟une éducation interculturelle y est préconisée, principalement pour l‟élaboration 
de concepts et de pratiques dans le cadre de l‟éducation aux droits de l‟Homme et contre 
l‟intolérance et le racisme. Il prône ainsi le passage du multiculturalisme, comme « état naturel de la 

société, qui ne peut qu‟être diverse » à l‟interculturalisme, « qui se caractérise par des relations 
réciproques et la capacité des entités à bâtir des projets communs, assumer des responsabilités 
partagées et forger des identités communes. Que ce soit en Europe ou dans les Amériques, les 
approches interculturelles en éducation visent généralement trois objectifs: reconnaître et accepter 
le pluralisme culturel comme une réalité de société; contribuer à l’instauration d’une société 
d’égalité de droit et d’équité; contribuer à l’établissement de relations interethniques 

harmonieuses. 

       L‟interculturel a une origine française: c‟est en effet en France, dans le contexte des 
migrations des années 1970, que face aux difficultés scolaires des enfants de travailleurs migrants, 

la pédagogie interculturelle va développer l‟idée selon laquelle les différences ne sont pas des 
obstacles à contourner, mais une source d‟enrichissement mutuel quand elles sont mobilisées. Dans 
les mêmes années, le multiculturalisme canadien valorise la diversité cultu-relle, mais sans proposer 

de dispositifs de reconnaissance mutuelle.  

          Le multiculturalisme est une variante anglo-saxonne du pluralisme (culturel, mais aussi 

politique, religieux, syndical) qui se focalise sur la reconnaissance des différences culturelles. Mais 
l‟un comme l‟autre n‟est qu‟une des modalités possibles du traitement de la diversité. La 
reconnaissance et la coexistence d‟entités distinctes (comme les cultures, les partis, les religions, les 
syndicats) sont essentiels. La diversité culturelle et la pluralité caractérisent nos sociétés: le concept 
de culture, comme ordre, structure ou système, ne permet plus d‟en rendre compte, car il renvoie à 
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la notion de différences et de catégorisations. Depuis les années 1980, la culture est plutôt 
considérée comme le produit et la construction d‟une situation d‟interactions dans un contexte, La 
pluralité, et donc l‟hétérogénéité, se constate non seulement au niveau des groupes, mais aussi 
auprès de chaque individu, quelles que soient leurs appartenances ethniques, sociales, nationales. La 

mondialisation a tendance à renforcer da-vantage l‟hétérogénéisation que l‟homogénéisation du 
monde car l‟étranger devient de plus en plus quotidien et proche. Cela permet à chaque individu de 
construire sa culture selon des modalités de plus en plus différenciées et de plus en plus complexes. 
La culture se trouve alors dans un espace de relations et une praxis. La pluralité ne peut pas être 
divisée en unités homogènes, chaque individu ne représentant que lui-même et non sa culture. Le 
pluralisme culturel ne peut se réduire à une addition de cultures, car celles-ci sont variations, 

dynamiques, labilités et donc métissées, baroques, créolisées. Il s‟agit alors d‟appréhender les 

phénomènes culturels à partir des dynamiques, des transformations, des métissages et des 
manipulations. La culture relève du métissage qui demeure la source des processus culturels. 
 L‟éducation multiculturelle peut être considérée comme une approche basée sur des valeurs 
et des croyances démocrati-ques, en affirmant un pluralisme culturel dans des sociétés 
culturellement diverses et un monde interdépendant. Elle permet de développer des compétences 
interculturelles, de favoriser le développement personnel et de lutter contre certaines formes de 

discrimination comme le racism. L‟éducation multiculturelle peut donner lieu à une réflexion afin 
que l‟élève comprenne mieux ce qui passe dans son groupe d‟appartenance, développe une analyse 
critique des différentes formes culturelles, situe son identité culturelle dans la reconnaissance et 
l‟acceptation de la diversité, et essaie d‟agir pour améliorer ses conditions de vie. L‟éducation 
interculturelle considère l‟hétérogénéité comme une norme et non comme un handicap devant être 
compen-sé par des aides. De même, l‟homogénéité, par la négation de la diversité ou par 
l‟autoritarisme, peut être assimilée à de la coercition. L‟éducation interculturelle considère que 
chaque individu vit en permanence un processus d‟acculturation, tandis que la culture du métissage 
se généralise tout en produisant de plus en plus de diversité.  
 Elle n‟est pas un moyen pour compenser les inégalités, mais vise l‟apprentissage de l‟égalité 
dans la réciprocité. Elle permet de se décentrer pour éviter les préjugés inhérents à la différence 
culturelle et à son lien de causalité supposé avec l‟échec scolaire. Elle se constitue comme un 
apprentissage transversal des contenus de savoir, des pratiques et des représentations qui régissent 
les interactions. Elle permet à chaque élève de se sentir concerné et donc de le motiver, mais aussi 
de privilégier les ressemblances pour travailler en groupe, compensant ainsi les difficultés sans 
stigmatiser les différences.  
 L‟éducation interculturelle ne s‟adresse pas uniquement à des élèves étrangers ou issus de 
minorités, mais à tous les élèves. Elle leur permet de s‟ouvrir progressivement à d‟autres cultures (à 
commencer par les cultures d‟accueil ou d‟origine), de différencier sans discriminer, de reconnaître 

la diversité culturelle sans jugement inégalitaire, de l‟appréhender sur le mode de la réciprocité des 
perspectives, de lutter contre l‟ethnocentrisme, de structurer leur personnalité en termes pluralistes. 
Auprès de l‟enseignant, l‟éducation interculturelle promeut une prise de conscience que chaque 

élève dispose d‟une problématique singulière et que les différences ou la diversité ne doivent pas 
être abordées d‟une manière monolithique, y compris dans ce qu‟il peut considérer comme relevant 
d‟une même culture. Il devrait alors examiner cette dernière comme une pluralité de références 
individuelles ou une organisation de différences internes. Chaque individu a accès à plusieurs 
cultures, mais il ne peut acquérir qu‟une partie d‟entre elles à travers son expérience. L'éducation 
multiculturelle peut être considérée comme une approche basée sur des valeurs et des croyances 
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démocratiques, en affirmant un pluralisme culturel dans des sociétés culturellement diverses et un 
monde interdépendant. Elle permet de développer des compétences interculturelles, de favoriser le 
développement personnel et de lutter contre certaines formes de discrimination comme le racism. 
  Les différences culturelles ne peuvent pas être définies à partir de données objectives, de 
nomenclatures, de catégories ou de caractéristiques que l‟on opposerait. Elles peuvent être 
appréhendées dans leur rapport, leur relation, leur interaction, leur interférence, leur 
intersubjectivité. Ce sont en effet les relations qui concourent à attribuer des caractéristiques 
culturelles et non l‟inverse. C‟est donc la relation à l‟autre qui prime puisqu‟elle donne du sens à 
chacun, et non pas les caractéristiques de chaque culture. La diversité culturelle permet de 
reconnaître l‟individu en tant que sujet à la fois singulier et universel. C‟est donc la rencontre, 
l‟échange, à commencer par la communication, qui vont permettre de saisir l‟individu au-delà des 
représentations culturelles que l‟on a de lui.  
           L‟institution scolaire est donc centrale dans cette quête nationale, mais si les immigrants – 

notamment européens – en ont profité, ce n‟est pas le cas des groupes minoritaires qui en ont été 
écartés. Ces derniers vont donc revendiquer leur participation à la nation dans l‟espoir d‟une 
mobilité sociale, économique et politique par une école assurant l‟égalité des chances.  
         Les revendications pour le droit à la reconnaissance de chaque groupe culturel qui compose 
la nation étasunienne commencent à prendre de l‟ampleur après la seconde guerre mondiale. 

L‟orientation multiculturelle en éducation dans les politiques éducatives a pour origine le 
mouvement des droits civi-ques pour les afro-descendants dans les années 1960. Il vise à faire 
reconnaître et à mettre en oeuvre les droits culturels des populations noires au sein de l‟école, afin 
qu‟elles soient représentées dans les bureaux des écoles et prises en compte dans les curricula pour 
que tous les élèves, blancs ou noirs, puissent se reconnaître dans la nation américaine. Cette prise en 
compte des différentes communautés des États-Unis à travers l‟éducation multiculturelle va ensuite 
se généraliser aux autres minorités, notamment asiatiques et latino-américaines. Cette éducation est 
considérée comme un moyen efficace pour unir une nation qui est déjà considérée comme divisée. 
Elle n‟est pas un moyen pour compenser les inégalités, mais vise l‟apprentissage de l‟égalité dans la 
réciprocité. Elle permet de se décentrer pour éviter les préjugés inhérents à la différence culturelle et 
à son lien de causalité supposé avec l‟échec scolaire. 
            Elle se constitue comme un apprentissage transversal des contenus de savoir, des pratiques 

et des représentations qui régissent les interactions. Elle permet à chaque élève de se sentir concerné 
et donc de le motiver, mais aussi de privilégier les ressemblances pour travailler en groupe, 
compensant ainsi les difficultés sans stigmatiser les différences. 
           Alors qu‟en France, le programme des ZEP ne précise pas à quelles populations il est 
destiné et se présente comme un moyen de compenser seulement les inégalités sociales, la référence 
aux inégalités culturelles présente dans le texte de 1981 ayant été supprimée, aux États-Unis celle-ci 

est manifeste dans les programmes compensatoires et s‟adresse à des groupes clairement identifiés.  
         En effet, l‟identité culturelle aux États-Unis concerne des groupes distincts et non des 

individus, ce qui implique que ces derniers puissent se reconnaître ou être reconnus comme 
appartenant à l‟un d‟entre eux. Cette pluralité organisée en segmentation culturelle ou ethnique va 
permettre aux minorités de se constituer en groupes de pression afin de saisir la justice pour que 
leurs droits soient reconnus. L'éducation interculturelle va ainsi amener l‟élève à élaborer des 

compétences dans plusieurs cultures et lui permettre de construire une vision du monde à la fois 
individuelle et collective. L‟interculturalité concerne tous les élèves, qu‟ils soient immigrés ou 
autochtones, issus d‟un groupe majoritaire ou de minorités. Par ailleurs, dans une société 
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caractérisée par une réalité multiculturelle, les points de vue des uns et des autres peuvent devenir 
interchangeables. 

 

Bibliographie: 

1. Boulot, S.; Bozon-Fradet, D. - Les immigrés et l’école, une course d’obstacles, Paris, 

L‟Harmattan, 1988 

2. Demorgon, J. Jacques - L’histoire interculturelle des sociétés, Paris, Anthropos, 2002  

3. Demorgon, J.; Lipianski, E.-M. - Guide de l’interculturel en formation, Paris, Retz, 1999 

4. Porcher, L. -  L’éducation d’enfants de travailleurs migrants en Europe, Strasbourg, Conseil de 

l‟Europe, 1981 

5. Porcher, L. (coord.) - Cultures culture..., Le Français dans le monde: recherches et applications, 

janvier, 1996 

6. Zarate, G. - Représentation de l’étranger et didactique des langues, Paris, Didier, 1994 

 

 

EDUCAȚIE ȘI COMUNICARE PRIN TEATRU 

 

Prof. Maria Frijan 

Colegiul Național „George Coşbuc” Năsăud, jud. Bistriţa-Năsăud 

 

 

 Ce este arta? 

 “Arta este activitatea prin care o persoană, care a experimentat o emoție, în mod intenționat 
o transmite altora” – Lev Tolstoi 

  Pornind de la această idee a scriitorului rus Lev Tolstoi, putem afirma că arta reprezintă un 
mod de a transpune gândurile, sentimentele și emoțiile pe baza experiențelor care și-au pus 

amprenta asupra artistului, indiferent de domeniul în care își folosește imaginația. Printre primele 
forme de reprezentare a artei se află picturile din peșteri care dovedesc faptul că primii oameni erau 
capabili de abstractizare și de producere a artei, comunicând, totodată, prin acest limbaj. Arta nu 

este un lucru, ci este un mod prin care oamenii, din toate colțurile lumii, pot comunica direct sau 
indirect prin intermediul produselor și actelor artistice. 
 Teatrul este o formă de artă, dar și metodă alternativă de învățare la orele de limbă și 
literatură română și are drept scop creșterea nivelului de focalizare a atenției, dar și extinderea 
volumului de memorare verbală. Astfel, jocul dramatic are scop educativ, asigurând o bază de 
înțelegere cu sine și cu ceilalți, dezvoltând adaptabilitatea la cele mai diverse situații. În lucrarea 
„Teatrul, izvor de fantezie creatoare”, autoarea Ruth Byers afirma: „Dramaturgia creatoare 

contribuie în nenumărate feluri la dezvoltarea și îmbogățirea cunoştințelor elevului. Începe prin a-i 

descătușa imaginația, a-i lărgi orizontul și a-i stimula simțul de observație. Îl învață să fructifice în 
mod practic cunoştințele teoretice și întâmplările prin care a trecut. Văzându-se capabil să dea idei 
care sunt și pline de fantezie și folositoare, copilul capătă încredere în el însuși. În felul acesta, 
devine conștient de forța lui creatoare”.  

           “Lumea-ntreagă e o scenă și toți oamenii-s actori…”, spunea Shakespeare și pe zi ce trece 
mă conving că are dreptate. Teatrul se supune legilor vieții, dar, ca orice ucenic-vrăjitor, a căpătat 
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puteri nebănuite de la început, astfel încât viața însăși se supune regulilor teatrului. Și ce înseamnă 
teatrul? Personaje, relații, situații într-o poveste? Teatrul este o modalitate de cunoaștere, un 
instrument care ne ajută să descoperim esența, să înțelegem semnele. Farmecul copilăriei se 
desfășoară, până la un punct, între două lumi paralele: una reală și alta imaginară, în care totul este 
posibil. Iar dacă a venit timpul înțelegerii este datoria noastră să nu distrugem, cu bună știință, 

această lume frumoasă, ci să prelungim nevinovăția și farmecul copilăriei. Copilul, întâmpinat de 
prospețimea trăirilor estetice, se apropie de un personaj sau altul din basm ori poveste, învață și apoi 
se joacă, atribuindu-și titluri de noblețe, capabile să întrețină efortul de învățare.  
 Teatrul are o deosebită importanță practică – privind atât din punct de vedere pedagogic, cât 
și psihologic. Eficiența sa poate fi explicată prin caracterul sau simbolic, aspectul de poveste al 
acțiunii piesei corespunzând gândirii simbolice, creatoare a copilului. Elementul cel mai important 
este personajul, un obiect ce capătă viață când este jucat de actorul care este copil. Prin acest 
personaj se stabilește ușor un raport de încredere. În fața lui copilul se simte liber, inhibițiile, 
timiditatea dispar, nu mai este stingher. Dimpotrivă, este oricând gata să se identifice cu ea. De 
aceea, personajul este considerat un mijlocitor ideal între profesorul-regizor și copil.  
 Prin conținutul fragmentelor, poveștilor, scenetelor, pieselor de teatru, jocul, actul didactic 

are un aport substanțial în dezvoltarea personalității copilului: prezentând fapte pozitive și negative, 

oferă copiilor multiple posibilități de a rezolva problemele lor; însușirea deprinderilor de 

comportare și adaptarea la situații noi se produce mai ușor și mai rapid prin intermediul 
personajului; jocul – dramatizarea oferă copiilor prilejul de a realiza practicarea regulii, deoarece la 

această vârstă copiii nu înțeleg necesitatea comportamentului după reguli, ei și le însușesc prin 
imitare, prin exemplu. Jocul, acest tip de "disciplină distractivă", oferă simultan şi libertate şi 
rigoare, dezvoltând încrederea în sine, creând posibilitatea de a descoperi şi folosi cele mai bune 
abilităţi, fiind cel mai bun stimulent pentru capacitatea de expresie a copilului. Jocul are scop 

educativ şi chiar terapeutic, asigură o bază de înţelegere cu sine şi cu ceilalţi, dezvoltând 
adaptabilitatea la diverse situaţii şi adaptabilitatea socială. Influenţează pozitiv procesul de învăţare, 
dezvoltând psihicul şi socialul printr-o metodă plăcută, veselă, fiind în contrast cu acel 
comportament convenţional şi cu învăţarea formală. Oferă o educaţie activă, încurajează 
originalitatea oferind libertatea maximă, fiindcă jocul îşi creează propria lume.  
 Teatrul în educaţie se poate folosi şi în aceste forme: 

 Punerea în scenă a unor lecţii sau segmente de lecţie din manualele de şcoală. Forma de 

realizare este de scenetă scurtă sau exercițiul complex (asemănător celor din sociodramă). Pentru 
fiecare materie ne ajută o tehnică diferită de teatru. Prin aceste stiluri de învăţare centrate pe 
mișcare, acțiune, imagine copiii capătă acces mai ușor la informaţie. 

 Punerea în scenă a unor noţiuni-cheie din manualele și programele școlare. Forma cea 

mai adecvată este aici exercițiul complex, simbolic. Aria ce se poate aborda este foarte largă: de la 
„familie” la „pericol” şi de la „tabletă” la „context”. Desigur, ţine de responsabilitatea dascălului să 
identifice anume care noţiuni vor debloca înţelegerea fiecărei materii. În exercițiile ce ilustrează 
denotații și conotații se cere în cea mai mare măsură cunoașterea tehnică a limbajului teatral. 

 Punerea în scenă a unor teme extra-curriculare. Aici se încadrează teatrul şcolar în care 

elevii, conduşi de un profesor, pun în scenă texte din dramaturgia română sau internaţională. Dar 
forma cea mai adecvată este piesa de teatru scurtă bazată pe ideile și propunerile creative ale 
elevilor. Nu numai dramaturgia poate fi calea de a aborda teme extra-curiculare. Chiar sunt 

recomandate proiecte mai îndrăzneţe de spectacol, pe care elevii le agreează şi care vin din 
preocupările lor cotidiene: teatru muzical, teatru expresionist, scenarii multi-media create de elevi. 
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Temele sunt de multe ori dictate de context: violenţa în şcoală, prevenirea consumului de tutun, 
alcool, droguri, violenţa în familie sunt printre cele care nu se bucură de interesul copiilor, dar sunt 

prezente.  

 Punerea în scenă a noţiunilor de inter-relaţionare socială. Acest nivel reprezintă pasul 
anterior programelor structurate pentru deprinderea de abilităţi sociale. Aici se încadrează 
majoritatea temelor de cultură civică ,dar și temele propuse de elevi ce reflectă interesele specifice 
vârstei. 

 Cea mai răspîndită formă de aplicare a teatrului în școală în prezent rămâne cercul de teatru. 

Cercul-trupa-grupul de teatru sunt un spaţiu de învăţare şi formare şi experienţa de aici nu va fi 

uitată repede de niciunul dintre participanţi. Cercul-trupa-grupul înseamnă bună dispoziţie, 
distracţie, atenţie, celebritate. Spectacolele create astfel reflectă realitatea, aşa cum o văd autorii lor 
care sunt, cel mai adesea, și actori. Elevii învaţă să joace respectând personajul şi schimbările de 
situaţie, dar improvizând cu oarecare libertate replicile. Dacă profesorul care coordonează cercul-
trupa-grupul insistă, aceste spectacole aduc pe scenă adevăratele probleme ale autorilor-actorilor 

lor. Elevii deprind greu abilităţi sociale atunci când modul în care au înţeles o noţiune de inter-

relaţionare nu are nicio legătură cu viaţa lor de zi cu zi. Exerciţiile de teatru sau improvizaţiile bine 
făcute îi pun în legătură cu realitatea socială a noţiunilor şi participanţii îşi găsesc imediat raportul 
corect de viaţă cu noţiunea pusă în scenă. Cu cât mai mult conflictul pus în scenă are legătură cu 
experiența elevilor, cu atât mai mult spectacolul are valoare, se poate transforma într-o platformă de 
dezbatere și generează revelații interesante atât pentru elevi, cât și pentru profesori. 
 Un exemplu de dramatizare realizată: 

 Secvență din „Povestea lui Harap-Alb”, de Ion Creangă – întâlnirea lui Harap-Alb cu 

personajele Setilă, Flămânzilă, Ochilă, Păsărilă. 
           Pentru pregătirea acestei secvențe am stabilit pentru câțiva elevi „rolurile”: 

 un elev a dramatizat textul, eliminând intervenția autorului și realizând succesiunea 
replicilor precedate de numele personajelor și însoțite de precizări referitoare la gesturi, ton. 

 un alt elev a amenajat scena în mod adecvat și a creat costumele personajelor. 
 alți elevi au interpretat personajele, la alegere. 

 În concluzie, acest cerc literar este o formă de activitate prin care elevii își dezvoltă cultura 
generală și interesul pentru cultură și artă, își manifestă creativitatea, își desăvârșesc educația și își 
ocupă timpul liber. 
 

Bibliografie: 

1. Ciobotaru, Anca Doina; Mihailovici, Elena - Valențe formative și terapeutice ale teatrului, 
Editura Spiru Haret, Iași, 2003  
2. Circa, Camelia; Chirilă, Ana Maria - Tehnici ludice și dramatice în educație – ghid metodic, 

Editura Școala Vremii, Arad, 2012  
3. Munteanu, Ana - Incursiuni în creatologie, Editura Augusta, Timișoara, 1999 

4. Byers, Ruth - Teatrul, izvor de fantezie creatoare, Editura Didactică și Pedagogică, București, 
1970 

 

 

 

 



Dialoguri Didactice – Nr. 10, decembrie 2018 

 

 

 

28 

 

BALTAGUL DE M. SADOVEANU  

-Test de lectură- 

 

Prof. Maria Mirela Hriţu  
Liceul Tehnologic „Marmaţia” Sighetu-Marmaţiei, jud. Maramureş 

 

 
 FIŞA ELEVULUI  

 

Răspunde la următoarele întrebări, dând cât mai multe amănunte, pentru a dovedi că ai citit 
romanul Baltagul. 

1. (10 puncte) Câţi copii au avut soţii Lipan? 

2. (10 puncte) Care este explicaţia babei Maranda pentru întârzierea lui Lipan? 

3. (10 puncte) Cine o trimite pe Vitoria să anunţe dispariţia lui Lipan la „stăpânirea pământească în 
Piatra” pentru a se face cercetări? 

4. (10 puncte) Cum interpretezi cuvintele lui Lipan: „Nimene nu poate sări peste umbra lui”? 

5. (10 puncte) De câte zile era plecat de acasă Lipan când Vitoria ajunge la Prefectura din Piatra şi 
anunţă dispariţia soţului ei? 

6. (10 puncte) Vitoria pleacă în căutarea soţului împreună cu Gheorghiţă, fiul ei. Care este data 
plecării? 

7. (10 puncte) Ce informaţii află Vitoria la „canţelaria” de la Vatra Dornei? 

8. (10 puncte) De la cine află Vitoria numele celor doi oieri care l-au însoţit pe Lipan? 

9. (10 puncte) Unde are loc praznicul după înmormântarea lui Lipan? 

Notă: Pentru fiecare răspuns corect şi complet se acordă 10 puncte, din oficiu 10 puncte, total 
100 de puncte. Mult succes! 

 

 FIŞA PROFESORULUI - Barem de evaluare şi notare: 

  

 Fiecare răspuns corect va fi notat cu 10 puncte astfel: 

 răspuns complet - 8 puncte; 

 formularea răspunsului în enunţ - 1 punct; 

 corectitudinea exprimării, ortografie şi punctuaţie - 1 punct;  

 Din oficiu se acordă 10 puncte. 
 

1. Soţii Lipan au avut şapte copii, dar au supravieţuit doar doi: Minodora şi Gheorghiţă. 
2. Baba Maranda îi spune Vitoriei că Nechifor Lipan zăboveşte la „una cu ochii verzi”. 
3. Părintele arhimandrit Visarion, stareţul de la Mănăstirea Sfânta Ana de la Bistriţa, o sfătuieşte pe 
Vitoria să ceară ajutor autorităţilor.  
4. Lipan este convins că fiecare om are un destin pe care nu îl poate rescrie. Ideea de fatalitate este 
exprimată de către acesta într-un mod metaforic, ce face trimitere la mitul Mioriţei, la atitudinea de 
resemnare în faţa morţii. 
5. Lipan era plecat de 73 de zile. 

6. Se ştie că cei doi pleacă într-o zi de vineri, în 10 martie. 
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7. La „canţelarie” Vitoria află din documente că Nechifor a cumpărat 300 de oi de la Gheorghe 
Adamachi şi Vasile Ursachi, iar alţi doi oieri i-au cerut lui Lipan să le vândă 100 de oi şi toţi trei 
pleacă împreună la vale, pe Neagra. 
8. Vitoria poposeşte la crâşma lui Iorgu Vasiliu în Suha, care îşi aminteşte doar de doi oieri: 
Calistrat Bogza şi Ilie Cuţui, ce se dovedesc criminalii lui Lipan. 
9. Praznicul după înmormântarea lui Lipan a fost ţinut acasă la Toma, crâşmarul din Sabasa şi era 
deja Postul Mare. 

 

 

VĂCĂREȘTII, FORMATORI DE OPINIE ÎN SECOLUL AL XIX-LEA 

 
Prof. Anca Cristina Mihai  

Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” Craiova, jud. Dolj 
 

Prin prezentul studiu, mi-am propus să evidențiez rolul pe care poeții Văcărești l-au avut, îl 
au și îl vor avea în literatura română. Poeţii Văcăreşti pot fi consideraţi precursori ai literaturii 
româneşti moderne, alături de Costache Conachi, adevărați formatori de opinie în secolul al XIX-

lea. Ei sunt exponenţi tipici ai epocii în care trăiesc, atât prin mentalitatea social-politică, cât şi prin 
literatura propriu-zisă. Intervalul 1780-1840, cunoscut, în periodizările literaturii române, sub 
numele de „perioada premodernă”, are anumite trăsături eterogene, diversificate, tipice unei 

perioade de tranziţie. În această epocă, dominaţia otomană se atenuează, influenţa occidentală este 
tot mai marcată, cărţile şi ideile apusene reapărând în circuitul societăţii româneşti. Poeţii acestei 
perioade nu au o conştiinţă acută a condiţiei lor, datorită lipsei unei tradiţii literare „laice”, ei nu 
sunt nişte profesionişti ai scrisului, chiar dacă traduc şi imită, având o deosebită predilecţie pentru 
poezia de dragoste şi fiind, totodată, influenţaţi de poezia neoclasică europeană. Pe de altă parte, 
datorită caracterului lor adesea facil şi de o expresivitate apropiată de cea populară, multe creaţii 
lirice intră în folclor, sub forma aşa-numitelor „cântece de lume”. 

Ienăchiță Văcărescu, după Dimitrie Cantemir, al doilea om de cultură român din această 
perioadă, s-a impus, îndeosebi, prin varietatea preocupărilor intelectuale, dar și prin finețea 
spiritului, fiind autorul unei „gramatici”, „Observaţii sau băgări de seamă asupra regulelor şi 
orânduelelor gramaticii româneşti” (1787), în care citează pe Homer, Ovidiu, Voltaire etc. „Limba 
rumănească - spunea el în „Gramatică”- urmează limbii talienești și celorlalte ce sunt asemenea 
acesteia, care au începutul în limba latinească.” De asemenea, Ienăchiţă Văcărescu elogiază 
traducerea Bibliei din 1688, propunând totodată o simplificare a alfabetului chirilic şi recomandând 
îmbogăţirea vocabularului cu termeni din limba greacă. 

Opera întemeietorului dinastiei literare a Văcăreștilor este relativ redusă ca întindere, dar 
raportată la perioada respectivă, e importantă prin volum și, mai ales, prin varietatea direcțiilor de 
activitate. În domeniul poeziei, Ienăchiţa Văcărescu cultivă modalităţi variate. Scăpate de sub 
constrângerea prozodiei rigide, savante, poeziile sale cultivă, totuşi, un anume convenţionalism 
expresiv, dar vădesc şi prospeţimea contactului viu cu folclorul. Poeziile cele mai reprezentative 
sunt: „Într-o grădină”, „Amărâtă turturea”, „Spune, inimioară, spune.” 

Principalul său merit constă în crearea terminologiei de specialitate, împrumutată din 
italiană, pentru categoriile gramaticale (articol, prepozițione, adverbie, pronome personalu, moda 
indicativă) și din elină, pentru noțiunile poetice (prozodie, apostrof, metaforă, aligorie etc.) 
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Ienăchiță Văcărescu devine, astfel, unul dintre pionierii mișcării de renaștere culturală a 
poporului român. 

Alecu Văcărescu este fiul mai mare al lui Ienăchiță Văcărescu, proclamat „Ovidiu al 
românilor”, în timp ce Odobescu îi acorda o prețuire care uimește „ Nu mă tem a zice - declara el în 
„Pseudokinegheticos” - că, până acum, niciun poet român n-a avut mai mult foc și mai multă 
grație”. 

Poezia lui Alecu Văcărescu  desfășura, în mai multe variante, o temă unică - a declarațiilor 
către iubită, a încercării de a îndupleca, fie prin exces de complimente, fie prin jurăminte de 
statornicie, fie prin lacrimi abundente.  

Oglinda când ţi-ar arăta e o poezie foarte elcoventă pentru talentul poetic al lui Alecu 
Văcărescu. Tema este iubirea, prezentată indirect, prin intermediul metaforei oglinzii, metaforă ce 
redă simbolica şi mistica dragostei, într-un chip rafinat şi într-o compoziţie savantă. Sunt puse în 
opoziţie, în această poezie, două modalităţi de a privi chipul feminin: oglinda şi cugetul îndrăgostit. 
Oglinda este cea care, în viziunea poetului, nu traduce întocmai frumuseţea feminină, îi împuţinează 
farmecul, îi diminuează naturaleţea, în timp ce doar sufletul îndrăgostit arată farmecul femeii în 
adevăratele sale proporţii şi dimensiuni. Sentimentul de adoraţie, de implorare cvasimistică al eului 
liric este dominant, chipul feminin e transpus ca o revelaţie a subiectului ce îşi descoperă parcă o a 
doua natură prin transfigurarea făpturii iubite, de astă dată în oglinda conştiinţei sale îndrăgostite 
(„Oglinda când ţi-ar arăta / Întreagă frumuseţea ta, / Atunci şi tu, ca mine, / Te-ai închina la tine. // 
N-ar fi mijloc să te priveşti / Asemenea după cum eşti / Şi idolatrie / Să nu-ţi aduci tu ţie. // Ochii în 
ea când ţi-i arunci / Dă tot să-ntunecă atunci / Şi dă te şi arată / Iar nu adevărată. // De-aceea nu 

da crezământ / Oglinzii, ce cu scăzământ / Îţi face înşălăciune / Şi tot minciuni îţi spune”). 
Nicolae Văcărescu, al doilea fiu al lui Ienachiță Văcărescu, este un autor care, deşi a scris 

destul de puţin, nu e lipsit de vocaţie şi vibraţie lirică. Opera lui este restrânsă și greu de identificat, 
deoarece manuscrisele Văcăreștilor sunt comune și diferența între original și copie nu este 
întotdeauna ușor de făcut. Ion Heliade-Rădulescu mărturisea că Nicolae Văcărescu era foarte 
neglijent cu opera sa, multe poezii ale sale pierzându-se. 

Din puținele versuri atribuite scriitorului , amintim, în mod deosebit, „Durda”, cântec 
haiducesc, străbătut de un puternic suflu popular. Odată cu primăvara anunțată prin apariția 
mugurilor și încolțirea ierbii, haiducul „își gătește roibul” „și-și grijește durda”. 

„Primăvara se iveşte” e o poezie ce trădează exuberanţa în faţa anotimpului renaşterii 
naturii, în faţa regenerării ciclice a firii. Sentimentul dominant este acela de ardoare, de comuniune 
adâncă cu ritmurile universului întreg. Revelaţia acestei naturi ce respiră o nouă viaţă se conjugă cu 
optimismul din sufletul poetului, cu fiorul de plăcere şi voluptate deşteptat de spectacolul acesta al 
înnoirii şi al unei noi vieţi a elementelor („Primăvara se iveşte, / Ia vezi muguru-nfrunzeşte, / Şi 
iarba cum încolţeşte, / Inima-mi zburdă şi creşte! // Cucul a-nceput să cânte, / Nu pe crăci uscate, 
frânte; / Micşuneaua, cam plăpândă, / Altor flori miros comândă, / Daleo, doamne, ce orândă!”) 

Iancu Văcărescu, fiul lui Alecu Văcărescu,  a contribuit în mod limpede la dezvoltarea 

literaturii române și promovarea culturii naționale. Numele său este legat de înființarea 
învățământului în limba română, ajutând, alături de Gh. Lazăr, la înființarea școlii „Sfântul Sava”. 

Cea mai reuşită creaţie a sa e „Primăvara amorului” (sau ”O zi şi o noapte la Văcăreşti”). 

Poezia lui Iancu Văcărescu se reliefează prin ritmul său dinamic şi prin stilul natural, ea sintetizând 
curentele literare ale epocii. Astfel, lirica sa e clasică, prin forma versurilor, prezenţa elementelor 
mitologice şi concepţia asupra iubirii, o iubire tratată convenţional şi retoric, dar ea a fost 
determinată şi de influenţa scriitorilor francezi din secolul al XVIII-lea şi de ecourile literaturii 
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populare. Faţă de predecesorii săi, poezia lui Iancu Văcărescu se distinge prin varietatea sa 
tematică, fapt care a impus şi diversificarea modalităţilor sale expresive şi stilistice. În poeziile de 
inspiraţie istorică, Iancu Văcărescu cultivă cu precădere versul amplu de 14 şi 15 silabe, cu o 
structură savantă şi cu numeroase inversiuni. Spre deosebire de Ienăchiţă, Iancu Văcărescu e un 
poet ce începe să aibă conştiinţa scrisului, un poet ce dovedeşte, în versurile sale, o mai mare 
stăpânire a propriilor afecte şi a expresiei. 

Ultimul reprezentant literar al Văcăreștilor marchează etapa finală a unui proces care 
consemnează încetarea rolului istoric al familiei. El este cel mai talentat dintre toți și reprezintă un 
sfârșit de epocă, sub raport literar. „Discursul său-scrie Eugen Simion - este, în esenţă, o 
suprapunere de mai multe discursuri dintre care unele foarte vechi”. Afectiv, fără a fi afectat, Iancu 
Văcărescu este un autor ce adună, în tiparele versurilor, forme poetice, modalităţi de a scrie dintre 
cele mai diferite, cărora le împrumută felul său propriu de a simţi. 

Iancu Văcărescu visează la o reformă morală. Descins din „Epoca luminilor”, în plin veac 
romantic, este un poet de tranziție, puternic atașat crezului raționalist și pedagogic al luminilor. 
Martor al unei epoci sfâșiate de profunde contradicții, ultimul reprezentant al Văcăreștilor aduce în 
poezie zbuciumul unui suflet ce își cautăechilibrul, cântând deja pe strunele vechi ,fără a fi în stare 
să intoneze melodia romantică a vremurilor noi. 

Poeţii Văcăreşti au însemnat, în istoria poeziei româneşti, momentul desprinderii de 
modelele străine şi al recuperării unui timbru propriu, individualizat, în ciuda lipsei unei conştiinţe a 
scrisului prea pronunţate.Dacă până la sfârşitul secolului al XVII-lea formele poetice au fost 

accidentale, reprezentând, de fapt, introducerea unor pasaje lirice în versificaţii cu caracter religios, 
didactic sau narativ, creaţiile poeţilor Văcăreşti şi ale lui Costache Conachi fac o trecere esenţială 
spre descoperirea lirismului, a expresivităţii; poezia nu mai este redusă la versificaţie, în timp ce 
afectele, sinceritatea, autenticitatea trăirilor devin elemente constitutive ale poeziilor, 
transformându-se în însăşi substanţa creaţiei. 

„Urmașilor mei Văcărești 
Las vouă moștenire 

Creșterea limbii românești 
Și-a patriei cinstire!” (Versuri Ienăchiţă Văcărescu - 9 [Urmaşilor mei Văcăreşti]) 
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OSMOZA OM-NATURĂ ÎN POEZIA LUI OCTAVIAN GOGA  
 

Prof. Corina Mihalache 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

Prin substanța lirică și modalitățile artistice folosite, Octavian Goga sintetizează înclinațiile 
estetice a două mari epoci literare: sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, încheind 
astfel poezia tradițională și deschizând calea către poezia modernă. Format ca poet sub influența lui 
George Coșbuc și a lui Mihai Eminescu, el rămâne un poet de tranziție care subsumează operei sale 
trăsături ale clasicismului și romantismului, un poet național și social, „poet al pătimirii noastre”. 

Opera poetică a lui Goga dă expresie aspirațiilor poporului român din Transilvania de 
eliberare socială și națională, constituindu-se ca o monografie lirică a satului transilvănean, nu ca 
spațiu idealizat, ci apăsat de nedreptăți, dar un spațiu păstrător al adevăratelor valori morale și 
spirituale, de unde și sentimentele de tristețe, jale, deznădejde, înstrăinare, transmise de poezia sa. 
Țăranul, în care poetul a „văzut un om chinuit al pământului”, simbol al neamului românesc, 
speranță a viitorului, și-a înfrățit necazul și durerea cu elementele naturii ce vibrează alături de 
portrete specifice lumii satului: dascălul, dăscălița, apostolul, lăutarul etc. Prin elementele naturii ca 

forţă stihinică, prin râurile transilvănene (Oltul, Mureșul, Crișul – simboluri ale unei suferințe 
colective) sunt exprimate în poezia lui Goga nedreptățile neamului său asuprit, natura însoţind omul 
de-a lungul istoriei sale dureroase. 

Locurile natale (Rășinari-Sibiu), satul dintre văi, „izgonit în munți pietroși” (George 
Călinescu), tăiat de râuri repezi, i-au prilejuit lui Goga crearea unor poezii în care natura dobândește 
un caracter social, dând glas suferinței celor mulți și asupriți, dar și revoltei și dorinței de a răscoli 
conștiințe, vibrând la toate durerile neamului. 

Poezia „Oltul” evidențiază o natură umanizată, având mai puțin un caracter descriptiv, ci 
mai degrabă unul social, mitic, istoric, în care râul Olt, „principe al apelor transilvane” (Ion Codru 
Drăgușan) devine personaj simbolic. Într-o tonalitate gravă, poetul împletește momente strălucitoare 
din istoria națională cu acelea tragice ale destinului unui neam, proiectând ideea poetică în mitic, la 
momentul „facerii”, al nașterii unei legături puternice între natură și om, când Oltul și poporul își 
unesc soarta pentru totdeauna: 

„Mărită fie dimineața/ Ce-a săvârșit a noastră nuntă,/ Bătrâne Olt! – cu buza arsă/ Îți 
sărutăm unda căruntă”. 

Ideea dominantă a poeziei este osmoza om-natură, Oltul personificat prin adresarea directă 
(„bătrâne Olt”, „moșnege”, „frățâne”) devenind și ființa puternică de la care se așteaptă izbăvirea. 
Purtător de cuvânt al unui neam „ce-așteaptă/ De mult o dreaptă sărbătoare”, râul apare ca o ființă 
cu puteri neobișnuite, poetul așteptând ca el să se dezlănțuie vărsând „păgân potop de apă” pentru 

a mântui țara de suferințele îndurate: 
„Țărâna trupurilor noastre/ S-o scurmi de unde ne-ngropară/ Și să-ți aduni apele toate – / 

Să ne mutăm în altă țară!” 

Aceeași idee de unitate între elementele naturii și om se păstrează și în poezia „Noi”, care 

configurează o lume fabuloasă: „codri verzi de brad”, „câmpuri de mătasă”, privighetori, fluturi, 

un soare „înstrăinat”. Inițial, această realitate exterioară acționează asupra omului, natura și omul 
fiind aici două entități paralele: privighetorile vin „din alte țări”, „bătrânul soare” „nu pentru noi 
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răsare”, natura pare a fi indiferentă față de existența oamenilor. Mai apoi ea însă devine vibrativă, 
se transformă în mesager al suferinței, al tristeții milenare: 

„La noi de jale povestesc/ A codrilor desișuri,/ Și jale duce Murășul,/ Și duc tustrele 
Crișuri”. 

Tot astfel, cerul „nostru” devine „înduioșat”, fluturii „mai sfioși”, „roua de pe trandafiri/ 
E lacrimi de-ale noastre”, codrii „își înfioară sânul”, Oltul „e-mpletit” din lacrimi. Plânsul naturii 
se asociază cu plânsul omului, permanența lui fiind și permanența dorinței de izbăvire, lacrima, 
semn al suferinței este o componentă a universului însuși: 

„Doar roua de pe trandafiri/ E lacrimi de-ale noastre./ Iar codrii ce-nfrățiți cu noi/ Își 
înfioară sânul/ Spun că din lacrimi e-mpletit/ Și Oltul biet, bătrânul…” 

În poezia „În codru” natura dă din nou glas suferinței omului, identificându-se cu păcatul și 
durerea, cu furtuna și răzvrătirea, particularitate a liricii lui Goga, poetul care s-a născut „cu pumnii 
strânși”, cu sufletul „pentru protestare, pentru revoltă”: 

„Nu-i jalea pătimirii tale/ Tremurătoarea ta plânsoare,/ Ci-i cântecul de-ngropăciune/ Al 
doinei noastre, care moare”. 

Poezia „Dimineața”, al cărei mesaj pare ambiguu, ilustrează același profetism național, 

patriotic, descrierea naturii nefiind una obiectivă, ci mai degrabă simbolică, bazată pe umanizarea 
elementelor primordiale: 

„Și doina o cântă alunii din crâng/ Și-o tremură-n murmur izvorul,/ Și doina trezește și 
turma din deal,/ Și turma trezește păstorul”. 

Sentimentul de tristețe profundă, de „jale nemotivată” (George Călinescu) se remarcă și în 
poezia „Sara”, în care natura este din nou personificată și suferă, aparent fără motiv, cerul apare 
„ca o mamă întristată”, floarea-soarelui „pleacă fruntea-ngândurată”, trestia „bolnavă” 
„doarme”. Comuniunea strânsă om-natură se relevează în ultima strofă, contopind parcă cele două 
planuri: 

„Doarme cerul și pământul/ Într-o dulce-mbrățișare…/ Doar izvorul mai tresaltă/ Ca un 
sân de fată mare”. 

În poezia „Toamna” Mircea Popa observă că există la Goga „o predilecție pentru stările 
crepusculare, umede, mohorâte, apăsate de prezența presantă a ploilor, a toamnelor, a amurgului”, 
elemente simboliste remarcate mai întâi de George Călinescu, acesta vorbind despre anxietate, 

nostalgia plecărilor, toamne, ploi, flori maladive, transpuse însă în experiențe sufletești rurale: 
„De vifornița păgână/ Se-ndoiesc nucii, bătrânii,/ Plânge-un pui de ciocârlie/ Sus pe 

cumpăna fântânii.// Îl ascult și simt sub gene/ Cum o lacrimă-mi învie:/ Ni s-aseamănă povestea,/ 
Pui golaș de ciocârlie”. 

Poezia „Asfințit”, realizată pe baza motivului popular din balada „Soarele și luna”, 
deplasează accentul către latura mitică, textul fiind organizat sub forma unui scenariu al luptei 
dintre soare și apus, soare și lună, la care participă însă întreaga natură. Limbajul poetic se 
caracterizează prin „oscilarea între jovialitate și gravitate” (I. Guțan), în final accentul căzând pe 
nota și atmosfera elegiacă specifică poeziei lui Goga: 

„În oftat se-ndoaie fagii,/ Tremură în crâng alunii/ Și deodat’ pădurea-ntreagă/ A-nțeles 
durerea Lunii…”  

Sonetul „Stejarul” devine prilej pentru exprimarea concepției privind condiția creatorului. 
Stejarul, element al naturii înfrățite cu poetul, este un alter ego al acestuia, o metaforă a creatorului 
întristat, a sufletului aflat în suferință, dar care rezistă pentru că acesta este „blestemul” artistului, de 
a fi veșnic sfâșiat între patima pentru creație și natura sa umană: 
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„El, mut și blând, stă fără să se-ncline,/ Acolo unde-i vifor și urgie/ Blestemul rădăcinilor îl 
ține…/ Cu împăcare înfruntând povara,/ Înfășurat în vechea lui mândrie,/ E neclintit: visează 
primăvara…” 

În monumentala sa operă, „Istoria literaturii române de la origini până în prezent” George 
Călinescu îl încadrează pe Goga în capitolul „Tendința națională”, subliniind faptul că este un poet 
greu de comentat, ce se ridică „deasupra goalelor cuvinte”, remarcând în poezia sa „un inefabil de 
origine metafizică”, un farmec „straniu și zguduitor”: 

„După Eminescu și Macedonski, Goga e întâiul poet mare din epoca modernă, sortit prin 
simplitatea aparentă a liricei lui să pătrundă tot mai adânc în sufletul mulțimii, poet național 
totdeodată și pur ca și Eminescu”. 
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MOTIVE, SIMBOLURI ŞI ELEMENTE DE MITOLOGIE 

-Programă Curriculum la Decizia Şcolii (CDŞ)- 
-Clasa a XII-a, profil umanist- 

 

Prof. Corina Mihalache 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 
 Argument:  

 Cursul opţional „Motive, simboluri şi elemente de mitologie” se adresează elevilor de clasa 
a XII-a, profil umanist, fiind un opţional de tip extindere (disciplină nouă) şi proiectat pe durata 
unui an şcolar, 1 oră pe săptămână. 
 Cursul urmăreşte să familiarizeze elevii cu marile creaţii ale spiritului uman, să le formeze 
capacitatea de a înţelege miturile ca fenomene culturale complexe, înţelegând raporturile dintre 
tradiţie şi modernitate în abordarea miturilor. Cursul va contribui la formarea unor competenţe-

cheie sociale şi civice, va duce la sensibilizarea şi exprimarea culturală, va dezvolta deprinderi de 
comunicare în limba română, va stimula conceptul „a învăţa să înveţi”.  

Finalităţile cursului vizează: înţelegerea rolului mitologiei în devenirea culturală a omului şi 
a societăţii umane; dezvoltarea de către elevi a unui sistem de valori prin raportare la mituri; 
manifestarea unei atitudini pozitive faţă de valorile culturale naţionale şi universale. Elevii vor 

primi  noţiuni suplimentare şi necesare pentru înţelegerea semnificaţiilor motivelor, simbolurilor şi 
miturilor în contextul operelor literare studiate. Informaţiile oferă noi căi de acces spre fixarea 
definiţiilor motivului literar, simbolului şi mitului, în viziunea mai multor teoreticieni şi critici 



Dialoguri Didactice – Nr. 10, decembrie 2018 

 

 

 

35 

 

literari. De asemenea, elevii vor putea descifra sensurile alegorice şi simbolice ale miturilor prin 
raportare la condiţia umană surprinsă în ipostaze diverse în operele studiate. 

Cursul va contribui la o mai eficientă pregătire a elevilor de la toate clasele, pentru teze, 
recapitulări, sinteze, dar şi pentru examenul de bacalaureat. 

Cursul abordează, într-o manieră accesibilă, problematica motivelor şi simbolurilor literare, 
a miturilor, lărgind orizonturile de interpretare a operei literare, formând competenţe de nivel 
superior pentru perceperea valorilor literaturii şi culturii naţionale şi universale. 

 

 Competenţe generale: 
1. Utilizarea conceptelor specifice studiului literaturii române pentru organizarea demersurilor de 

cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală. 
2. Aplicarea cunoştinţelor specifice literaturii române în rezolvarea unor situaţii problemă, precum 
şi în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare. 

3. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul diferitelor 
grupuri. 

4. Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare. 
 La finalul parcurgerii acestui curs elevii vor şti: 

 Să definească motivul literar, simbolul, mitul din perspectiva unor teoretizări diferite; 
 Să identifice elementele specifice ale miturilor prin aplicaţii la operele studiate; 
 Să realizeze conexiuni diverse între motive, simboluri, mituri şi operele literare în care apar; 
 Să recunoască şi să interpreteze semnificaţiile miturilor (alegorie, simbolistică, valori moral-

umane); 

 Să explice apartenenţa unui mit la o categorie structurală (naţional, biblic, romantic, 
universal) sau tematică; 

 Să aplice cunoştinţele despre motive, simboluri, mituri în analizele de text, în eseuri şi 
sinteze; 

 Să identifice elementele de universalitate pe care le implică motivele literare, simbolurile, 
miturile la nivelul culturii româneşti şi al celei universale; 

 Să analizeze, să compare, să încadreze şi să utilizeze cunoştinţele despre mituri în 
exprimarea unor opinii personale asupra operelor literare studiate, asupra personajelor 

literare. 

 

  Valori şi atitudini: 
 Competenţele generale şi specifice pe care cursul „Motive, simboluri şi elemente de 

mitologie” îşi propune să le formeze şi să le consolideze au la bază şi promovează următoarele 
valori şi atitudini: 

 gândire critică, autonomă şi divergentă; 
 disponibilitate pentru dialog şi dezbatere; 
 înţelegere şi respect pentru diversitatea culturală; 
 disponibilitate pentru abordări pluriperspectiviste; 
 asumarea propriei identităţi culturale; 
 respect faţă de identitatea culturală a celorlalţi; 
 toleranţă şi înţelegere; 
 empatie culturală; 
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 disponibilitate pentru dialogul intercultural şi pentru cooperare; 

 capacitatea de a folosi motivele literare, simbolurile şi miturile ca instrumente de analiză 
structurală a diferitelor texte; 

 spirit de sinteză şi capacităţi de receptare a valorilor literaturii şi culturii naţionale şi 
universale; 

 plăcerea de a citi şi de a înţelege semnificaţiile alegorice, simbolice ale miturilor; 
 sensibilitate prin receptarea operei literare şi dezvoltare a gustului pentru estetic. 

 

 Competenţe specifice şi conţinuturi 
 
Competenţe specifice Conţinuturi 

 

1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici 
teoriei literare şi mitologiei 
2.1. Explicarea rolului conceptelor operaţionale 
şi mitologiei ca primă formă de abordare 
teoretică a problematicii operelor literare 

2.2. Explicarea procesului de formare a miturilor 

4.1. Manifestarea unei atitudini pozitive faţă de 
identitatea culturală a persoanelor care aparţin 
unor culturi diferite 

 

Definiţii: 
 Motivul literar 

 Simbolul 

 Mitul 

 
Formarea miturilor 

1.2. Identificarea unor categorii ale miturilor şi a 
criteriilor de clasificare a lor  

2.3. Analizarea unor puncte de vedere diferite 

asupra naturii mitului 

2.4. Analizarea comparativă a perspectivelor de 
abordare a mitului 

3.1. Identificarea unor particularităţi ale 
diferitelor perspective şi metode de abordare a 
mitului, în cadrul unor activităţi pe grupe sau în 
echipă 

 

Categorii ale miturilor 

 Miturile memoriale  - cele mai vechi 

 Mituri fenomenologice – animismul, 

totemurile 

 Mituri ale universului  

 Mituri filozofice – stadii alegorice şi 
simbolice 

Clasificarea motivelor literare 

Clasificarea miturilor 

A. Clasificare tematică (curentă) 
B. Clasificare după structură şi după vârsta 
probabilă a formării 
 

1.3. Identificarea unor motive literare, simboluri 

şi mituri diverse în operele scriitorilor români  
2.5. Utilizarea cunoştinţelor din domeniul teoriei 

literare şi mitologiei, alături de cele dobândite la 
alte discipline, pentru a dialoga pe o temă dată şi 
pentru a aborda diferite aspecte ale vieţii 
contemporane 

3.2. Cooperarea cu ceilalţi pentru analizarea 
motivelor literare, simbolurilor şi miturilor în 
diferite opere literare 

4.2. Participarea la luarea deciziilor în şcoală, 
familie şi în grupul de prieteni, prin luarea în 
considerare a perspectivelor tradiţiei şi 
modernităţii 
 

Mituri fundamentale româneşti 
Motive literare, simboluri, mituri în operele 
scriitorilor români 
 

 Dimitrie Cantemir 

 Vasile Alecsandri 

 Epoca Marilor Clasici 

 Perioada interbelică 

 Perioada postbelică 
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3.3. Exemplificarea, prin lucru în echipă, a unor 

motive literare, simboluri; spaţii fantastice, 
mitice, alegorice  

4.3. Susţinerea argumentată a unor opinii 
personale referitoare la particularităţile 
mitologiei româneşti 
4.4. Participarea la identificarea de soluţii pentru 
probleme ale vieţii cotidiene, prin raportare la 
nucleul axiologic al miturilor 

 

Categorii de motive literare, simboluri 

Spaţii fantastice, mitice, alegorice 

Personaje memorabile – mitice, literare 

Specificul mitologiei româneşti 
Fantasticul 

 Consideraţii generale 

 Spaţii fantastice 

 Eroi şi fiinţe fabuloase 

 Simboluri şi alegorii 
 Omul modern şi raportarea la mit, 

fantastic şi cunoaştere 

 

 

 Sugestii metodologice: 

Programa pentru cursul opţional „Motive, simboluri şi elemente de mitologie” este un 

instrument de lucru pentru profesori, fiind concepută în aşa fel, încât să permită: să-şi orienteze 
activitatea înspre formarea la elevi a competenţelor specifice domeniului; să-şi manifeste 
creativitatea şi să-şi adecveze demersurile didactice la particularităţile elevilor cu care lucrează. 

Strategiile didactice vor permite alternarea formelor de activitate (individuală, pe perechi şi 
în grupuri mici şi vor avea în vedere:  

 construcţia progresivă a cunoştinţelor, consolidarea continuă a capacităţilor, dezvoltarea 
creativităţii elevilor; 

 cultivarea capacităţii elevului de a se autoevalua, a spiritului reflexiv şi autoexigenţei; 
 abordări flexibile şi parcursuri didactice diferenţiate; 
 abordări inter şi transdisciplinare. 
Vor fi utilizate metode active: simularea, învăţarea prin descoperire, învăţarea 

problematizată, învăţarea prin cooperare, învăţarea prin acţiune (experienţială) prin activităţi bazate 
pe sarcini concrete, studiul de caz, jocul de roluri bazat pe empatie, analiza de text, metode de 

gândire critică, realizarea de portofolii.  

Programa cursului opţional oferă cadrelor didactice un sprijin concret în centrarea 
demersului didactic pe experienţe de învăţare, potrivit specificului competenţelor care trebuie 
formate, prin prezentarea cu caracter orientativ a unor exemple de activităţi de învăţare: 

 elaborarea de eseuri libere pe teme de interculturalitate mitică; 
 analizarea unor situaţii de viaţă, în vederea identificării de soluţii, pornind de la 

învăţămintele desprinse din mituri; 
 dialogul, dezbaterea referitoare la importanţa şi rolul diverselor forme ale culturii; 
 dezvoltarea şi exersarea, în diferite situaţii de comunicare, a capacităţii de argumentare; 
 utilizarea noilor tehnologii informatice şi a altor mijloace audio-vizuale în procesul de 

predare-învăţare (pentru ilustrarea unor teme, pentru căutarea de informaţii, pentru documentarea pe 
o temă dată). 

 

 Evaluarea: 

Evaluarea reprezintă o componentă organică a procesului de învăţare. În perspectiva unui 
demers educaţional centrat pe competenţe, se va utiliza cu preponderenţă evaluarea continuă, 
formativă. 
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Alături de formele şi instrumentele clasice de evaluare, se vor utiliza forme şi instrumente 
complementare, precum: proiectul, portofoliul, autoevaluarea, evaluarea în perechi, observarea 
sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor. 

Procesul de evaluare va pune accent pe: 

 corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competenţele specifice vizate de programă; 
 valorizarea rezultatelor învăţării prin raportarea la progresul şcolar al fiecărui elev; 
 recunoaşterea, la nivelul evaluării, a experienţelor de învăţare şi a competenţelor dobândite 

în contexte non-formale sau informale; 

 utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor şcolare. 
  

 Bibliografie critică generală: 
Angelescu, Silviu - Mitul şi literatura, Editura Univers, Bucureşti, 1999 

Anghelescu, Mircea; Ionescu, Cristina; Lăzărescu, Gheorghe – Dicţionar de termeni literari, 
Editura Garamond, Bucureşti, 2000 

Anghelescu, Mircea - Macedonski. Poemele Nopţilor, Editura Albatros, Bucureşti, 1972 

Antonescu, Georgeta - Natura în poezia românească. Antologie, prefaţă, comentarii, note şi 
bibliografie, Editura Humanitas, Bucureşti, 1996 

Bălu, Ion – Lucian Blaga – sinteze şi comentarii literare, Editura  Mihai Dascăl, Bucureşti, 1996  

Blaga, Lucian - Trilogia culturii, în Opere, vol. IX, Editura Minerva, Bucureşti, 1985 

Cioculescu, Şerban - Introducere în poezia lui T. Arghezi, Editura Minerva, Bucureşti, 1971 

Dumezil, Georges - Mit şi epopee, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1993 

Durand, Gilbert - Structurile antropologice ale imaginarului, Editura Univers Enciclopedic, 

Bucureşti, 2000 

Eliade, Mircea - Aspecte ale mitului, Editura Univers, Bucureşti, 1978 

Eliade, Mircea - Sacrul şi profanul, Editura Humanitas, Bucureşti, 1995 

Eliade, Mircea - Istoria credinţelor şi ideilor religioase, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1991 

Eliade, Mircea - Mituri, vise şi mistere, în Eseuri, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1991 

Flămând, Dinu - Introducere în opera lui G. Bacovia, Editura Minerva, Bucureşti, 1979 

Guadalupi, Gianni - Mituri biblice, vol. I, Editura Univers, 2009 

Kernbach,Victor - Dicţionar de mitologie generală, Editura Ştiinţifică şi Pedagogică, Bucureşti, 
1989 

Kernbach,Victor – Universul mitic al românilor, Editura Lucman, Bucureşti, 2005 

Gyorgy, Mandics – Ion Barbu în 10 poeme, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001 

Mincu, Ştefania - Nichita Stănescu- Poezii, Editura Pontica, Constanţa, 1997 

Negoițescu, Ion – Poezia lui Eminescu, Editura Junimea, Iași, 1972 

Pamfile, Tudor - Sărbătorile la români, Editura Saeculum, Bucureşti, 1997 

Păcurariu, Dim. – Teme, motive, mituri şi metamorfoza lor, Editura Albatros, Bucureşti, 1990 

Petrescu, Em. Ioana – Eminescu. Modele cosmologice și viziune poetică, Editura Paralela 45, 

Piteşti, 2005 

Rotaru, Valentina – Teoria literaturii. Compendiu cu aplicaţii, Editura Aula, Bucureşti, 2002 

Ruşti, Doina – Dicţionar de teme şi simboluri din literatura română, Editura Univers Enciclopedic, 

Bucureşti, 2012 

Soulis, Sofia – Mitologia greacă, SC Libris SRL, Braşov, 2000 

Tiutiuca, Dumitru – Teorie literară, Editura Institutul European, Iaşi, 2002 

Tomaşevski, Boris – Teorie literară, Editura Univers, Bucureşti, 1973 
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Vasile, Marian – Teoria literaturii pentru învăţământul preuniversitar, Editura Vestala, Bucureşti, 
1996 

Zafiu, Rodica - Poezia simbolistă românească, Editura Humanitas, Bucureşti, 1996 

 Bibliografie a operelor literare: 

Alecsandri, Vasile – Poezii populare ale românilor, Editura Minerva, Bucureşti, 1982 

Alecsandri, Vasile – Pasteluri şi alte poezii, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1981 

Arghezi, Tudor – Versuri, Editura Minerva, Bucureşti, 1980 

Bacovia, George – Versuri şi proză, Editura Albatros, Bucureşti, 1985 

Barbu, Ion – Versuri și proză, Editura Minerva, București, 1984 

Barbu, Ion – Poezii, Editura Albatros, București, 1982 

Blaga, Lucian – Opere, vol. I-II, Editura Ştiinţa, Chişinău, 1995 

Cantemir, Dimitrie – Descrierea Moldovei, Editura Minerva, Bucureşti, 1981 

Caragiale, Ion Luca – Nuvele, povestiri, amintiri, Editura Facla, Timişoara, 1984 

Creangă, Ion – Poveşti, povestiri, amintiri, Editura Ion Creangă, Bucureşti, 1987 

Eminescu, Mihai – Poezii. Proză literară, vol. I-II, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1984 

Macedonski, Alexandru – Poezii, Editura Herra, Bucureşti, 2002 

Slavici, Ioan – Basme, Editura Tana, Bucureşti, 2007 

Stănescu, Nichita – Îngerul cu o carte în mâini, Editura Maşina de Scris, Bucureşti, 1999 

Stănescu, Nichita – Poezii, Editura Minerva, Bucureşti, 1988 

Voiculescu, Vasile – Iubire magică. Povestiri, Editura Minerva, Bucureşti, 1984 

Voiculescu, Vasile – Poezii. Antologie, Editura Coresi, Bucureşti 
 

 

TIPURI DE ACTIVITĂŢI DIDACTICE 

-Lucrul în echipă- 

 

Prof. Corina Mihalache 

Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 În condiţiile sistemului de învăţământ bazat pe clase de elevi, deseori în practică, aceeaşi 
lecţie trebuie să solicite pe elevi diferenţiat. Se pot crea astfel, ca forme de organizare a activităţii 
didactice, grupuri/ echipe de elevi omogene sau eterogene, întrucât orice lecţie proiectată ştiinţific 
se finalizează cu evaluări formative care constau în rezolvarea unor sarcini de lucru. Grupurile 
omogene pot fi denumite: foarte lente, lente, cu ritm mediu de învăţare, rapide şi foarte rapide. 
Aşadar, ele se pot forma în funcţie de numărul de lacune, de numărul de erori, de viteza învăţării 
etc. 

 Activitatea pe echipe, în cadrul lecţiei de predare-învăţare este o variantă utilizabilă numai în 
cazul respectării anumitor condiţii ergonomice (sală specială, cu mese şi mijloace tehnice). Echipele 
pot fi alcătuite din 3 până la 5-6 elevi, iar prin această formă de activitate independentă se realizează 
contactul intim, direct cu textul literar, în primul rând, dar şi alte obiective educaţionale. Se poate 
aplica în lecţiile de comentare a unei opere (lirice, epice, dramatice); de recapitulare privind 
cunoştinţele despre creaţia de ansamblu a unui scriitor; de caracterizare generală a unei perioade/ 
curent literar, precum şi în evaluarea elevilor prin metoda referatelor sau portofoliilor, proiectelor, a 
diferitelor compoziţii pe baza operelor literare (caracterizări de personaje, comentarii cu diverse 
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obiective, compoziţii creatoare, realizate în diverse registre ale limbii şi în diferite moduri de 
expunere etc.), pentru verificarea şi evaluarea tuturor parametrilor receptivităţii literar-artistice: 

sensibilitate, imaginaţie (reproductivă şi creatoare), gândire critică, cultură, limbaj de specialitate, 
creativitate, capacitate de exprimare a tuturor acestora. 

 Câteva exemple vor lămuri mai bine această metodă de lucru. Pentru receptarea povestirii 
„Lostriţa” de Vasile Voiculescu, se poate organiza activitatea pe 5 echipe care vor urmări acţiunea 
operei: 

 Echipa 1 - Urmăriţi expoziţiunea. 
 Echipa 2 - Arătaţi în ce  constă conflictul (intriga). 

 Echipa 3 - Marcaţi, prin scurte citate, etapele semnificative ale desfăşurării acţiunii. 
 Echipa 4 - Extrageţi pasajul care ilustrează punctul culminant şi motivaţi. 
 Echipa 5 - Arătaţi în ce constă deznodământul. 

 Elevii fixează pe textul povestirii aceste momente, apoi prezintă acţiunea, folosind citate 
semnificative pentru evoluţia conflictului. Confruntarea rezultatelor muncii pe echipe se face prin 
dialog, profesorul intervenind la nevoie pentru a corecta eventuale inexactităţi privind receptarea de 
către elevi a acţiunii povestirii. 
 Tot prin activitate pe echipe se poate urmări sintaxa personajelor şi tehnica realizării lor 
artistice: 

 Echipa 1 - Personajul Aliman 

 Echipa 2 - Lostriţa/ Ileana 

 Echipa 3 – Vraciul 

 Echipa 4 – Bistriceanca 

 Echipa 5 - Sătenii 
 Se verifică activitatea independentă a elevilor prin conversaţie, discuţii, reţinându-se 

trăsăturile personajelor, tehnica realizării lor, ilustrate cu citate din operă. 
 Un alt exemplu îl poate constitui prezentarea generală a operei unui scriitor. Ne vom opri la 
universul liric arghezian şi vom forma grupele astfel: 

 Grupa 1 - Identificaţi atitudinea eului liric arghezian în poezia filozofico-religioasă. 
 Grupa 2 - Urmăriţi aspecte de la periferia societăţii şi din închisoare în volumul „Flori de 

mucigai”. 
 Grupa 3 - Selectaţi poeziile care marchează ipostaze diferite ale eului liric în poezia erotică. 
 Grupa 4 - Evidenţiaţi, prin exemple, universul mărunt prezent în poezia ludică. 

 Profesorul selectează o serie de poezii care ilustrează cele patru mari teme din creaţia lui 
Arghezi, împărţind apoi fiecărei grupe sarcinile corespunzătoare. Elevii vor identifica: atitudinea de 
pendulare a eului liric între credinţă şi tăgadă, aspectele de infern social din „Flori de mucigai”, 
amânarea clipei de iubire şi iubirea împlinită, ipostaze ale jocului în poezia argheziană. Cu ajutorul 
elevilor se va realiza apoi schema la tablă. 
 Alte exemple se pot referi la caracterizarea personajelor din romanul „Enigma Otiliei” de 
George Călinescu, modalităţi de realizare a comicului în comedia „O scrisoare pierdută” de I.L. 
Caragiale, prezentarea generală a unei epoci literare. 
 Pentru prezentarea generală a Epocii Marilor Clasici se pot urmări: încadrarea scriitorilor 

în curente, abordarea unor genuri şi specii literare, precum şi a unor teme şi motive fundamentale. 
Astfel, cele cinci grupe vor urmări: 

 M. Eminescu - romantism; abordează toate genurile şi speciile literare; teme şi motive 
romantice. 
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 I. Creangă - realism; genul epic - basmul, povestirea, romanul. 

 I.L. Caragiale - realism cu elemente clasice; genul dramatic - comedia şi drama; genul epic - 
schiţa, nuvela, povestirea. 

 I. Slavici - realism critic obiectiv; genul epic - nuvela, romanul. 

 T. Maiorescu - critica literară. 
 Lucrul pe echipe, în cadrul lecţiei de receptare-învăţare, se realizează pe teme, în unităţi de 
timp variabile, putându-se desfăşura în mai multe ore. Pe parcursul receptării operei se vor atinge 
obiectivele fundamentale ale învăţării: însuşirea de noi cunoştinţe, consolidarea şi sistematizarea, 
formarea de priceperi şi deprinderi, exersarea creativităţii şi evaluarea cunoştinţelor, priceperilor şi 
deprinderilor. 

 

 

OMUL DE ZĂPADĂ CARE VOIA SĂ ÎNTÂLNEASCĂ SOARELE DE MATEI 

VIŞNIEC – O LECTURĂ PLINĂ DE SEMNIFICAȚII 

 

Prof. Simona Nicoleta Minciu 

Liceul Teoretic „Educational Center” Constanţa, jud. Constanţa 

 

 

Cine nu a auzit de Regatul de gheață (Frozen, 2013)? Cu siguranță toată lumea știe povestea 
lui Olaf, omul de zăpadă care își dorea să petreacă măcar o zi sub razele soarelui fără să se topească. 
Iată că Matei Vișniec scrie în 2016 o piesă de teatru pentru copii, având în rol principal un om de 
zăpadă care reiterează, oarecum, povestea lui Olaf. Spun oarecum, deoarece deznodământul este 

diferit pentru cele două personaje. 
Povestea Omului nostru este destul de simplă! A fost făcut pe marginea unui lac, sub un 

măr, de către copiii din sat cu ocazia primei ninsori care anunța sărbătorile de iarnă. La prima 
vedere, el este un om de zăpadă normal: cu un nas dintr-un morcov, cu doi cărbuni în locul ochilor, 
cu o castană pe post de gură, cu o mătură ce ține locul unei mâini, cu o haină ce se închide cu trei 
nuci în loc de nasturi, cu o căciulă veche și un fular care să îi țină de frig, dar și cu o pipă din 
bambus ce îi conferă un aer aristocratic. Viața sa este una banală, specifică oamenilor de zăpadă, 
ziua jucându-se asiduu alături de copii, iar seara privind neîncetat cerul înstelat. Prietenos din fire, îl 
vizitează și animalele pădurii din apropiere: vulpi, iepuri, cerbi ș.a. Fiind novice, la început este 
liniștit, crezând că aceasta este viața în general. Însă, începe să se teamă atunci când află de la un 
corb despre ultima ninsoare, despre soare și despre venirea primăverii și efectele sale asupra naturii 

și implicit asupra propriei sale „vieți”.  
Din acest moment va începe călătoria în căutarea soarelui pentru a-i lansa rugămintea sa 

arzătoare cu scopul de a se salva de la topirea iminentă. Astfel, la o primă analiză putem spune că 
tema textului este trecerea ireversibilă a timpului, percepută prin succesiunea anotimpurilor. De 
asemenea, prietenia este o altă temă a textului. În călătoria sa inițiatică în moarte, putem spune, 
omul de zăpadă își arată prietenia animalelor cu care se întâlnește, fiind capabil să renunțe la câte un 
obiect care îl definește în scopul trăiniciei legăturii dintre ei. Renunță la el pentru a-și ajuta prietenii 
aflați în necaz: rândunica primește mătura sa pentru a-și face cuib, lupul bolnav va lua căciula și 
fularul, iar animalele cu care se întâlnește ulterior vor primi câte ceva de la el pentru a-și potoli 
foamea (iepurele va primi morcovul, marmota și fiii săi vor primi nucile, castorului (un fel de 
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Charon care îl trece în lumea de dincolo cu luntrea sa) îi dă castana ș.a. Ajuns în fața astrului 
suprem (Domnul Soare), Omul (aflat la stadiul de bulgăre de zăpadă) îi dăruiește acestuia pipa sa, 
dând dovadă de o inimă curată și dornică de fapte bune. După discuția cu Soarele, omul de zăpadă 
ajunge o inimă roșie, luminoasă și care palpită. Oare este întâmplătoare acestă ultimă formă de 
existență a sa? În mod negreșit, nu! Ultimul stadiu îl caracterizează cel mai bine pe omul de zăpadă, 
scoțând în evidență calitățile sale extraordinare: respectul, prietenia, bunătatea, grija și empatia. Se  
sugerează lectorului că, până la urmă, tot ceea ce contează la om este inima sa. Soarele îi rezolvă 
aparent problema, transformându-l într-un vis care va pluti deasupra văzduhului (timp de nouă luni) 
până iarna următoare când va lua din noua forma unui om de zăpadă.  

Mergând mai departe cu interpretarea textului, identificăm și câteva idei filosofice legate de 
ciclicitatea vieții, dar și de valorile morale impuse cititorului prin simpla lectură (ultimele fiind 
analizate anterior). Prin intermediul acestei opere, lectorul înțelege mai ușor trecerea de la viață la 
moarte și ce presupune aceasta, fără ca ultimul termen să apară măcar în corpul textului. Cititorul 
află, în finalul textului, că după orice dispariție a unei ființe dragi, aceasta va „trăi” doar prin 
rememorarea momentelor plăcute petrecute în compania sa. Ideile filosofice sunt transpuse și prin 
intermediul simbolurilor, unele explicitate de Alain Gheerbrant și Jean Chevalier în Dicționarul de 
simboluri: corbul – simbolul raționalului și al gândirii negative,  bufnița – simbolul înțelepciunii, 
dar și al lipsei capacității de decizie, rândunica – simbolul speranței, mugurii –  speranța 
revitalizării, iepurele – trecerea vieții, lupul – simbolul luminii, ajută sufletele în trecerea către 
lumea cealaltă, marmota – simbolul iubirii, veverița – simbolul prudenței, al înțelepciunii și al 
pregătirii, castorul – este un animal psihopomp, chiar malign și soarele – simbolizează iluminarea și 
eternitatea.  

 În concluzie, opera Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele de Matei Vișniec 
prezintă crunta temă a morții într-o notă pozitivă, chiar relaxată, invitând micul cititor sau micul 
spectator (în cazul în care este jucată pe scenă) să-și pună diverse întrebări legate de viață, de 
natură, de prietenie și de trecerea timpului. Dar de ce să fie o lectură doar pentru cei mici? Cred că 
orice adult ar fi impresionat de drumul și de trăirile eroului nostru curajos! Oricare dintre voi ar vrea 
să retrăiască pentru câteva secunde copilăria petrecută printre nămeți în așteptarea sărbătorilor. 
Citiți! Cititul este o hrană spirituală! Lectură plăcută! 
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COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING 

 

 

Prof. Raluca Pescaru 

Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia, jud. Alba 

 

 

 Communicative Language Teaching (CLT) builds on a pedagogical approach to language 

teaching and incorporates notions of acquisition and motivation. 

 CLT focuses on interaction as central to learning as both the means and the ultimate goal of 

learning a language. According to authors such as Canale (1983), Brown (2001), Nunan (1991, 

2004) and Littlewood (2007), CLT focuses on language as it is used in real contexts i.e., language 

for “real life” communication and so the students are given opportunities to express their ideas and 

opinions. The teacher acts as a facilitator during classroom activities so that students will ultimately 

be equipped with tools in order to generate a spontaneous language use outside the classrooms 

boundaries. 

     There has been a significant change in the received wisdom regarding the role of the 

language teacher over the years since CLT replaced the grammar translation method and audio-

lingual method, for example. Teachers are meant to be less dominant in the classroom and develop 

more authentic relationships with students. The teaching sequence, „presentation, practice and 

production‟ („PPP‟) is aimed to gradually produce more independent learners who take positive roles 

in the classroom interaction. Teachers are seen more as guides and facilitators than as controllers of 

everything that happens in classrooms. CLT is often contrasted with traditional teaching methods 

such as audio-lingual and grammar translation methods which are centered around the display of 

grammar rules and language structures, and teachers spend a substantial amount of time on pattern 

drills. Students have to repeat the pattern over and over until it is learnt by heart. 

     However, in CLT techniques, teachers try to use more communicative exercises. Canale  

for example, offers some useful suggestions about how teachers can move from traditional exercises 

to information gap activities for instance. CLT encourages students to practise structures through 

activities. 

 CLT not only encourages the above activities but also emphasizes the use of visual aids, cue 

cards and power-point displays. Language teachers in the old-fashioned teaching ways used to use 

chalk, talk, black board, and pictures. Influenced by the principles of CLT, teachers have adopted 

more sophisticated Hi- Tech techniques in their classrooms. 

 Role-play and communicative games are also part of CLT features that can be arranged for 

group work and pair work. Students usually enjoy these kinds of tasks because they create some sort 

of fun besides they help develop students‟ communication skills. 

 The five features of CLT outlined by Nunan (1991, p.279) underpin good practice in 

developing the learner‟s language competence. The five features are: 

 An emphasis on learning to communicate through interaction in the target language. 

 The introduction of authentic texts into the learning situation. 

 The provision of opportunities for learners to focus, not only on language but also on the 

learning management process. 

 An enhancement of the learner‟s own personal experiences as important contributing 

elements to classroom learning. 
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 These features are based on the idea that the learner is the central focus of language teaching 

and learning processes and so the emphasis must be put on the students‟ needs and interests.  The 

basic pedagogical principle of CLT is that successful acquisition of the target language on the part 

of the learners depends on the amount of interaction and negotiation of meaning that they participate 

in. In this way, the integration of language input and output contributes to the language development 

system of the learners. 

       „Meaningful Learning‟ is about the language or language content in EFL teaching and of that 

learning having meaning and relevance to learners‟ interests and lives. This principle is closely 

related to the automaticity principle. According to Brown, “Meaningful learning will lead to better 

long-term retention than rote learning”. 
       The classroom, however, has not always been the best place for meaningful learning. In the 

days when the audio-lingual method was popular, rote learning was the dominant mode of 

classroom teaching where students were drilled in order to „over-learn‟ language forms. The 

principle of meaningful learning does not say that all aural-oral drilling is harmful - it may be useful 

for some language aspects such as rhythm, stress and intonation, but should not be the dominant 

technique. 

       „Intrinsic motivation‟ is about the drive to achieve certain objectives and goals. If the 

classroom techniques are designed in such a way that takes account of students‟ intrinsic motivation, 

then students will perform the task because it is intrinsically fun, interesting or useful and not 

because of the possibility of reward from the teachers. 

The development of intrinsic motivation involves affective processing, which stems from students‟ 
desires and needs.  

       „Self –Confidence‟ is related to „language ego‟ and can be defined as the student‟s self-belief 

in his or her ability to achieve what she or he wants to achieve and it is the power inside any one to 

reach success. This principle stems from the fact that self- esteem is the key to successful learning 

experience. If a person believes in his/ her ability to accomplish a task, then he or she will 

successfully achieve this goal. 

 The teacher‟s role is therefore to assure students of their ability to achieve the tasks assigned 

to them. In order to sustain self-confidence, the teacher should start from doing easy tasks to those 

which are more difficult. Classroom activities would logically start with simpler techniques and 

concepts, and teachers should try to exclude any activities which will give students a sense of failure. 

       All learners of a foreign language are challenged to take risks in their learning.  This 

principle is interlinked with the two principles mentioned above. It is important to encourage 

learners to take risks in their attempts to use the new language both productively and receptively. 

Self-confidence and strong language ego lay the ground for risk-taking. If learners recognize their 

own ego and develop a firm belief in their ability that they feel they can do it, so they are ready to 

take risks. They thus will feel ready to try out their acquired language, risking making mistakes or 

by asking questions. 

 The SL-FL teacher can reflect on this principle in his or her classroom by, for example 

creating an atmosphere in the classroom that encourages students to try out the new language. 

Providing reasonable challenges in the classroom techniques and using different types of exercises 

such as reading aloud, giving presentations and role plays would enable them to challenge 

themselves and use their language skills. 

 Therefore, responding positively to students‟ risky attempts by praising them for trying lay 

the path for more risk taking and success. 
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II. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

 

PARTICULARITĂȚI ALE DIGESTIEI LA VERTEBRATE 

-Proiect didactic- 

-Clasa a VI-a- 

 
Prof. Mirela Antoche 

Şcoala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoşani, jud. Botoşani 
 

 
ETAPELE    

LECŢIEI 
CD/

OP 

ACTIVITATEA   PROFESORULUI TIMP ACTIVITA

TEA   

ELEVILO

R 

MATERI

ALE 

DIDACTI

CE 

METODE 

DIDACTI

CE 

EVALUA

RE 

 

 

 

Moment   

organizatoric 

 

 

 Verificã dacã sunt  condiţii optime  
pentru  desfãşurarea orei. 

Solicitã elevului de  serviciu  sã 

numeascã elevii  absenţi şi îi  noteazã în 
catalog. 
Pregãteşte  materialul didactic  pentru 
lecţie. 
Organizarea clasei  în vederea  

realizării activităţilor pe grupe (în 
număr de 3).  

2 min. Îşi pregãtesc  
manualul,  

creioanele,  

caietele 

   

Verificarea 

cunoștințelor 
anterioare 

 

 

 

 

 

CD. 

1.3 

CD. 

2.1 

CD. 

2.2 

CD. 

3.1 

CD. 

3.2 

O1 

O2 

 

Chestinare orală: 
-Ce ați avut de pregătit pentru astăzi? 

-Care sunt cele trei tipuri de nutriție? 

-Ce este digestia? 
 

Situația de învățare 1 (SÎ.1): 

-Profesorul împarte  sarcini de lucru 

celor trei echipe, în mod diferențiat: 
Echipa Vizual: Indicați organele 
sistemului digestiv pe torsul uman! 

Echipa Practic: Reașezați organele 
digestive în poziția lor anatomică! 
Echipa Auditiv: Simulați un tub 
digestiv prin așezarea voastră după 
ce ați tras un bilet cu denumirea unui 
organ! Atașați glandele anexe! 
 

Situația de învățare 2 (SÎ.2): 
Urmăriți secvența de film! 

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

jYWFgPRCwQY)  

Echipa Vizual: Indicați pe fișa de 
lucru organele digestive și rolul 
acestora pe scurt! 

Echipa Auditiv: Explicați elevilor 
din grupa Practic rolurile cavității 
bucale/stomacului/ intestinului în 
realizarea digestiei! 

Echipa Practic: Realizați o schemă 

15 

min. 

Elevii 

răspund la 
întrebări. 
 

 

Elevii 

colaborează 
în echipe și 
rezolvă 
sarcinile de 

lucru. 
 

Elevii se 

corectează 
reciproc 

dacă este 
cazul. 

 

Elevii 

colaborează 
în echipe și 
rezolvă 
sarcinile de 

lucru; 

 

Elevii se 

corectează 
reciproc 

dacă este 

 

 

 

 

Torsul 

uman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videoproi

ector 

Film 

didactic 

Activitate 

frontală  
Conversaț
ia 

euristică  
 

 

Activitate 

pe grupe/ 

frontală 

Observați
a 

Demonstr

ația 

Conversaț
ia 

Algoritmi

zarea 

 

Jocul 

didactic 

 

 

 

Activitate 

pe grupe/ 

frontală 

Observați
a 

OSE 

Probă 
orală 

 

OSE 

 

 

 

OSE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jYWFgPRCwQY
https://www.youtube.com/watch?v=jYWFgPRCwQY
https://www.youtube.com/watch?v=jYWFgPRCwQY
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logică a digestiei la om pe baza 
informațiilor primite de la colegii din 
echipa Auditiv! 

cazul. Demonstr

ația 

Conversaț
ia 

Algoritmi

zarea 

 

Jocul 

didactic 

Captarea 

atenției 
 

O3 

O4 

O5 

Profesorul anunță și scrie pe tablă 
titlul lecției: Particularități ale 
digestiei la vertebrate  
Precizează obiectivele operaționale 
ale lecției de zi. 
Împarte elevii pe alte 5 grupe: pești, 
amfibieni, reptile, păsări și mamifere. 

Fiecare grupă conține elevi cu cele 3 
stiluri de învățare. 

1 min. Elevii 

notează 
titlul lecției 
pe caiete. 

Fișe de 
lucru 

Manuale  

 

Activitate 

frontală  
 

OSE 

Dirijarea 

învățării 
 

CD. 

2.1 

 

CD. 

2.2 

 

CD. 

3.1 

 

CD. 

3.2 

 

O3 

 

O4 

 

O5 

-Profesorul notează schema lecției 
pe laptop/la tablă. 
 

Situația de învățare 3 (SÎ.3):  
În fiecare echipă, elevii cu stil de 

învățare vizual colorează 
componentele sistemului digestiv 

repartizat  

(pești/ amfibieni/ reptile/ păsări/ 
mamifere) pe fișele individuale, 
utilizând manualul (pagina 34); elevii 

cu stil de învățare practic indică pe 
desen componentele sistemului 

digestiv și  elevii cu stil de învățare 
auditiv repetă/ verbalizează aceste 
componente în ordine pentru celelalte 
4 echipe. 

 

Situația de învățare 4 (SÎ.4): 
 În fiecare echipă elevii cu stil de 

învățare vizual identifică deosebirile 
între om și grupul repartizat de 
vertebrate la nivelul cavității 
bucale/stomacului/ intestinului cu 

ajutorul atlaselor / manualelor; elevii 

cu stil de învățare practic explică 
colegilor ”auditivi” deosebirile găsite 
și elevii cu stil de învățare auditiv 
le verbalizează colegilor din celelalte 
4 echipe. 
 

Situația de învățare 5 (SÎ.5): 
Stabiliți în fiecare echipă de ce apar 
deosebiri între sistemele digestive de 
la vertebrate! Notați concluziile 

voastre!  

20 

min. 

Colaboreaz

ă în echipă 
pentru a 

completa 

fișele de 
lucru cu 

schema 

lecției. 
 Elevii 

fiecărei 
echipe  vor 

prelua pe 

fișele de 
lucru 

personale 

produsele 

realizate de 

celelalte 4 

echipe. 

Elevii 

colaborează 
și 
completeaz

ă fișele de 
lucru. 

 

 

 

 

 

Elevii 

colaborează 
și 
completeaz

ă fișele de 
lucru. 

Videoproi

ector 

Fișe de 
lucru 

Manuale  

Atlase 

zoologice 

 

 

 

 

 

Atlase 

zoologice 

și 
anatomice 

Manuale 

școlare 

Activitate 

pe 

echipe/ind

ividuală 

Demonstr

ația cu 
ajutorul 

desenului 

Conversaț
ia 

euristică 

Algoritmi

zarea  

 

 

 

 

 

 

Conversaț
ia 

euristică 

Demonstr

ația 

Explicația  
 

 

 

 

 

Dezbatere 

Problemat

izare 

 

 

OSE 

Probă 
orală 

 

 

 

 

 

 

 

OSE 

Probă 
orală 

 

 

 

 

Probă 
scrisă 

Asigurarea 

conexiunii 

CD. 

2.1 

Situația de învățare 6 (SÎ.6):  

Fiecare echipă extrage un bilet pe 
6 min. Elevii 

dezbat și 
Atlase 

zoologice 

Activitate 

pe echipe  

OSE 
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inverse CD. 

2.2 

CD. 

3.1 

CD. 

3.2 

O4 

O5 

care scrie numele unui animal și 
identifică două particularități ale 
digestiei acestuia (șalău, broasca de 
lac, șarpe de casă, găină, vacă). 
Elevii cu stil de învățare auditiv le 
prezintă și celorlalte echipe. 
 

argumentea

ză 
concluziile. 

 

 

Dezbatere  

Problemat

izare  

Probă  
orală 

Evaluare  

 

 Profesorul împarte elevilor o fișă de 
evaluare – Text Lacunar /Timpul 

de lucru este de 3 min. 

Realizați autoevaluarea! Ce note ați 
obținut? 

5 min. Elevii 

completeaz

ă textul 
lacunar și 
se 

autocorecte

ază. 

Fișe de 
evaluare 

Activitate 

individual

ă 

 

 

Proba 

scrisă 

Autoevalu

are  

Aprecierea 

activitãţii  
elevilor 

 Profesorul notează elevii cei mai 
activi la oră, făcând și aprecieri 

verbale asupra activității clasei. 

1 min.  Catalog   
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IMPORTANŢA LUCRĂRILOR PRACTICE ÎN PREDAREA BIOLOGIEI 

  

                                                                               Prof. Camelia Nicoleta Baic 

 Colegiul Tehnic „Unirea” Ștei, jud. Bihor 

 

Lucrările practice de laborator se caracterizează prin efectuarea de către elevi, în mod 
independent, personal sau pe grupe (de regulă în laboratorul de biologie) a unor activităţi de 
cunoaştere în general nemijlocită a sistemelor biologice prin aplicarea unor experienţe de fiziologie 
vegetală şi animală, analiză, comparare şi cercetare macroscopică, lucrări de microscopie şi de 
disecţie, sub conducerea profesorului de biologie.  

Întâlnită până nu demult în numeroase lucrări de didactică şi metodică ca o modalitate, mai 
ales de aplicare şi consolidare a cunoştinţelor şi deprinderilor, în prezent se consideră că locul 
lucrărilor de laborator în perfecţionarea învăţământului biologic este legat de aplicarea lor în 
observarea, cercetarea şi descoperirea structurii, anatomiei, fiziologiei, ecologiei şi biologiei 
diferitelor organisme procariote şi eucariote, prin antrenarea elevilor în efectuarea creatoare şi 
independentă a unor etape distincte ale procesului de cunoaştere.  

Aplicate în sens euristic, lucrările de laborator cu caracter investigativ şi experimental tind 

să apropie activitatea elevilor de specificul actului de cercetare, de descoperire. 

Spre deosebire de experiment, care imprimă învăţării un pronunţat caracter de investigare, se 
consideră că metoda lucrărilor practice constă în executarea de către elevi (sub conducerea 
profesorului) a diferitelor sarcini în scopul aplicării cunoştinţelor la soluţionarea unor probleme 
practice, al dobândirii unor deprinderi motrice, al formării unor priceperi şi deprinderi, şi de 
aplicare a teoriei în practică. 

În studiul biologiei în învăţământul preuniversitar, lucrările practice de laborator se desfăşoară 
prin aplicarea observării independente, a experimentului de laborator şi a experienţelor, a învăţării 
prin descoperire şi a modelării. 

Clasificarea lucrărilor practice de laborator 

Clasificarea lucrărilor practice de laborator se face în funcţie de mai multe criterii: 
1. După genul de activitate care predomină, distingem: 

a. lucrări de laborator de analiză, de comparare şi de cercetare, în care latura descriptivă de 
prezentare făcută într-o lecţie tradiţională de profesor, este înlocuită cu observarea şi cercetarea 
materialului biologic, distribuit elevilor individual sau pe grupe; 

b. lucrări de laborator de microscopie care prezintă o valoare deosebită pentru cunoaşterea 
structurii microorganismelor, plantelor, animalelor şi omului; asimilarea cunoştinţelor de biologie 
umană se face mai eficient prin studiul microscopic al: celulei şi ţesuturilor, structurii scoarţei 
cerebrale şi a retinei, elementelor figurate ale sângelui, nefronului, gameţilor la om etc.; 

c. lucrări de disecţie care dau elevilor posibilitatea să descopere complexitatea structurală şi 
funcţională a organelor (de ex.: disecţia pe globul ocular de mamifer, disecţia rinichiului de porc, a 
inimii de mamifer etc.); 

d. lucrările bazate pe experienţe realizate independent de către elevi asigură asimilarea şi 
aprofundarea cunoştinţelor de fiziologie animală şi umană. 

Experienţele de fiziologie animală şi umană (unele dintre acestea din urmă realizate pe modele 

biologice) permit elevilor să înveţe modul de funcţionare a diferitelor structuri, organe şi sisteme de 
organe la animale şi la om, desfăşurarea  funcţiilor de relaţie, nutriţie şi reproducere, corelaţia dintre 
acestea pentru înţelegerea organismului ca un tot unitar. 
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Astfel, la clasa a VII-a se pot organiza lucrări bazate pe experienţe referitoare la cercetarea 
compoziţiei chimice a oaselor, studiul digestiei amidonului sub acţiunea salivei, cercetarea 
automatismului cardiac etc.. 

2. După obiectivul didactic urmărit, lucrările de laborator pot fi: 
a. lucrări cu scop de investigare şi descoperire; 

b. lucrări cu scop recapitulativ, de fixare şi aprofundare a cunoştinţelor şi abilităţilor; 
c. lucrări cu scop evaluativ. 

Lucrările de laborator cu scop de investigare şi descoperire sunt bazate pe observare de tip 
investigativ şi pe experiment cu scop de cercetare; pun elevii în situaţia de a explora nemijlocit 
lumea vie, ajutându-i să înveţe prin acţiune caracteristicile diferitelor grupe de plante şi animale, 
precum şi pe cele ale proceselor şi fenomenelor specifice acestora. 

Lecţia de biologie care se realizează pe baza lucrărilor de laborator cu scop de cercetare îşi 
modifică structura şi devine lecţie de descoperire. 

Principalele etape ale lucrărilor de laborator cu scop de investigare (cercetare) sunt 

aceleaşi cu ale observării de tip investigativ şi ale experimentului cu scop de cercetare şi au fost 
descrise anterior.  

O astfel de activitate observativă şi experimentală este descrisă în cele ce urmează în studiul 
unui ecosistem acvatic poluat (Ecologie clasa a VIII-a – cerc de ecologie). 

Etapele  desfăşurării  unei lucrări de cercetare a biocenozelor unui râu/lac poluat: 
1. actualizarea unor cunoştinţe şi stimularea interesului elevilor prin prezentarea unor date 

noi despre: poluarea apelor, surse de impurificare, clasificarea apelor din punct de vedere al 

gradului de poluare; aspecte ale metodologiei cercetării; 
2. punerea problemei care incită la cercetare: râul (lacul) din apropierea şcolii este poluat, 

conţinând cantităţi foarte mari de substanţe organice şi având o concentraţie foarte mică de O2. Este 

posibilă viaţa în aceste condiţii? 

3. enunţarea şi discutarea ipotezei: în această apă pot trăi organisme heterotrofe adaptate la 
astfel de condiţii; 

4. discutarea modalităţilor de verificare a ipotezei şi a procedeelor practice, experimentale; 
5. verificarea ipotezei prin cercetarea organismelor din râul poluat şi a adaptărilor lor la 

mediu. 

a. pe teren – cercetarea condiţiilor abiotice şi biotice; colectarea unor probe de apă şi mâl 
prin aplicarea unor metode specifice ecologiei; 

b. în laborator cu ajutorul fişelor de lucru: cercetarea şi determinarea organismelor 
microscopice – adaptări; cercetarea şi determinarea organismelor macroscopice – adaptări, mod de 
viaţă; 

6. evaluarea rezultatelor: se discută cu elevii rezultatele obţinute independent şi notate în 
fişele de lucru (cu ajutorul unor desene distributive); 

7. activităţi de întărire, adâncire şi aplicare a cunoştinţelor; elevii stabilesc reţeaua trofică 
dintre diferitele populaţii de organisme din acel râu sau lac poluat; se discută alegerea metodelor 
specifice de epurare în funcţie de populaţiile identificate. 

Observarea independentă, experimentul de laborator, ca şi metoda lucrărilor de laborator 

utilizate în dobândirea noilor cunoştinţe şi deprinderi constituie veritabile puncte nodale ale 
corelării dintre metodele clasice şi cele moderne în învăţarea disciplinelor biologice, deoarece 

oferă posibilităţi multiple de aplicare a unor modalităţi de lucru noi, cum ar fi algoritmizarea, 

problematizarea şi, mai ales, învăţarea prin descoperire. 
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Exemplu 

Lucrarea de laborator poate fi utilizată la tema “Extragerea ADN-ului” 

Fişa de lucru 

Elev: 

Clasa: 

Tema: ”Extragerea ADN-ului” 

Scop: Prin realizarea acestei lucrări practice elevii îşi formează priceperi şi deprinderi prin care 
extrag ADN, înţeleg că acesta este prezent în toate celulele. 

Răspundeţi la următoarele cerinţe: 
 enumeraţi componentele nucleotidelor ADN şi ARN; 
 evidenţiaţi deosebirile între nucleotidele ADN şi nucleotidele ARN; 
 reprezentaţi schematic structura bicatenară a ADN; 
 stabiliţi poziţia bazelor azotate la nivelul catenelor şi importanţa acestei aşezări; 
 explicaţi rolul ADN ca material genetic; 
 poate fi extras şi văzut ADN-ul din celule? 

Materiale necesare: 

- vase (mojare) pentru zdrobirea fructelor, apă caldă, sare, detergent lichid de vase, alcool sanitar 
rece, hârtie de filtru, pahare Berzelius, eprubete curate, scobitori. 
Mod de lucru: 

 Puneţi într-un vas (mojar) o jumătate de căpşună şi striviţi-o; 

 Adăugaţi 1 linguriţă de sare şi turnaţi uşor apa călduţă; 
 Amestecaţi conţinutul 5-10 secunde până obţineţi un piure; 
 Filtraţi lichidul într-un pahar Berzelius; 

 Adăugaţi peste lichid 2 linguriţe de detergent lichid şi amestecaţi pentru omogenizare;  

 Evitaţi formarea bulelor; 
 Transferaţi cu grijă lichidul filtrat într-o eprubetă curată; 
 Adăugaţi încet 3 ml de alcool rece (ţinut în prealabil la congelator sau pe gheaţă). Alcoolul 

trebuie adăugat astfel încât să se prelingă pe marginea eprubetei până ajunge la suprafaţa 
extractului. La sfârşit trebuie să aveţi un strat superior incolor (alcoolul) şi un strat inferior roşu 
(resturi celulare); 

 Observaţi stratul superior. Notati ceea ce observaţi; 
 Introduceţi după 2-3 minute o scobitoare şi scoateţi ADN-ul din stratul superior. 

 Răspundeţi la întrebările de mai jos: 

 De ce este necesară zdrobirea fructului? 

 Ce rol au sarea şi detergentul? 

 ADN-ul extras este pur? Ce altceva ar putea fi ataşat la ADN? 

 De ce unele celule conţin mai mult ADN decât altele? 
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PREDAREA ŞI ÎNVĂŢAREA BIOLOGIEI  
FOLOSIND METODA JIGSAW 

 

Prof. Mirela Emilia Diaconescu  

Şcoala Gimnazială „Nicu Constantinescu” Buzău, jud. Buzău 

  

 În sistemul de învăţământ activităţile de predare-învăţare-evaluare, precum şi obiectivele 

acestora sunt realizate prin intermediul metodelor de învăţământ. De aceea, metodologia didactică 
ocupă locul central în conţinutul tehnologiei didactice. 
 Metodele de învăţământ reprezintă căile folosite în şcoală de către profesor pentru a-i 

îndruma pe elevi să descopere viaţa, natura, lumea, ştiinţa. Ele sunt şi mijloacele prin care se 
formează şi se dezvoltă priceperile, deprinderile şi capacităţile elevilor de a acţiona asupra naturii, 
de a forma caracterul şi de a dezvolta  personalitatea. 
 În învăţământul tradiţional, accentul cădea pe activitatea profesorului, el „îi învaţă” pe elevi. 

Astăzi, evidenţierea rolulului profesorului de a modela personalitatea elevului şi de a-l face capabil 

să se adapteze şi să se integreze în mediul social, cu condiţia respectării individualităţii, constituie 

unul din factorii de bază ai reuşitei şcolare. 
 Modernizarea metodelor didactice de la primele lor forme şi anume de la comunicarea orală 
sub formă de naraţiune până la metodele cu care se operează în didactica modernă (problematizarea, 
modelarea, descoperirea, studiul de caz, IAC etc.) constituie un proces care a contribuit şi contribuie 
la creşterea actului educaţional la biologie.  
 Disciplinele biologice nu dispun exclusiv de metode proprii, clasice sau moderne, ci recurg 

la adaptarea metodelor de predare-învăţare de la alte discipline ţinând cont de: 

 dinamica conţinuturilor şi particularităţile metodice ale predării; 
 individualizarea învăţării biologiei, ca disciplină deschisă şi dinamică; 

 studiul biologiei, atât ca disciplină autonomă, cât şi ca instrument operaţional al altor 
discipline. 

 Valenţele formativ-educative care recomandă utilizarea metodelor interactive atât pentru 
învăţare, cât şi pentru evaluare sunt următoarele: 

 îmbunătăţirea capacităţii de comunicare orală şi scrisă; 

 însuşirea activă, conştientă şi temeinică a cunoştinţelor, formarea priceperilor şi 
deprinderilor corespunzătoare specifice muncii de laborator; 

 formarea şi  dezvoltarea unor operaţii şi activităţi intelectuale şi practice;  

 posibilitatea evaluării rapide a pregătirii elevilor;  
 formarea limbajului de specialitate, un instrument preţios şi indispensabil pentru dezvoltarea 

raţionamentului elevului; 
 întrebările dezvoltă învăţarea creativă, evaluează progresul elevilor, orientează observaţia şi 

dirijează învăţarea. 

 Învăţarea centrată pe elev reprezintă o abordare a predării-învăţării disciplinelor biologice 
care presupune înlocuirea prelegerilor cu un stil de învăţare activ, integrarea programelor de 

învăţare ce ţin cont de ritmul propriu al elevului cu situaţiile de colaborare în grup. Elevul este cel 

responsabil pentru progresele pe care le face în ceea ce priveşte educaţia. 
 Caracteristicile fundamentale ale învăţării centrate pe elev promovează ideea că elevilor 
trebuie să li se ofere control asupra învăţării prin asumarea responsabilităţilor cu privire la ceea ce 
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învaţă, modul cum se învaţă şi de ce, momentul când învaţă. Învăţarea centrată pe elev a făcut 

trecerea de la predare la învăţarea în care accentul nu mai este pe profesor, ci pe elev. 

 Se recomandă utilizarea metodelor interactive ca practici de succes atât pentru învăţare, cât 
şi pentru evaluare, deoarece: 

 stimulează implicarea activă în sarcină a elevilor şi asumarea responsabilităţilor; 
 exersarea capacităţilor de analiză şi de luare a deciziilor; 
 determină creşterea motivaţiei elevilor;  
 determină formarea spiritului de lucru în echipă; 
 au eficacitate în procesul învăţării şi aplicării celor învăţate; 
 asigură o memorare mai bună a elevilor şi dezvoltarea aptitudinilor de gândire; 
 dă o posibilitate mai mare de includere - poate fi adaptată în funcţie de potenţialul fiecărui 

elev în parte, deoarece aceştia au capacitate de învăţare diferită; 
 elevii îşi descoperă propriile capacităţi şi limite care îi ajută în autoevaluare; 

 dinamica din interiorul grupului de lucru are influenţe favorabile în planul personalităţii;  
 comunicarea în cadrul grupului de elevi este optimizată; 
 descurajează practicile de speculare sau de învăţare doar pentru notă; 
 rolul profesorului este acela de a administra procesul de învăţare al elevilor, nu de a 

transmite noţiuni şi cunoştinţe; 
 sunt mai apreciate de către elevi. 

 Calitatea pedagogică a metodei presupune transformarea acesteia dintr-o cale de cunoaştere 
propusă de profesor într-o cale de învăţare realizată efectiv de către elev.  
 Sunt considerate metode activ-participative toate acele metode care sunt capabile să 
mobilizeze energia elevilor, să le concentreze atenţia, să-i facă să urmărească lecţia cu interes, care-

i îndrumă să-şi pună în joc imaginaţia, înţelegerea, puterea de anticipaţie, memoria etc. Aceste 

metode sunt cele care îi ajută pe elevi să găsească singuri cunoştinţele ce urmează a fi însuşite, să 
afle singuri soluţiile problemelor şi îi  „învaţă” pe elevi să înveţe, lucrând independent. 

 Clasificarea metodelor şi tehnicilor interactive de grup 

 În opinia mai multor didacticieni (Cerghit, Oprea, Pânişoară) după funcţia didactică 
principală, metodele şi tehnicile interactive de grup se pot clasifica astfel: 

 Metode de predare-învăţare interactivă în grup: 
 Metoda predării/învăţării reciproce; 

 Metoda Jigsaw (Mozaicul); 

 Metoda cubului; 

 Ştiu_vreau să ştiu_am învăţat. 
 Metode de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor şi de verificare: 
 Harta cognitivă sau harta conceptuală (Cognitive map, Conceptual map); 

 Matricele; 

 Lanţurile cognitive; 
 Scheletul de peşte; 
 Diagrama cauzelor şi a efectului; 
 Tehnica florii de nufăr (Lotus Blossom Technique); 
 Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii: 
 Brainstorming; 

 Explozia stelară; 

 Metoda Pălăriilor gânditoare (Thinking hats – Edward de Bo); 
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 Studiul de caz; 

 Phillips 6/6; 

 Tehnica 6/3/5; 

 Controversa creativă; 
 Fishbowl (tehnica acvariului); 

 Tehnica focus grup. 

 Metode de cercetare în grup: 
 Tema sau proiectul de cercetare în grup; 
 Experimentul pe echipe; 

 Portofoliul de grup. 

 Alegerea şi utilizarea metodelor depind de specificul disciplinei predate, de particularităţile 
de vârstă ale elevilor, de nivelul dezvoltării lor psihice şi de experienţa achiziţionată. La biologie, 
pentru realizarea obiectivelor este necesar ca profesorul să utilizeze un ansamblu de metode care să-

i pună pe elevi într-o situaţie de învăţare dirijată în scopul descoperirii adevărurilor ştiinţifice şi 
raportarea lor la necesităţile practice ale vieţii şi activităţii omului.  
 Metodele trebuie astfel combinate, încât să constituie strategii de învăţare, instrumente de 

lucru la îndemâna elevilor în procesul de cunoaştere şi dobândire de noi cunoştinţe, precum şi în 
activitatea de evaluare şi autoevaluare. Rolul metodelor în predarea-învăţarea biologiei este acela de 
a promova interacţiunea dintre elevi, ducând la o învăţare activă şi cu rezultate evidente. 

 Metoda Jigsaw (Mozaicul) sau metoda grupurilor interdependente este o strategie bazată pe 
învăţarea în echipă (team-learning). Fiecare elev primeşte o sarcină de studiu în care devine expert 
şi are, în acelaşi timp, responsabilitatea transmiterii informaţiilor asimilate către ceilalţi colegi. În 
acest mod, fiecare elev are un rol activ în procesul de predare-învăţare şi experimentează 
înţelegerea şi gândirea la nivel înalt. 
Etapele metodei: 

a) Prezentarea problemei: profesorul stabileşte tema de studiu şi o împarte în 4 subteme. Se 

împarte clasa în grupe heterogene de patru elevi. După aceea, se numără până la patru, astfel încât 
fiecare membru al grupei să aibă un număr de la 1 la 4. Fiecărui membru al grupei i se dă o fişă de 
învăţare care cuprinde o subtemă a lecţiei, corespunzătoare numărului său, în care trebuie să devină 
expert. Profesorul prezintă pe scurt titlul lecţiei şi obiectivele acesteia şi precizează faptul că la 
sfârşitul orei, fiecare elev va trebui să cunoască conţinutul lecţiei, fapt ce va fi evaluat pe baza unei 

fişe de evaluare. În timpul desfăşurării lecţiei profesorul monitorizează predarea, se deplasează 
printre elevi pentru a se asigura că informaţia se transmite corect, răspunde la întrebările experţilor, 
stimulează cooperarea, asigură implicarea şi participarea tuturor membrilor echipelor formate. 
b) Constituirea grupurilor de experţi: toţi elevii care au numărul 1 se adună într-un grup, toţi cei 
care au numărul 2 în alt grup etc., unde studiază şi investighează sarcina de lucru. 

Profesorul explică faptul că grupurile formate din cei cu numerele 1, 2, 3 şi 4 se vor numi de acum 
grupuri de "experţi". Sarcina lor este să citească şi să discute între ei pentru a înţelege bine subtema 
dată. Apoi trebuie să hotărască modul în care o pot preda, pentru că urmează să se întoarcă la grupul 
lor de origine pentru a o preda celorlalţi. Este important ca fiecare membru al grupului de experţi să 
înţeleagă că el este responsabil de predarea acelei subteme din lecţie celorlalţi membri ai grupului 
iniţial. Strategiile de predare şi materialele folosite rămân la latitudinea grupelor de experţi. Vor 
avea suficient timp la dispoziţie pentru a parcurge lecţia, pentru a discuta şi elabora strategii de 
predare. 

c) Reîntoarcerea în echipa iniţială de învăţare: după ce grupele de experţi şi-au încheiat lucrul, 
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fiecare expert se întoarce la grupul său iniţial şi transmit cunoştinţele asimilate, reţinând la rândul 
lor cunoştinţele pe care le transmit colegii lor, experţi în alte subteme. Prezentarea conţinuturilor se 
face folosind desene, imagini, atlase etc. Expertul adresează întrebări colegilor de grup pentru a se 

asigura că toţi au înţeles, reţinut şi învăţat materialul prezentat. Fiecare expert, pe rând, urmăreşte 

aceleaşi obiective. 
d) Evaluare: grupele de experţi prezintă rezultatele învăţării lor întregii clase, iar profesorul le 

distribuie fişe de evaluare.  
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ENERGII REGENERABILE VS ENERGII CONVENŢIONALE  

-Proiect didactic- 

 
Prof. Constantin Dumitru  

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, jud. Suceava 

 

 

A. ELEMENTE DE IDENTIFICARE 

Data:  

Unitatea școlară: 
Profesor: 

Opţional transdisciplinar: Surse de energii regenerabile 

Clasa: a XI-a 

Titlul lecţiei: Energii regenerabile vs Energii convenţionale 

Tipul lecţiei: Lecţie de formare a unor deprinderi de muncă intelectuală 

Competenţe specifice: 
1. Recunoaşterea terminologiei specifice surselor de energie regenerabilă; 

2. Utilizarea diferselor resurse informaţionale: cărţi, reviste, mass-media, Internet; 

3. Interpretarea informaţiilor obţinute din grafice, tabele, fişe de observaţii; 
4. Analiza efectelor produse de gazele cu efect de seră; 

5. Analizarea potenţialului energetic al unei zone geografice prin prisma energiilor regenerabile. 

Competenţe derivate: 
C1 – Să clasifice sursele de energie regenerabilă; 

C2 – Să analizeze potenţialul energetic al ţării pe viitor; 
C3 –Comunicarea informaţiilor. 
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Metode didactice folosite: conversaţia, explicaţia, problematizarea, discuţia-dezbaterea 

Mijloace didactice: fişe de lucru , diverse surse de informare. 

 

B. SCENARIU DIDACTIC 

 

Secvenţa 
lecţiei 
 

Activităţi desfăşurate de 
către: 

Strategii didactice Evaluare 

profesor Elevi Metode 

didactice 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organizare 

1. Moment 

organizatoric 

(2 minute) 

 

-Salutul.  

-Prezenţa 

 

-Pregătesc 
materialele 

necesare 

 

 

conversaţia 

 -activitate 

frontală 

 

-observarea 

comporta- 

mentului 

2. Captarea 

atenţiei  
(2minute) 

 

 

-Prezintă 
noţiuni 
informative 

referitoare la 

temă 

-Propune să 
se formeze 

grupele în 
funcţie de 
punctul de 

vedere 

exprimat 

-Sunt atenţi, 
identifică 
sursele de 

energie şi îşi 
exprimă punctul 
de vedere. 

 

-Formează 
grupele 

-conversaţia 

-expunerea 

 -activitate 

frontală 

 

 

-activitate 

individuală 

-observarea 

comporta-

mentului 

3. Efectuarea 

dezbaterii 

 (43 minute) 

-Propune 

elevilor  să  
studieze 

informaţiile 
din fişele de 
lucru  şi să 
analizeze 

cele 

prezentate 

-Solicită ca 
fiecare 

grupă să 
numească 
un 

reprezentant 

care să 
conducă 
discuţia 

 

-Studiază şi 
dezbat 

informaţiile  
în cadrul grupei 
-Deleagă un 
reprezentant 

 

 

-Reprezentantul  

grupei prezintă 
tema şi ţine un 
discurs de 

prezentare 

 

 

conversaţia 

-explicaţia 

-problema-

tizarea  

 

 

 

-discuţia-

dezbaterea 

 

 

 

 

-fişe de 
lucru  

 

-activitate 

frontală 

-activitate 

individuală 

 

 

 

 

-activitate de 

grup 

 

 

 

 

-observaţia 
sistematică 

4. Aprecierea 

activităţii 
elevilor 

(2 minute) 

-Face 

aprecieri 

referitoare la 

modul de 

     

 

-evaluare 

orală 
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desfăşurare 
a lecţiei şi la 
participarea 

şi comporta-

mentul 

elevilor  

-Notează 
elevii care 

au fost 

activi pe 

parcursul 

orei. 

5. Anunţarea 
temei pentru 

acasă 

(1 minut) 

-Solicită 
elevilor să 
se informeze 

pentru tema 

de ora 

următoare 

-Notează tema 
pe caiete. 

   Tema pentru 

acasă 
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2011-2020 
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STUDIU PRIVIND INFLUENȚA STĂRII DE NUTRIȚIE ASUPRA 
GREUTĂȚII CORPORALE 

 

Prof. Paula Mirela Ivașcu  
Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focşani, jud. Vrancea 

 

 

1. Motivația și obiectivele studiului 
Conform raportului naţional de sănătate a copiilor şi tinerilor din România în 2014, raport 

publicat de Centrul Național de Evaluare și Promovare a Stării de Sănătate, un procent îngrijorător 
(26,75%) dintre elevii studiaţi sunt supraponderali sau obezi. Prevalenţa suprapoderalităţii la copiii 
din România este de 15,11%, iar prevalenţa obezităţii este de 11,64%. În ceea ce priveşte distribuţia 
stării de nutriţie pe sexe, 5,2% dintre fete şi 5% dintre băieţi au subnutriţie, din care subnutriție 
severă prezintă 1% din fete şi 1,4% din băieţi. Procentul de fete normoponderale (71,1%) este cu 
5,9% mai mare faţă de procentul de băieţi normoponderali (65,2%). România se află pe locul trei în 
Europa în ceea ce priveşte obezitatea în rândul copiilor, un român din trei este supraponderal, iar 

unul din patru este obez. În România sunt peste 3,5 milioane de obezi; 10% dintre aceştia merg la 

un control medical și doar  1% dintre ei sunt incluşi într-un program naţional de educaţie împotriva 
obezităţii. 

Principala cale de combatere a obezității este educația și mai ales educația tinerilor și 
copiilor în școli prin orele de ,,Educație pentru sănătate” sau Biologie. 

Obiectivele studiului: 

1. Înregistrarea unor parametri antropometrici (înălţime și greutate). 
2. Calcularea indicelui de masă corporală și compararea ulterioară a datelor obţinute cu cele din 

literatura de specialitate. 

  3. Interpretarea statistică a datelor obținute. 
2. Materiale și metode utilizate: 
Studiul s-a realizat pe un eșantion format din 100 de elevi cu vârste cuprinse între 15-19 ani, 

din clasele IX-XII de la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani, județul Vrancea. Am realizat 
măsurători ale înălțimii (taliei-T), cu ajutorul unei rulete și ale greutăţii corporale (G), utilizând un 
cântar electronic. Am calculat IMC (cu formula: IMC = G (Kg) / T²(m2)) pentru fiecare copil 
evaluat și am observat încadrarea acestuia conform tabelului: 

  

STAREA ORGANISMULUI IMC(KG/M
2
) 

Indivizi subponderali < 18.5 

Indivizi cu greutate normală 18,5- 24,9 

Indivizi peste greutatea normală (supraponderali) 25,0-29,5 

Obezitate moderată 30-34,4 

Obezitate severă 35-39,4 

Obezitate morbidă >40 

 

3. Rezultate obținute: 
Din cei 100 de elevi ai eșantionului de studiu 53 sunt fete, reprezentând 53%, iar 47 băieți 

reprezentând 47%. Măsurătorile au fost realizate în perioada martie-mai 2015.  
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Elevii la care am realizat măsurători au vârste cuprinse între 15-19 ani, din care: 

- 25 elevi au 15 ani, 16 fete și 9 băieți; 
- 24 elevi au 16 ani, 11 fete și 13 băieți; 
- 24 elevi au 17 ani, 13 fete și 11 băieți; 

           - 16 elevi au 18 ani, 8 fete și 8 băieți; 
           - 11 elevi au 19 ani, 5 fete şi 6 baieti. 
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4. Interpretarea rezultatelor 

 În urma analizei rezultatelor obținute prin calcularea IMC pentru fiecare elev am observat că 
80% din elevi înregistrează valori ale IMC între 18,5-24,9 ceea ce indică o greutate normală. 10% 
dintre elevi au înregistrat IMC între 25,0-29,5 valori ce indică o greutate peste cea normală sau 
supraponderabilitate. Deși doar 10% s-au încadrat în această categorie, alţi 10% au fost foarte 

aproape de supraponderabilitate, având IMC între 24-25,0. 3% din elevi au depășit valoarea de 30 a 
IMC,încadrându-se în categoria de obezitate moderată. 7% dintre elevi au IMC sub 18,5 și au 
greutatea sub limita normală, fiind subponderali. 

Dacă realizăm o analiză separată pentru băieți și alta pentru fete, observăm că din 53 de fete 
2 sunt cu obezitate, una este supraponderală, 6 sunt subponderale, iar restul de 44 au greutate 
normală. Din cei 47 de băieți unul este obez și 9 sunt supraponderali. Doar unul este subponderal, 
iar restul de 36 au greutate normală. Observăm că procentul fetelor cu greutate normală (83%)  este 

mai mare decât cel al băieților cu greutate normală (77%). Se poate observa, de asemenea, că 
procentul băieților supraponderali (19%) este mai mare decât la fete (2%). 
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5. Concluzii 

Observând comportamentul alimentar al elevilor din liceul unde îmi desfășor activitatea de 
profesor, am considerat necesar să realizez un studiu în care să se identifice măcar o parte a 
efectelor acestui comportament. Deși influențele alimentației sunt atât pe plan fizic, prin 
modificarea greutății și indicelui de masă corporală, majoritatea efectelor se observă mai târziu prin 
modificarea funcționării normale a întregului organism, prin apariția bolilor sistemului digestiv și 
afecțiunilor cardio-vasculare. 

Studiul s-a desfășurat pe un eșantion de 100 elevi, din patru ani diferiți ai liceului. Au fost 
incluși 25 elevi de clasa a IX-a, 24 elevi de clasa a X-a, 24 elevi de clasa a XI-a și 27 elevi de clasa 
a XII-a. Am determinat greutatea corporală și înălțimea acestor elevi, apoi am calculat indicele de 
masă corporală pentru fiecare elev.  

Dacă analizăm rezultatele pe tot grupul de elevi, observăm că procentul elevilor noștri cu 
supraponderabilitate și obezitate (13%) este sub cel național (26,75%). Pe grupa de vârstă 18-19 ani 

procentul elevilor noștri cu supraponderabilitate și obezitate este peste cel național  (30%). 
Observăm că procentul fetelor cu greutate normală (83%) este mai mare decât cel al băieților 

cu greutate normală (77%). Se poate observa, de asemenea, că procentul băieților supraponderali 
(19%) este mai mare decât la fete (2%). În ceea ce privește subponderabilitatea în grupul țintă este 
maximă în primul an de liceu și minimă în ultimul. Procentul de fete subponderale (16%) este dublu 

față de băieți (8%), poate și din dorința mai mare a acestora de a-și menține o greutate ideală. 
Deși 80% din elevi au o greutate normală, rămân cei 20% cu greutate în plus sau în minus a 

căror educație trebuie îndreptată, prin diferite mijloace și metode spre echilibrul necesar unei vieți 
armonioase și sănătoase. Acest lucru trebuie să vizeze atât alimentația, cât și consumul energetic al 
organismului prin practicarea unui sport sau prin mersul pe jos atât de uitat de majoritatea 

adolescenților de pretutindeni. 
  

Bibliografie: 

1. Rădulescu, E. - Alimentație inteligentă, Editura Viață și Sănătate, București, 2003 
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CÂMPUL AEROELECTRIC ȘI ORGANISMUL UMAN 

 

Prof. Valentina Mazăre  
Școala Gimnazială Nr. 1 Mangalia, jud. Constanţa 

 

            Tot mai des auzim ascultând buletinele meteo despre oameni meteosensibili, despre felul în 
care starea vremii influențează starea lor psihică și fizică, într-un cuvânt sănătatea. O parte din 

explicațiile acestor fenomene o vom regăsi în cele ce urmează. 
           Pământul este un conductor sferic, încărcat negativ față de straturile ionosferei, potențialul 
Pământului considerându-se ca referință. Aceste “baterii electrice naturale” sunt conectate la 

“armăturile conductoare” (straturile de aer), așa cum se leagă condensatoarele - în paralel pe 
orizontală, și în serie pe verticală. Ele se “încarcă” în zilele însorite (cu vreme frumoasă) și se 
descarcă în zonele cu dipoli noroși (cu vreme rea). 
          În spațiul dintre aceste “armături” apare un câmp aeroelectric care transportă sarcini pozitive 
spre pământ, adică întreține un mic curent electric orientat convențional dinspre atmosferă către 
suprafața pământului; ionii negativi se deplasează către ionosferă, iar cei pozitivi către pământ. În 
zilele frumoase, acest “condensator” se descarcă lent. Furtunile cu descărcări electrice și evaporarea 
la nivel planetar, încarcă “bateria electrostatică planetară” (nu o descarcă, așa cum s-ar părea la 
prima vedere), printr-un mecanism complex. Trăsnetele compensează sarcina negativă a Pământului 
care se pierde în regiunile cu vreme frumoasă. 
        În câmpul aeroelectric acționează atât forțe neelectrice, cât și forțe electrice, care tind să 
ajungă, prin fluctuații, la starea de echilibru, forțele neelectrice generând câmpul aeroelectric în care 
apar forțele electrice. Câmpul aeroelectric este menținut, cu fluctuații diurne, ca într-un uriaș 
generator Van der Graff cufundat în aer, prin următoarele procese: 

 Ionii pozitivi sunt transportați în sus, iar cei negativi în jos, împotriva forțelor electrostatice 
care acționează asupra lor, de către curenții de aer care iau naștere (în timpul furtunilor), din cauza 
diferențelor de presiune generate de încălzirile neuniforme din atmosferă; 

 Pământul nu mai primește sarcini negative prin trăsnetele produse zilnic la nivel planetar, 
dar primește permanent sarcini pozitive prin curentul format de ionii pozitivi care vin spre uscat, în 
regiunile cu cer senin; 

 Pământul pierde sarcini pozitive, prin ionii formați în urma evaporărilor puternice din mări 
și oceane, în regiunile cu cer senin; 

 Ionii din atmosferă se formează și sub acțiunea agenților ionizanți (radiații cosmice, 
radioactivitate).  

       Ionii pozitivi se îndepărtează de vârfurile electrizate pozitiv, antrenează moleculele aerului și 
produc un vânt electric. Dipolii noroși, puternic electrizați cu o sarcină Q la o înălțime h, generează 
prin coborârea plafonului de la înălțimea H un câmp aeroelectric intens. Sistemul constituit de baza 
unui nor și o porțiune S plană de pe suprafața pământului, situate pe aceeași verticală cu norul, 

poate fi  echivalat cu un condensator de capacitate mare. 

      La aceeași sarcină Q, se observă că tensiunile sunt mai mari când înălțimea este mai mare și 
suprafața S este mai mică, iar dacă permitivitatea crește odată cu umiditatea aerului, tensiunea 
scade. 

      Câmpul aeroelectric acționează asupra fiecărui purtător de sarcină electrică q, cu o forță 
electrică. Corpul uman fiind conductor, poate fi considerat ca aflându-se practic, la potențialul de 
referință, deoarece este în contact cu pământul-conductor, prin aerul-conductor (în care concentrația 
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sarcinilor negative libere, este relativ mare în apropierea suprafeței terestre. Prin ionizare, 
moleculele din mediul ambient dobândesc proprietăți diferite de dizolvare în plasma sanguină și de 
oxidare, deci organismul uman își modifică implicit capăcitățile funcționale. Dacă numărul de ioni 
pozitivi crește, valoarea biopotențialului de echilibru al membranelor celulare scade, apropiindu-se 

de potențialul de acțiune, iar impulsul de excitație se declanșează mai repede (crește viteza de 
reacție la stimuli externi, predominând sentimente de siguranță în decizii, cresc fantezia, atenția). În 
lunile de vară, pe litoral, datorită evaporării puternice a apei sărate și acțiunii brizei se produce un 
exces de ioni pozitivi, ceea ce scade valoarea potențialului de echilibru al membranei celulare, până 
la valori apropiate de potențialul de acțiune, iar impulsul de excitație se deplasează rapid. Pentru 
oamenii sănătoși, litoralul este un mediu tonic, dar solicită puternic aparatele cardiovascular și 
respirator. Când concentrația de ioni pozitivi depășește anumite limite se ajunge la iritabilitate, 
stres, agresivitate, insomnie. 

        În câmpul aeroelectric intens, format de dipolii noroși (aer umed, conductor, cu presiune 

mică), concentrația de ioni este redusă, de obicei fiind un exces de ioni negativi, efectul este invers- 

diminuarea atenției și imaginației, apariția somnolenței. Cantitățile reduse de ioni din sezonul rece 

produc creșterea mortalității în rândul cardiacilor. 
        În aerul urban, concentrația de ioni este redusă, deoarece populația este consumatoare de 
aeroioni, ceea ce are ca efect instalarea unei senzații de oboseală generală, progresivă în timpul 
lucrului, mai ales în încăperile cu ventilație redusă și densitate mare de oameni. 
        În spații închise din beton armat, câmpul aeroelectric este nul, ca într-o cușcă Faraday, iar 

mobilitatea ionilor depinde doar de circulația redusă a aerului. În urma consumului de aeroioni se 
impune reîmprospatarea aerului din mediul ambient, deoarece după 4-6 ore ritmul activității fizice 

și psihice scade, afectând implicit eficiența muncii. Efortul de electro-reglare umană explică 
numărul mare de maladii din mediul citadin, în comparaţie cu persoanele care lucrează eficient și 
sănătos în mediul natural, câte 10-13 ore pe zi. 

       În concluzie, revenirea la un mediu sănătos de viață, petrecerea a cât mai mult din timpul 
liber în natură, aerisirea cât mai des posibil a încăperilor în care locuim sau muncim, sunt doar 
câteva din modalitățile prin care putem păstra și îmbunătăți starea de sănătate. 
 

Bibliografie: 

1. Gherbanovschi, N.; Borșan, D.; Costescu, A.; Petrescu, M.; Sandu, M. - Manual fizică, cls. a X-a, 

Editura Didactică și Pedagogică, București, 1983 

2. Gherbanovschi, N.; Gherbanovschi, C. - Manual fizică, cls. a X-a, Editura Niculescu ABC, 2005 

3. *** - Revista de fizică Evrika, nr. 5-6, Editura Evrika, mai-iunie 2005 
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                       DREAPTA PERPENDICULARĂ PE PLAN 

                     -Teorie şi probleme- 

                       -Clasa a VIII-a- 

 
Prof. Gabriela Nicoleta Onofrei 

Şcoala Gimnazială “Gala Galaction” Mangalia, jud. Constanţa             

 

Definiţie: Două drepte din spaţiu (concurente sau necoplanare) care formează între ele un unghi 
drept se numesc drepte perpendiculare. 

 

Distanţa de la punct la un plan este “drumul cel mai scurt” de la acel punct la plan. Distanţa de la 
punct la un plan este lungimea segmentului de dreaptă perpendicular pe planul dat. 

Definiţie. 

O dreaptă este perpendiculară pe un plan dacă este perpendiculară pe orice dreaptă din plan. 
       

 

 

 

     Dreapta  ABCDAA 1
sau 

                  11111
DCBAAA   

       

 

 
 

Teoremă. 
O dreaptă perpendiculară pe două drepte concurente dintr-un plan este perpendiculară pe plan. 
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Observaţii.  
 În aplicaţii, pentru a demonstra că o dreaptă este perpendiculară pe un plan, folosim această 

teoremă. 
 Pentru a arăta că două drepte sunt perpendiculare, demonstrăm că una din ele este 

perpendiculară pe un plan ce conţine cealaltă dreaptă. 
 

Teoremă. 
Dintr-un punct se poate duce pe un plan o perpendiculară şi numai una. (Analogie cu teorema: 

dintr-un punct exterior unei drepte se poate duce o perpendiculară pe acea dreaptă şi numai una). 
 

Dacă am presupune că din M ducem 





MB

MA
 

adică două drepte perpendiculare duse din acelaşi 
punct M, ar însemna că în triunghiul format MAB am 

avea două unghiuri drepte, ceea ce este imposibil. 
 

 

Teoremă. 
Dintr-un punct se poate duce un plan şi numai unul perpendicular pe o dreaptă dată. 
 

     Prin punctul M se poate duce doar un singur plan   care 

este      perpendicular pe dreapta d  

 

 
 

 

 

Definiţie. 
Distanţa dintre un punct şi un plan este lungimea segmentului determinat de punct şi de plan pe 
perpendiculara dusă din punct pe plan. 
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Înălţimea piramidei. 

Înălţimea piramidei este segmentul de pe perpendiculara dusă din vârful piramidei pe bază. 
O piramidă se numeşte piramidă regulată dacă baza ei este un poligon regulat, iar înălţimea cade 
în centrul bazei. 
Piramida triunghiulară regulată, numită şi tetraedru cu feţele laterale triunghiuri echilaterale se 
numeşte tetraedru regulat. 
Tetraedrul are 4 înălţimi, fiindcă orice faţă poate fi considerată baza. 
Pentru o piramidă regulată dreaptă, piciorul înălţimii este centrul cercului circumscris bazei. 

 

 

Probleme. 

1. Pe planul triunghiului ABC echilateral de latura 18cm se ridică perpendiculara MC egală cu 
9 cm. Să se calculeze segmentele MA şi MD, unde D este la mijlocul laturii BC. 

2. Pe planul pătratului ABCD cu latura de 10cm se ridică din centrul cercului circumscris 

perpendiculara OM pe planul pătratului, OM=15cm. Să se calculeze MA şi MP, unde P este 
mijlocul laturii AB. 

3. Pe planul dreptunghiului ABCD cu AB=16cm şi BC=12cm se ridică perpendiculara  
MD=12cm. Aflaţi distanţele  MA, MB, MC şi MO, unde O este punctul de intersecţie a   
diagonalelor dreptunghiului.                                                      

4. Se dă triunghiul echilateral ABC cu latura de 12 cm. Se ia un punct M în afara planului 
ABC, astfel încât distanţele de la M la vârfurile triunghiului sunt congruente şi egale cu 
10cm. Să se afle distanţa de la punctul M la planul triunghiului ABC. 

5. Se dă tetraedrul regulat VABC cu muchia de 6cm. Să se calculeze înălţimea tetraedrului.  
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DREAPTA PERPENDICULARĂ PE PLAN 

-Proiect didactic- 

-Aplicaţii- 
 

Prof. Gabriela Nicoleta Onofrei 

Şcoala Gimnazială „Gala Galaction” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

DATA: 25.X.2018 

ŞCOALA:  Şcoala Gimnazială “Gala Galaction“ 

CLASA: a VIII-a A 

ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe 

DISCIPLINA: Matematică  
CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII:  Dreapta  perpendiculară  pe  plan 

TEMA LECŢIEI: Aplicaţii 
TIPUL LECŢIEI: Fixare şi formare de priceperi şi deprinderi 
PROPUNĂTOR: prof. Onofrei Gabriela Nicoleta 

A.   OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

cognitive:  

    OC1: Să cunoască definiţia dreptei perpendiculare pe plan; 

    OC2: Să cunoască teoremele pentru aplicaţii; 
    OC3: Să cunoască definiţia înălţimii unei piramide; 

    OC4: Să aplice corect: 
            -Teorema lui Pitagora în spaţiu; 

            -Teorema dreptei perpendiculare pe plan; 

    OC5: Să cunoască scoaterea factorilor de sub radicali;  

    OC6: Să compare distanţa la un plan cu înălţimea piramidei.  
b) psihomotorii: 

 OP1: Să manifeste interes pentru lecţie; 
 OP2: Să  aşeze corect în pagină; 

 OP3: Să scrie corect pe caiete şi la tablă. 
c) afective - Sub raport afectiv, elevii trebuie: 

OA1: Să reacţioneze pozitiv, dorind să lucreze şi să fie apreciaţi; 
OA2: Să manifeste spirit de competiţie, ordine şi disciplină; 
OA3: Să-şi dezvolte interesul pentru studiul matematicii. 
STRATEGII DIDACTICE: 

Principii didactice: 

 principiul participării şi învăţării active; 
 principiul progresului gradat al performanţei; 
 pricipiul conexiunii inverse. 

Resurse procedurale: 

 Conversaţia euristică; 
 Explicaţia; 
 Exerciţiul didactic; 
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 Demonstraţia didactică; 

 Descoperirea didactică; 
 Învăţarea prin cooperare; 
 Munca individuală. 

Resurse materiale: manual; planşe/ corpuri geometrice din carton; fişe de lucru; tabla; cretă 
colorată/ marker; caietele elevilor. 

Forme de organizare: 

 Frontal; 

 Individual. 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: Sala de clasă 

TIMP: 50 minute 

BIBLIOGRAFIE: Manualul clasa a VIII-a, Editura Teora. 

                                                

B. ETAPELE LECŢIEI 

 

Secvenţele 

lecţiei 
Obiecti-

ve 

Activităţi ale lecţiei 
Resurse 

 

Timp 

 

Metode 

 

Evaluare 

1. Moment 

organizatoric 

 

OA1 

OA2 

- verificarea prezenţei 
elevilor şi notarea 
absenţelor în catalog; 
- asigurarea unei 

atmosfere adecvate 

pentru buna desfaşurare a 
orei. 

 

 1` 

  

2. Captarea atenţiei  

OP1 

 

- Se verifică tema pentru 
acasă, comentându-se 

ideile de rezolvare 

enunţate de elevi. 

Se clarifică eventualele 
nelămuriri; verificarea 

temei elevilor prin sondaj  

 

4` 

Activitate 

comună 

Observare 

sistematică a 
atenţiei 

 

3. Informarea 

elevilor asupra 

lecţiei noi 

 

 

OG1 

 

Anunţ titlul lecţiei: 
”Aplicaţii” - dreapta 

perpendiculară pe plan, 

precum şi obiectivele 
operaţionale. 

 

 

 

1` 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

Observare 

sistematică  a 
atenţiei 
 

4. Reactualizarea 

cunoştinţelor 
 

 

 

 

 

 

 

OC1 

OC2 

OC4 

OC6 

 

 

 

 

Verific frontal 

următoarele noţiuni: 
1. Definiţia 
perpendicularei pe plan 

2. Teorema lui Pitagora 

3. Distanţa dintre două 
puncte 

4. Distanţa de la un punct  

la un plan 

 

 

6‟ 
 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

Aprecieri 

verbale 
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5. Înălţimea piramidei 

 

  

5. Dirijarea 

învăţării 
 

OC1 

OC2 

OC4 

OC6 

P: Propun elevilor fişa la 

care vor lucra individual 

primele 2 probleme, iar 

apoi se vor autoevalua. 

E: Rezolvă problemele  
din fişa de lucru 

13‟ Conversaţia 

Explicaţia  
 

Aprecieri 

verbale 

 

6. Intensificarea 

retenţiei şi 
asigurarea 

transferului 

 

OC1 

OC2 

OC3 

OC4 

OC5 

OA2 

OP3 

OC6 

OP2 

 

P: Problemele la care se 

întâmpină dificultăţi se 
rezolvă la tablă. 
E: Notează în caiete.                               
P: Propun elevilor să fie  
atenţi la greşeli. 

P: Problemele se rezolvă 
la tablă. 
E: Notează în caiete. 

 

22‟ 
Exerciţiul 
 

Explicaţia  
 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

Autoevaluare 

7. Evaluarea 

performanţei 
OA1 

OA3 

La sfârşit au loc 
concluziile şi aprecierile 
profesorului.  

Elevii îşi exprimă părerea 
în legătură cu activitatea 
susţinută. 
Sunt notaţi elevii care s-

au remarcat la lecţie. 

 

 

2` 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

 

Aprecieri 

verbale 

Notarea în 
caietul de 

evaluare 

 

8. Tema pentru 

acasă 

 - exerciţiile pag. 143 / 
manual Teora   / 6,7,8 

- indicaţii la temă 

 

 1` Conversaţia   
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MODEL DE TEZĂ CU SUBIECT UNIC  

PE SEMESTRUL I 

-Clasa a XII-a profil tehnologic- 

 

Prof. Angela Pârvulescu 

Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu” Bucureşti 
 

I. 1) Pe mulțimea R a numerelor reale definim legea de compoziție asociativă    

                    201833  yxyx  

a) Calculați )
3

2
(2

3

1
  

b) Rezolvați ecuația  12)2()2(  xx  

c) Rezolvați inecuaţia 2019)35072()3234( 22  xxxx  

2) Fie 5612)(,: 2  xxxff  

a) Determinați mulțimea primitivelor funcției f 
b) Determinați primitive F a funcției f pentru care F(2)=12 

c) Calculați
 

dx
x

xf


2

1

5)(
 

II. 1) Pe mulțimea numerelor reale se consideră legea 3222  yxxyyx  

a) Să se demonstreze că  1)1)(1(2  yxyx , oricare ar fi numerele x şi y reale. 

b) Determinați elementul neutru al legii 
c) Rezolvați ecuația 53log5 x  

2) Considerăm funcția
 








1,423

1,22
)(,:

2

xx

xxx
xff

x
 

a) Arătați că f admite primitive pe toată mulţimea numerelor reale. 

b) Calculați
 

1

0

)( dxxf  

c) Calculați
 



3

1

)( dxxf

 
 

Notă. Toate subiectele sunt obligatorii. 
Timp de lucru 2 ore. Se acordă 1p din oficiu. Fiecare exercițiu lucrat corect este 0.75p. 
 

 

Barem de corectare 

 

I. 1)   a) 20112018612
3

1
  

8053201826033)
3

2
(2011   
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b)   
3

1010
202061220186  xxx  

c)  033673673332019)67333(3 222  xxxxxx  

)1,0(x  

2)  a)   Cxxxdxxf 534)( 23  

b)  1812)2(  CF  

18534)( 23  xxxxF  

c)   

121224)66()612(
612 2

1

2

2

1

2

1

2




 xxdxxdx
x

xx
 

1) a) yxyxxyyxxyyx  32221)1(21)1)(1(2  

 

b)    xxxeexe ,,  








xxeexxxe

xexxexex

3222

3222
 

2

3
,33)1(2  exxxe  

 

c) 
252log512)1(log2 55  xxx  

2) a) f

f

f

f

d

s














1)1(

1)1(

1)1(

continuă în 10 x  

f elementară, deci continuă pe  1\  

Concluzie, efcontinuap , deci admite primitive pe toată axa reală. 

b) 
3

2
)2

3
()22()(

1

0

2
31

0

1

0

2   xx
x

dxxxdxxf  

c) 


 
3

1

2

1

1

1

1

2
33

1

2 )4
3ln

3
()2

3
()423)22( xxxx
x

dxxdxxx
x

x  

3ln3

3ln1072

3

10

3ln

24 
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METODE DE ÎNVĂŢARE PRIN COOPERARE 

UTILIZATE LA ORELE DE MATEMATICĂ 

 

Prof. Cătălina Pîntea 

Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Iaşi, jud. Iaşi 
 

           Metodele folosite în procesul de învăţare pot să faciliteze demersul didactic sau pot să îl 
îngreuneze, dacă nu se foloseşte metoda adecvată în funcţie de vârsta elevului, dezvoltarea gândirii, 
experienţa practică a elevului, materia predată, precum şi de obiectivele urmărite.  
           Metodele de predare-învăţare prin cooperare: ciorchinele, diagrama Venn-Euler, metoda 

mozaicului, turul galeriei, metoda cubului, jocurile de spargere a gheţii-pot fi folosite în educarea şi 
dezvoltarea  gândirii critice şi a creativităţii elevilor, precum şi a unor abilităţi sociale. De 
asemenea, prin utilizarea acestor metode se realizează în sala de clasă un climat de lucru relaxant şi 
reconfortant.  

            Ciorchinele creează structura necesară pentru a stimula gândirea în ceea ce priveşte 
legăturile între idei. Aceasta metodă încurajează o formă neliniară de gândire, care reflectă felul în 
care funcţionează mintea noastră. Poate fi folosită pentru a stimula gândirea, înainte ca un subiect să 
fie studiat mai în detaliu. De asemenea, poate fi utilizată ca mijloc de sistematizare a ceea ce s-a 

studiat şi ca mod de construire a unor noi asocieri. În general, este o modalitate de sistematizare a 

cunoştinţelor despre un subiect.  
             Ciorchinele poate fi realizat individual sau ca activitate de grup. Ca activitate de grup, el 

poate servi drept cadru pentru ideile grupului, oferindu-le elevilor prilejul să cunoască asocierile şi 
relaţiile pe care alţi elevi le deduc din îndrumări. Activitatea individuală de elaborare a ciorchinelui 
reprezintă o alternativă la brainstorming-ul de grup, deoarece este rapidă şi permite tuturor elevilor 
să se implice activ în procesul de gândire. Totuşi, atunci când această activitate este realizată 
individual, subiectul trebuie să fie unul pe care elevii îl cunosc destul de bine, din moment ce ei nu 
vor beneficia de împărtăşirea experienţei de grup, de la care puteau să mai obţină informaţii. 

 Metoda ciorchinelui poate fi desfăşurată pe următorii paşi: 
 Rugaţi-i pe elevi să scrie un cuvânt sau expresie nucleu în centrul unei foi de hârtie. 
 Spuneţi-le să scrie cuvinte sau expresii care le vin în minte despre subiectul selectat. 
 În timp ce ei îşi scriu ideile, rugaţi-i să facă legături între ele. 
 Spuneţi-le să scrie cât mai multe idei care le vin în minte fie până la expirarea timpului sau până 

la epuizarea tuturor ideilor. 

 După ce termină, ciorchinele realizat individual pot fi comparate în perechi sau cu întregul grup.  
 Există doar câteva reguli de bază pe care trebuie să le explicaţi elevilor atunci când folosesc 

ciorchinele: 

 Scrieţi tot ce vă vine în minte. Nu faceți nici o apreciere cu privire la gânduri, doar notaţi-le. Nu 

vă preocupaţi de ortografie sau de alte reguli de scriere. 

 Nu vă opriți din scris până nu trece suficient timp să vă adunaţi toate ideile. 
 Construiţi cât mai multe legături. Nu vă limitaţi volumul de idei sau fluxul de legături. 
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Aplicație. Realizarea unui ciorchine dublu la capitolul „Progresii” 

 

 

 

 Metoda mozaicului 

Metoda se bazează pe faptul că fiecare dintre grupurile de studiu primeşte o parte specifică a unei 
probleme pe care trebuie să o trateze din punctul de vedere propriu. Pentru a putea să realizeze acest 
lucru, ei trebuie să devină „experţi" în această parte a problemei. Membrii grupurilor devin 
„experţi" fiecare în câte o parte a problemei, aceasta fiind divizată de la bun început, de către cadrul 
didactic, într-un număr de „părţi" egal cu numărul grupurilor implicate în respectiva activitate. 
Fiecare grup se concentrează doar pe partea care i-a fost atribuită de către profesor. Atunci când 
grupurile consideră că membrii proprii au devenit „experţi", profesorul rearanjează întregul colectiv 
de elevi, astfel încât noile grupuri formate vor conţine câte un „expert" din fiecare dintre grupurile 
anterioare. Astfel se reasamblează problema. În modul acesta, se constituie „mozaicul", din părţi ale 
aceleiaşi probleme care, printr-un efort al noilor grupuri constituite, se armonizează şi funcţionează 
ca un întreg. Metoda mozaicului, conform literaturii de specialitate, poate fi desfăşurată pe 
următorii paşi: 

 Împărţiţi clasa în grupuri de patru elevi. Este bine ca membrii grupurilor să fie tot timpul alţii. 
 Puneţi-i pe elevi să numere până la patru, astfel încât fiecare să aibă un număr de la 1 la 4. 
 Discutaţi pe scurt titlul lecţiei şi subiectul pe care îl va trata.  
 Explicaţi apoi că, pentru această oră, sarcina elevilor este să înţeleagă lecţia. La sfârşitul orei, 

fiecare elev va trebui să fi înţeles întreaga lecţie. Aceasta va fi predată de colegii de grup, pe 
fragmente. 
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 Atrageţi atenţia că lecţia este împărţită în patru părţi. Toţi cei cu numărul 1 vor primi prima 
parte. Numărul doi va primi a doua parte şi aşa mai departe. Când acest lucru s-a înţeles, toţi cei 
cu numărul 1 se adună într-un grup, toţi cei cu numărul 2 în alt grup etc. Dacă clasa este foarte 
numeroasă, s-ar putea să fie nevoie să faceţi două grupuri de numărul 1. Este bine ca aceste 
grupuri mici să fie de maximum patru persoane. Cu o clasă foarte mare, se poate lăsa jumătate 
de clasă să lucreze la altceva, în timp ce cealaltă jumătate lucrează după metoda mozaicului. 

 Se formează grupurile de experţi – elevii care au numărul 1 vor forma prima grupă de experţi, 
elevii care au numărul 2 vor forma a doua grupă de experţi, ş.a.m.d.  

 Elevii se adună în grupuri de experţi, citesc fişa distribuită fiecărei grupe, discută între ei, învaţă 
noţiunile de pe fişă, rezolvă aplicaţiile, pentru a le preda colegilor din grupurile originare. 

Profesorul monitorizează activitatea şi clarifică nelămuririle. 
 Elevii se întorc în grupul lor originar şi predau partea lor celorlalţi. 

           Este foarte important ca profesorul să monitorizeze predarea în fiecare grup, pentru a fi sigur că 
informaţia  se transmite corect şi că poate servi ca punct de plecare pentru diverse întrebări. Această 
metodă este foarte eficientă – atunci când explicăm altcuiva  ceea ce  am învăţat, observăm că 
noţiunile învăţate vor deveni mai clare şi mai vii în memorie. Astfel, se adevereşte un concept mai 
vechi în literatura de specialitate care spune că „înveţi ceea ce predai". 

        Aplicație. Metoda mozaicului. Relaţii metrice în triunghiul dreptunghic (2 ore) 
 Profesorul anunţă lecţia nouă şi prezintă metoda activă de lucru.  
 Se împarte clasa în grupe de câte 4 elevi. Experţii nr.1: fişa „Teorema catetei”. Experţii nr. 2: 

fişa „Teorema înălţimii”. Experţii nr.3: fişa „Teorema lui Pitagora”. Experţii nr 4: fişa „Formula 
înălţimii - aplicaţie” 

 Fiecare echipă primește o fișă de experţi. Li se cere elevilor să citească noţiunile prezentate în 
fişe, să rezolve aplicaţiile asociate acestor noţiuni, în aşa fel încât să le poată explica colegilor 
din grupurile originare.  

 Profesorul monitorizează activitatea şi clarifică nelămuririle; elevii vor fi ajutați de către  
profesor. 

 Experţii se întorc în grupul lor originar şi predau partea lor celorlalţi. 
 Fiecare echipă desemnează un reprezentant care va scrie pe tablă noţiunile învăţate, rezultatele 

găsite și va preciza care au fost constatările pe care le-a făcut echipa din care face parte. 
 Toți elevii vor fi atenți pentru a vedea ce a avut fiecare echipă de lucru şi la ce rezultate s-a 

ajuns; elevii vor nota în caiete toate rezultatele. 
 Profesorul propune exerciţii şi probleme practice referitoare la tema lecţiei (fişe de lucru). Elevii 

se gândesc singuri la soluţie şi apoi discută în grup. 
 Profesorul formulează aprecieri, observaţii şi recomandări cu privire la noţiunile prezentate şi 

clarifică noţiunile mai dificile. 
      Prin această metodă, elevul este pus permanent în situaţia de a face, a judeca, a coopera, a da 
răspunsuri, a avea păreri, a analiza răspunsurile auzite, a ajunge la identificarea răspunsurilor 
corecte, din care apoi descoperă cunoştinţele noi. Nu este cazul să absolutizăm utilizarea acestor 
metode în detrimentul celor clasice. Există lecţii la care utilizarea acestor metode conduce la 
performanţe şcolare superioare, dar sunt şi lecţii în care folosirea acestora nu este posibilă.  
 

 

 



Dialoguri Didactice – Nr. 10, decembrie 2018 

 

 

 

74 

 

Bibliografie: 

1. Cerghit, I. - Metode de învăţământ,(ediţia a III-a), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
1997 

2. Cosmovici, A. - Pedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura Polirom, 

Bucureşti, 2005 

3. Cucoș, C. - Pedagogie, Editura Polirom, Bucureşti, 2006 

 

PREDAREA MATEMATICII  

      CU AJUTORUL SOFTURILOR EDUCAŢIONALE  
 

Prof. Otilia Pîntea 

Școala Profesională Holboca, jud. Iaşi 
 

 Instruirea asistată de calculator este o formă de instruire individualizată, prin care 
informaţia este învăţată fragmentat, fie prin citirea unor teste programate, fie utilizând un program 
de predare cu ajutorul computerului. Un răspuns corect la o întrebare sau la o problemă permite 

elevilor să avanseze, în timp ce un răspuns incorect presupune repetiţie sau reînvăţare. Softul 
educaţional este un produs (program special) proiectat pentru a fi utilizat în procesul de instruire al 
elevilor. Instruirea asistată de calculator are o serie de avantaje şi dezavantaje, uşor complementare: 
avantajul unei mari economii de timp - creşterea costurilor din învăţământ, realizarea obiectivelor 
de tip cognitiv în detrimentul celor de tip practic şi psihomotor, facilităţi de simulare a producerii şi 
manifestării unor fenomene sau procese - nu poate fi înlocuită cu experimentele de cercetare şi de 
laborator sau cu activităţile practice, realizarea unei relaţii calculator-utilizator de izolare faţă de 
colegi, profesor. GeoGebra este un program gratuit utilizat în multe sisteme educaţionale din 
Europa şi din lume pentru predarea şi învăţarea matematicii. Softul GeoGebra poate fi folosit cu 
succes în predarea şi învățarea geometriei şi algebrei la orice nivel şcolar, dar şi pentru înţelegerea 
multor noţiuni complexe ale analizei matematice de liceu. Softul GeoGebra este programat în Java 
şi poate fi utilizat gratuit atât on-line, pe site-ul GeoGebra, cât şi off-line. GeoGebra se descarcă de 
pe site-ul www.geogebra.com şi este uşor de instalat pe aproape orice computer cu platforme 

Windows, Mac OS, Linux.  

Exemple concrete de aplicaţii utilizând GeoGebra 

 

1. Perpendiculara dusă prin  
punctul A(1,2) pe dreapta AB, B(4,1) 

 

2. Simetricul punctului A(4,2) faţă de axa 
Oy 
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 Univtest generator Pro6.0 este cel mai complex software educațional destinat cadrelor 
didactice (profesori si învăţători). UnivTest Generator Pro 6.0 este un "creator" de teste de 
evaluare, cu ajutorul căruia se poate realiza un test în doar câteva minute. Datorită ușurinței în 
utilizare,  precum şi funcțiilor avansate pe care le deține (în urma cercetărilor de aproape 10 ani) - 
editor complex grafic, posibilitate de clonare, alegere si modificare itemi, asimilarea culegerilor 

electronice interactive în mediul de operare UnivTest, baza de date a simbolurilor internaționale 
utilizate în sistemul educațional, prezenta aplicație reprezintă singura alternativă la nivel mondial în 
perfecționarea şi profesionalismul redactării unui 
test. Aceste softuri educaţionale pot face lecţia de 
matematică mult mai interesantă şi pot stimula mai 
mult pe elevi în progresul şcolar.  

 În materie de educaţie şi de pedagogie, 
pachetul de softuri, Cabri (http://www.cabri.com) a 

revoluţionat atât procesul de învăţare-evaluare al 

geometriei euclidiene, cât şi metodele de instruire 

matematică din învăţământul preuniversitar al multor ţări din Europa, America şi Asia, prin 
deplina concordanţă cu suportul matematic 
teoretic, rigoarea raţionamentului geometric, 
conţinutul programelor şi manualelor şcolare, dar 
mai ales prin valorificarea relaţiei pe care 
adolescenţii de astăzi o au cu lumea imaginii 
digitale animată de performanţele informatice, 
care stimulează creativitatea elevilor şi dezvoltă 
capacitatea lor de proiecţie spaţială. Aplicaţiile 
CABRI Geometrie facilitează învăţarea, fiind 
instrumente cu care aceste dificultăţi sunt 
depăşite prin numeroasele avantaje oferite: 

realizarea construcţiilor geometrice pe monitorul calculatorului, în condiţii grafice de excepţie, 
evidenţierea elementelor componente şi mobilitatea lor controlată, vizualizarea diverselor 

perspective spaţiale prin animaţie, salvarea şi imprimarea desenelor, etc. Aplicaţiile CABRI 

Geometrie II şi CABRI 3D sunt softuri educaţionale prietenoase ce pot fi folosite cu succes 

pentru învăţarea geometriei, atât în grup, cât şi individual. Parcurgerea procesului digital prin care 

sunt realizate construcţiile geometrice motivează şi provoacă elevii să exploreze, să facă propriile 

descoperiri, să analizeze rezultatele obţinute. 
Exemple de activităţi care pot fi realizate la clasă cu ajutorul programului Cabri 3D 

Opţiunea de măsurare din aplicaţia Cabri 3D 

http://www.cabri.com/
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Apotema piramidei regulate. După cum se ştie, 
apotema unei piramide regulate reprezintă înălţimea unei 
feţe laterale a piramidei. Noţiunea de apotemă a 
piramidei este simplă, iar reprezentarea ei în desen este 
uşor de realizat. Unii elevi identifică mai greu 
triunghiurile care se formează în piramidă şi care trebuie 
considerate pentru aflarea lungimii apotemei, sau pentru 

aflarea măsurii unghiului dintre o faţă laterală şi planul 
bazei -  triunghiul format de înălţime, apotema bazei şi apotema piramidei şi triunghiul format de o 
muchie laterală, o muchie a bazei şi apotema piramidei.  Cu ajutorul programului CABRI 3D, 

fiecare elev poate construi în timpul orei piramide regulate, poate măsura (cu opţiunea de măsurare 
din aplicaţie), pe desenele realizate, muchiile şi înălţimile, şi, cu formula lui Pitagora, poate calcula 
lungimile apotemelor. Rezultatele obţinute vor fi validate prin măsurarea pe desene a lungimilor 

apotemelor. 

 Este o certitudine  - calculatorul tinde să devină instrument de utilitate universală, iar 
informatica o a doua limbă maternă, ceea ce face ca dobândirea competenţelor digitale să fie o 
necesitate a educaţiei în oricare dintre ţările lumii. Această necesitate impune o alta, şi anume cea a 
dezvoltării în cadrul colectivelor de profesori a unui nou mod de gândire şi motivare pentru 
adoptarea atitudinilor deschise în ceea ce priveşte introducerea în procesul de învăţare a instruirii 
asistate de calculator. Ca oricare alt mijloc didactic însă, calculatorul nu poate înlocui eficienţa 
dialogului ştiinţific şi afectiv - emoţional realizat la orele de clasă între profesor şi elevi, dar nici 
munca individuală susţinută şi serioasă, necesară elevului pentru însuşirea temeinică a cunoştinţelor 
de matematică. Profesionalismul şi devotamentul profesorului care împărtăşeşte cu generozitate 
elevilor cunoştinţele şi experienţa acumulată vor rămâne întotdeauna cele mai importante condiţii 
care asigură succesul rezultatelor elevilor; utilizând mijloace didactice informatice, eforturile sale 
vor fi substanţial reduse, iar satisfacţiile vor fi imediate şi mai mari. 
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INFLUENŢA ADITIVILOR ALIMENTARI ASUPRA SĂNĂTĂŢII 

 

                                Prof. Mirela Stroe 

 Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Feteşti, jud. Ialomiţa 

 

 Conform normelor oficiale, prin aditivi alimentari se înţelege orice substanță care în mod 
normal nu este consumată ca aliment în sine şi care nu este utilizată ca ingredient alimentar 
caracteristic, având sau nu o valoare nutritivă, prin a cărei adăugare intenţionată la produsele 
alimentare în scopuri tehnologice pe parcursul procesului de fabricare, prelucrare, preparare, 
tratament, ambalare, devine o componentă a acestor produse alimentare.  
 E-urile sunt acei aditivi adăugaţi în alimente, cu rol de îndulcitori, coloranţi, emulgatori, 
conservanţi. Mulţi dintre aceştia erau folosiţi și înainte de 1989. Alinierea la normele Uniunii 

Europene a presupus folosirea codurilor de tip „E“ pentru aditivii alimentari. Numeroase organizaţii 
internaţionale de sănătate au tras însă serioase semnale de alarmă cu privire la aceste adaosuri 
sintetice, declarându-le toxice. Folosirea lor îndelungată sau improprie poate duce, în timp, la 
formarea unor afecțiuni grave care nu mai pot fi tratate. În țările Europei, numărul bolnavilor de 

cancer se află într-o continuă creștere și se estimează că această afecțiune va deveni în scurt timp 
boala mileniului trei, împotriva căreia nu există încă premisele unui antidot.  
 În viața de zi cu zi, alimentele toxice au devenit atât de firești, încât aproape nimeni nu mai 

sesizează pericolul pe care ele îl reprezintă în mod real. Aditivii alimentari sunt definiţi drept orice 

substanță care în mod normal nu este consumată ca aliment în sine și care nu este utilizată ca 

ingredient alimentar caracteristic, având sau nu o valoare nutritivă care, adăugată intenţionat în 

produsele alimentare în scop tehnologic, pe parcursul fabricării, prelucrării, preparării, ambalării, 
transportării, depozitării devine sau poate deveni ea însăşi sau prin derivaţii săi, direct sau indirect o 

componentă a acestor produse alimentare. Potrivit rapoartelor organizaţiilor internaţionale, 
mortalitatea în rândul populaţiei, cauzată de consumul alimentelor îmbogățite cu substanțe 

artificiale, se află pe locul al treilea, după consumul de droguri şi medicamente. 

 Margarina are o structură moleculară asemănătoare cu a plasticului. Este un produs apărut 
în Al Doilea Război Mondial, atunci când untul începuse să devină inaccesibil. Cercetătorii 
americani au descoperit accidental, că dacă se încălzeşte la 150 de grade Celsius un amestec de 
uleiuri vegetale, în prezența hidrogenului și folosind catalizatori de nichel, se obține un produs alb, 
asemănător untului, cu o structură moleculară identică cu cea a plasticului, pe care l-au botezat 

margarină, după numele soției (Margot) unuia dintre savanți. Din acel moment și până acum, 
progresul tehnologic a permis ca produsul, cu ajutorul substanțelor sintetice, să fie din ce în ce mai 
apetisant și mai atrăgător. Mirosul de lapte al margarinei e obținut pe cale chimică. Grăsimile care 
se află în compoziția ei sunt însă greu asimilate de organism care, pentru a face față solicitării, 
utilizează o cantitate mare de energie. Sistemul imunitar este astfel neglijat și se creează o mai mare 

sensibilitate la infecții, la intoxicații și la îmbolnăvirea de cancer. De asemenea, în procesul de 

metabolizare a grăsimilor ficatul este solicitat excesiv, favorizând hepatita. 

 Aspartamul este unul din alimentele cele mai controversate. Fiind deosebit de concentrat, el 

lezează organele digestive, obligându-le să prelucreze o cantitate prea mare de energie. Pentru că nu 

poate fi prelucrat tot, o parte trece imediat în sânge, prin intestinul subţire, provoacă hiperglicemie, 

ceea ce obligă pancreasul să producă în exces insulină. În acest fel, organismul este dereglat, 

rezultând stări de oboseală şi de agitaţie. P e  termen lung, consumul în exces de zahăr expune 
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la gripă, boli de plămâni, infecții urinare și intestinale. Lipsa de calciu apare și ea în timp, 

deoarece consumul regulat de zahăr este însoțit și de un stres puternic. 

 Caria dentară apare la peste 94% din populaţia care consumă produse din zahăr, de şase ori 

mai mult faţă de acum două sute de ani, înainte de descoperirea zahărului. Cauza nu este faptul că 

zahărul şi dulciurile favorizează dezvoltarea bacteriilor pe dinţi, ci perturbarea unui lanţ de procese 

metabolice ale calciului. O altă problemă este obezitatea, care se instalează frecvent la marii 

consumatori de dulciuri. Acest lucru se produce, deşi zahărul nu este atât de bogat în calorii pe cât 
s-ar crede, dar are darul de a perturba echilibrul hormonal, ceea ce duce la creșterea apetitului și la 

dezvoltarea în exces a țesutului adipos. 

 Conştienți de aceste probleme, producătorii au inventat substituienţi ai zahărului, mult mai 

nocivi. Aspartamul (E 950 şi E 951) este un îndulcitor des folosit și poate fi sursa a peste 70 de 

tipuri de boli mortale. 

 Lista de aditivi alimentari (E-uri) periculoşi 
Aditivii alimentari sunt împărțiți în 24 de categorii, dintre care enumerăm pe cele mai răspândite: 

 Edulcoranții - pentru îndulcit. 
 Coloranții - pentru a schimba sau a da culoare (E100-E180). 

 Acidifianții - dau un gust ușor acid. 
 Corectorii de aciditate - cresc sau diminuează aciditatea. 
 Emulgatorii - asigură un amestec omogen între apă și grăsimile alimentare (E400-E500). 

 Conservanții  - întârzie sau împiedică alterarea alimentelor. (E200-E290). 

 Corectorii de gust şi de miros - schimbă / îmbunătățesc mirosul și gustul alimentelor. 
 Propulsorii - unele gaze care servesc la expulzarea alimentelor din ambalaje. 

 Gaze de ambalaj - asemănătoare aerului. 
 Antioxidanţi - limitează oxidarea alimentelor sensibile la contactul cu aerul (E300-E337). 

 E-uri periculoase 

 E123 ... E239 -  cancerigeni. 

 E621 - glutamat de sodiu, se găseşte în supele instant concentrate, mezeluri și unele 
condimente. Are efecte neurotoxice și poate provoca migrene și crampe. 

 E320 - E321, E211 - acidul benzoic și derivații săi, cancerigeni. 
 E251 - nitrat de sodiu, cancerigen. 

 E252- nitrat de potasiu, cancerigen. 

 E120, E127, E141, E160 - alergici. 

 E127 - eritrozina, colorant roșu pentru compoturi și alte alimente, provoacă mutații genetice. 
 E102 - tratrazina, colorant galben pentru băuturi, muștar și gem, poate genera tumori 

tiroidiene sau crize de astm bronşic. 

 Sunt puţine persoanele care au grijă de propria alimentaţie şi care sunt informate corect cu 
privire la conţinutul alimentelor consumate şi la efectele produse organismului ulterior. Toată lumea 
a auzit de aditivii alimentari, dar puţini sunt aceia care s-au interesat despre natura acestora şi care 
ştiu să analizeze eticheta produsului cumpărat. De aceea se aduce la cunoştinţă noţiunea de aditivi 
alimentari, prezenţi în majoritatea produselor alimentare, dar şi de a sublinia efectele negative 
produse organismului uman. 

  

Bibliografie: 
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METODA INSPECŢIEI SISTEMATICE 

 
Prof. Maria Tomoiaga 

Liceul Tehnologic „Marmaţia” Sighetu Marmaţiei, jud. Maramureş 

 

 

Echilibrarea ecuaţiilor prin această metodă a fost publicată în 1979 de profesorul de chimie 
Jason Lingdin Hong Kong în volumul său "Easy Chemistry” care a instituit nişte reguli care nu se 

bazează pe metoda „încercare şi eroare” şi o metodă sistematică care are câteva etape simple. 

Etapa 1. Se folosesc săgeţi ce să indice termenul care trebuie să aibă acelaşi coeficient în 
ambii membri ai ecuaţiei (aceia pentru care elementele apar numai o dată în fiecare parte a ecuaţiei 
şi de un număr egal de ori). 

Etapa 2. Se caută elementele care apar o dată în fiecare parte a ecuaţiei dar în număr neegal. 
Se egalează acestea mai întâi. 

Etapa 3. Când etapele 1 şi 2 nu se aplică, trebuie să fie prezent un raport constant în fiecare 
membru al ecuaţiei, elementele apărând numai o dată în acelaşi compus, într-o parte a ecuaţiei. Se 
egalează aceste elemente astfel încât să se menţină raportul. 

 

 Exemplul 1: 

NH3+O2 → NO + H20 

Etapa 1- N apare o singură dată în fiecare parte         
 NH3+ O2 → NO +  H20 

                      ↑          ↑ 

Se marchează cu săgeți și înseamnă că vor avea acelaşi coeficient.  
Etapa 2- H apare în număr neegal şi-l vom egala pe el primul.  

Vom pune 2 în faţa NH3 şi 3 la H20. 

  2NH3 +  O2 → NO + 3H2O 

Coeficienţii lui N trebuie să fie aceiaşi, deci vom scrie: 

        2NH3 +  O2 → 2NO + 3H2O  

În final trebuie să echilibrăm O. Sunt 5 atomi de O în membru drept astfel încât: 
        2NH3 +5/2  O2 → 2NO + 3H2O  

Ecuaţia este echilibrată, ca să scăpăm de numere fracţionare se înmulţeşte cu 2 şi se 

obţine: 
 

  4NH3 + 502 → 4NO + 6H20  

Exemplul 2: 

S + HN03 → S02 +NO + H20 

Etapa 1: - se aplică săgeți la elementele care se regăsesc în mod egal S și  N 

S + HN03 → S02 +NO + H20 

 ↑    ↑    ↑    ↑ 

Etapa 2: - se aplică la H și acesta se echilibrează primul  
S + 2HN03 → S02 +2NO + H20 

   ↑     ↑     ↑    ↑ 

Se echilibrează apoi O, punem 3/2 în față la S02 pentru că NO şi H20 au fost echilibrate 

S + 2HN03 → 3/2S02 +2NO + H20 
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Se echilibrează apoi S 3/2 în faţa lui și se înmulțește cu 2 

3/2S + 2HN03 → 3/2S02 +2NO + H20   /2 

3S + 4HN03 → 3S02 +4NO + 2H20 

   Aceste două etape simple pot fi utilizate la stabilirea coeficienților stoechiometrici, la 
ecuații mai complexe. 

Exemplul 3: 

Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO3 + H2O 

Etapa 1 - nu se aplică. 
Etapa 2 - numai la H, în fața lui NaOH și H2 O 

Etapa 3 - raportul Na : O: H =1:1:1. Ca să se mențină acest raport avem nevoie de 3 în fața 
lui H2O și 6 în fața lui NaOH, ca și O să fie egal 

       Cl2 + 6NaOH → NaCl +1 NaClO3 + 3H2O 

Ca să echilibrăm Na trebuie 5 în fața lui 
     Cl2 + 6NaOH → 5NaCl + NaClO3 + H2O 

În final se echilibrează Cl 
          3Cl2 + 6NaOH → 5NaCl + 1NaClO3 + 3H2O 

Dacă cele trei etape de mai sus nu se pot aplica se folosește metoda algebrică. 
Nu se poate spune că toate tipurile de reacţie redox pot fi echilibrate prin inspecţie, de aceea 

trebuie cunoscute toate metodele şi folosită aceea care duce mai uşor la rezultat. 
Din exemplele date se poate observa că prin inspecţie se pot stabili coeficienţii în reacţiile 

redox, chiar cele mai complicate, lucrând uneori mai uşor decât cu metodele convenţionale. Nu 
există o singură cale de stabilire a coeficienţilor stoechiometrici la reacţiile redox. Metodele ce le 

folosim au scopul de a ajunge la stabilirea coeficienţilor repede şi uşor. 
Regulile lui Ling pentru stabilirea coeficienţilor în reacţiile la prima vedere:  

 Se folosesc săgeţi ce să indice termenii care trebuie să aibă acelaşi coeficient în ambii 
membri ai ecuaţiei şi care apar numai o singură dată în fiecare parte a ecuaţiei. 

 Se caută elementele care apar în fiecare parte a ecuaţiei, dar în număr diferit (neegal). 
 Se egalează acestea mai întâi. 
Când etapele 1 şi 2 nu se aplică, trebuie să fie prezent un raport constant în fiecare membru 

al ecuaţiei, elementele apărând numai o dată în acelaşi compus într-o parte a ecuaţiei. Egalează 
aceste elemente astfel încât să se menţină raportul. 

După aplicarea celor trei etape de mai sus, dacă ecuaţia nu poate fi echilibrată, se foloseşte 
metoda algebrică pentru a stabili complet coeficienţii. Destinează cu litere coeficienţii necunoscuţi 
şi determină valoarea lor prin ecuaţii algebrice. 
 

Bibliografie: 
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NANOTUBURILE DE CARBON 

 
Prof. Elidia Carmen Zaharia 

Ṣcoala Gimnazialǎ Nr. 18 „Jean Bart” Constanţa, jud. Constanţa 

 

 
1. ISTORIC 

     Conceptul de nanotehnologie a fost prezentat prima datǎ în 1959 de cǎtre fizicianul Richard 
Feynman. Reprezintǎ tehnologia care se bazeazǎ pe posibilitatea de a construi structuri complexe 

prin manipularea atomilor și a moleculelor individuale. Constǎ în fabricarea unui produs care 
prezintǎ mǎrime geometricǎ controlatǎ și în care cel puţin un component funcţional are o mǎrime a 
particulelor mai micǎ de 100nm. Structurile nanometrice prezintǎ proprietǎţi diferite comparativ cu 
trǎsǎturile aceleiași substanţe luatǎ la nivel macroscopic. 

    În 1991 au fost descoperite nanotuburile de carbon în funinginea depusǎ pe un catod de 
carbon a unui arc voltaic de cǎtre  Sumio Iijima în laboratoarele de cercetare a firmei NEC din 
Tsukub, Japonia, unde s-a constatat cǎ nanotuburile de carbon multistrat (MWNT) erau înrudite cu 
fulerenele. Iar în 1993 au fost descoperite nanotuburile de carbon unistrat (SWNT) de cǎtre Iijima și 
Toshinari Ichihashi.  

2. STRUCTURĂ 

 Nanotuburile de carbon sunt structuri microscopice asemǎnǎtoare grafitului, cu raportul 
lungime-diametru mai mare de 1.000.000. O peliculǎ de atomi de carbon este aranjatǎ într-o formǎ 
tip fagure. Vȃrful unui creion conţine straturi de asemenea pelicule microscopice. Nanotuburile de 
carbon se formeazǎ cȃnd peliculele de carbon sunt înfǎșurate sub formǎ de cilindri, avȃnd un 
diametru de 50.000 ori mai mic decȃt firul de pǎr.  

 Nanotuburile cu pereţi unici (SWNT) au un diametru de 1 nm și o lungime a tubului care 
poate fi de milioane de ori mai mare. Sunt ansambluri cilindrice care sunt formate numai din atomi 

de carbon. Structura poate fi conceputǎ prin înfǎșurarea unui strat de un atom de grafit care a fost  
numit grafen pe un cilindru. Se gǎsesc sub trei forme: scaun, chiral și zigzag. 

                      
 

 

 Nanotuburile cu pereţi multipli (MWNT) conţin mai multe straturi de grafen concentrice, cu 
diametre diferite care sunt rulate în jurul propriei axe, pentru a fi obţinutǎ o formǎ de tub. Fiecare 
MWNT este format din 2 pȃnǎ la 50 de nanotuburi de carbon, avȃnd diametre interioare cuprinse 
între 1,5 și 15nm, iar  diametrele exterioare sunt cuprinse între 2,5 și 30nm. Au lungimea de la 
cȃţiva microni pȃnǎ la cȃţiva centimetri [10]. 

 Existǎ douǎ modele structurale ale nanotuburilor. În modelul Doll foiţele de grafit sunt 
aranjate în cilindri concentrici. De exemplu, un nanotub (0,8) cu un singur perete se gǎsește în 
interiorul unui nanotub mai mare (0,1) cu un singur perete. Iar în modelul Parchment o foiţǎ de 

Figura nr. 1  Structurile: scaun, chiral, zigzag [1] 
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grafit se rotește în jurul axei sale, asemǎnǎtor unui sul de pergament. Distanţa dintre straturi în 
nanotuburile de carbon cu pereţi multipli este de aproximativ 3,3Å [6]. 

 

                                             
 

3. PROPRIETĂṬI 

 Nanotuburile de carbon prezintǎ o duritate aproximativ egalǎ cu cea a diamantului. Au o  
rezistență mecanicǎ de întindere mai mare decât a oțelului și de aproximativ 14 ori superioarǎ 
Kevlarului. Astfel, firul de nanotuburi de carbon din mai multe straturi cu grosimea de 1mm, ar 

putea menţine o greutate de aproximativ 15 tone. Rezistenţa lor se datoreazǎ hibridizǎrii sp2
 a 

atomilor de carbon individuali. Legǎtura formatǎ fiind mult mai puternicǎ decȃt cea realizatǎ prin 
hibridizare sp

3
 ca în diamant. La presiune ridicatǎ nanotuburile individuale se pot lega împreunǎ 

schimbȃnd între ele legǎturile formate prin hibridizǎri sp2
 și sp3, obţinȃndu-se fire lungi și elastice. 

Dar elasticitatea este limitatǎ, sub acţiunea unei forţe puternice e posibilǎ deformarea permanentǎ. 
Puterea lui poate fi slǎbitǎ și de eventualele defecte din structura unui nanotub, datoritǎ existenţei 
unor locuri vacante sau în urma rearanjǎrii atomilor de carbon.  

 Legăturile puternice dintre atomii de carbon permit nanotuburilor de carbon sǎ fie mai 
rezistente decȃt cuprul la curenţi electrici mari, deoarece transportul electronilor are loc de-a lungul 

axei tubului. Astfel, conductivitatea electricǎ a nanotuburilor de carbon poate fi de 1000 de ori mai 
mare decȃt cea a cuprului. Nanotuburile de carbon cu pereţi unici pot direcţiona semnalele electrice 
cu intensitate crescȃndǎ pȃnǎ la 10GHz, cȃnd sunt utilizate ca interconectare pe dispozitivele 
semiconductoare [2].   

 Ele rezistǎ la temperaturi ridicate datoritǎ legǎturilor puternice existente, fiind conductori 

termici buni. Conductivitatea termicǎ mare, cuprinsǎ între 2800-6000 W/mK, este influenţatǎ de 
temperatura nanotuburilor de carbon, cȃt și de mediul exterior.  

4. UTILIZĂRI 

 Obţinerea apei potabile  din apǎ marinǎ prin osmozǎ inversǎ, utilizȃnd membrane din 
nanotuburi de carbon care sunt de 20 de ori mai permeabile la moleculele de apǎ și mai eficiente 
pentru îndepǎrtarea ionilor salini [3]. 

 Medicinǎ 

 Nanotuburile de carbon (CNT) și punctele cuantice (QDs) sunt cele două nanoparticule care 
prezintǎ  importanţǎ în vederea aplicării lor pentru diagnosticarea și tratamentul cancerului. CNT-

urile au capacitatea de a livra medicamente într-un loc de acțiune sau de a transforma energia optică 
în energie termică. Prin atașarea anticorpilor care se leagă în mod specific celulelor tumorale, CNT-

urile pot naviga spre tumorile maligne. Odată ajunse la sediul tumorii, ele intră în celulele 
canceroase prin penetrare sau endocitoză și permit eliberarea medicamentului, ducȃnd la moartea 

celulelor canceroase specifice. Alternativ, CNT-urile pot fi expuse la lumină infraroșie pentru a 
distruge termic celulele canceroase. Natura amfifilă a CNT-urilor le permite să pătrundă în 
membrana celulară, iar suprafața lor mare (de ordinul a 2600 m

2/g) permite încărcarea 

Figura nr. 2  Nanotuburi de carbon cu pereţi multipli [6] 
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medicamentelor în tub și eliberarea o dată în interiorul celulei canceroase. Se investighează 
conjugarea QDs la CNT-uri pentru a permite localizarea celulelor neoplazice la pacient prin 

imagistică cu QDs și distrugerea ulterioară a lor prin eliberarea medicamentului sau utilizȃnd 
tratamentul termic [4]. 

 Televizoare FED cu nanotuburi de carbon 

 Cercetătorii americani au pus la punct o tehnologie care permite realizarea de nanodevice-uri 

în producţia de masă, care va conduce la înlocuirea televizoarelor LCD cu cele de tip FED (Field 

Emission Display). Televizoarele FED folosesc o reţea de nanotuburi de carbon în locul tubului 
catodic,  fiind cele mai eficiente emiţătoare de electroni care îi permit televizorului să aibă doar 
câţiva milimetri grosime. Acest tip de televizoare sunt avantajoase deoarece prezintǎ un consum 
redus de energie, sunt mai ieftine și au o rezoluţie mai mare decȃt LCD-urile. 

 Circuite electronice cu nanotuburi de carbon  

 CNT-urile metalice sunt materiale care pot fi utilizate pentru firele de interconectare în 
viitoarele circuite integrate, datoritǎ proprietǎţilor electrice superioare. Astfel, utilizarea 
interconectărilor metalice cu nanotuburi de carbon ar putea genera circuite integrate mai eficiente 
din punct de vedere energetic și mai rapide. Cercetǎtorii au realizat un circuit integrat autonom care 
combină tranzistoare de siliciu și fire individuale de interconexiune de carbon pe același cip care 
funcționează la peste 1 GHz, deschizȃnd calea nanoelectronicii multi-GHz [5]. 

 Celule solare din nanotuburi de carbon 

 Nanotuburile de carbon modificate pot pǎstra cǎldura absorbitǎ de la soare pe termen 
nelimitat, fǎrǎ pierderi de energie și pot fi reîncǎrcate prin expunere la soare. Celulele solare cu 
nanotuburi de carbon pot transforma aproximativ 75% din luminǎ în electricitate. Ele sunt alcǎtuite 
dintr-un film subţire semitransparent de nanotuburi de carbon  acoperite cu un substrat de siliciu 
cristalin de tip n pentru a crea heterojuncţii p-n de înaltǎ densitate între nanotuburi și n-Si [6]. 

 Panourile solare cu CNT-uri utilizează raze infraroșii, funcţionȃnd și pe timp de noapte. 
Rǎmȃn stabile la temperatura mediului ambiant 1600F. La construcţia lor poate fi redusǎ cantitatea 
de material. Mobilitatea electronilor în CNT-uri este mai mare.   

 Datoritǎ proprietǎţilor superioare pe care le prezintǎ CNT-urile sunt utilizate în diferite 
domenii și se întrevǎd noi aplicaţii în viitor, sugerȃndu-se construirea unui ascensor în spaţiul 
cosmic. 
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ALIMENTAŢIA ŞI SISTEMUL IMUNITAR 

 

Prof. Coculeana Zorilă  
Școala Gimnazială „I.D. Sîrbu” Petrila, jud. Hunedoara 

 

Din momentul naşterii, suntem expuşi asaltului continuu al microbilor, al virusurilor şi a 
altor agenţi patogeni. Fără o apărare eficientă, foarte curând, viaţa ni s-ar încheia printr-o boală 
infecţioasă sau tumorală. Din fericire, de obicei aşa ceva nu se întâmplă, deoarece suntem înzestraţi 
cu numeroase mecanisme de apărare, cunoscute sub denumirea de sistem imunitar. Acest sistem 
deţine o uimitoare adaptabilitate, fiind în stare să producă un număr enorm de celule şi de molecule, 
care pot recunoaşte şi distruge numeroşii invadatori. 

Sistemul imunitar este alcătuit din două compartimente funcţionale: primul e acela al 
imunităţii înnăscute, cu care venim în lume şi reprezintă apărarea de bază împotriva bolilor, 
imunitatea înnăscută reprezentând prima linie defensivă. Acest compartiment este alcătuit din 
bariere împotriva infecţiilor, ca de exemplu: tegumentele, membranele mucoase şi temperatura 
corpului, precum şi din unele bariere chimice, ca interferonul şi celulele de apărare - „Natural 
Killer” (ucigaşe naturale) şi neutrofile, care pot înghiţi, devora şi digera microorganismele. Al 
doilea este compartimentul imunităţii dobândite, ce poartă denumirea şi de imunitate specifică 
pentru că fabrică o anumită substanţă cu acţiune specifică împotriva fiecărui virus. Pentru aceasta 
este nevoie de informaţii prealabile, care sunt „memorate” de sistemul imunitar. Compartimentul 

imunităţii dobândite este activat, adică intră în acţiune atunci când imunitatea înnăscută nu este în 
stare să lupte împotriva agentului patogen. 

Sistemul imunităţii dobândite este alcătuit din celule speciale, numite limfocite B şi T, care 
produc nenumărate substanţe chimice, anticorpi şi citokine. Limfocitele T sunt în stare să se lupte şi 
direct, celulă contra celulă. Sistemul imunitar este influenţat de factorii de mediu şi îl putem ajuta 
sau nu să-şi îndeplinească multiplele sale funcţii. 

În timpul vieţii intrauterine şi în primele luni de viaţă, dar şi ulterior, alimentaţia viitoarei 
mame şi a noului născut influenţează mult dezvoltarea sistemului imunitar. Pe tot parcursul vieţii, 
zincul, fierul, cuprul, seleniul, vitaminele, precum şi proteinele şi grăsimile joacă un rol esenţial în 
buna funcţionare a sistemului imunitar. De exemplu, celulele aparţinând sistemului imunitar pot fi 
lezate sau chiar distruse de oxigen; în cursul proceselor de oxidare din organism iau naştere aşa 

numiţii radicali liberi, foarte dăunători şi atunci, antioxidanţii, cum sunt vitaminele E şi C, precum 
şi alte substanţe vegetale secundare, pot neutraliza, pot diminua leziunile produse de radicalii liberi. 

Deoarece speciile reactive de oxigen se produc mereu în organism, pentru o bună 
funcţionare a celulelor din sistemul imunitar este foarte important să existe un echilibru între 
antioxidanţii din hrană şi substanţele oxidante. 

Studii efectuate în numeroase ţări arată că produsele cerealiere integrale, legumele, 
zarzavaturile şi fructele, deci lumea plantelor, furnizează un număr impresionant de substanţe 
active, care, printre altele, au o puternică acţiune anticacerigenă, ca de exemplu: 

 Licopenul din roşii este deosebit de eficace în special împotriva neoplasmului de prostată. 
Efectul protector începe cu 6 mg/zi, iar o roşie mijlocie conţine 3 mg. 

 Glucosinatele din ridichi, varză, conopidă, năsturel ajută sistemul imunitar în combaterea 
infecţiilor şi a cancerului. 
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 Fitoestrogenele din soia, cereale, seminţe de in şi toate soiurile de varză şi de conopidă, 
inclusiv broccoli, au o acţiune protectoare împotriva neoplaziilor în care există şi o componentă 
hormonală, ca în cancerele de sân, uter şi prostată, dar şi în cel de colon. 

 Fitosterinele din seminţele de floarea soarelui, nuci, alune, susan, scad riscul cancerului de 

intestin gros. 

 Flavonoidele din coaja fructelor şi a zarzavaturilor de culoare roşie, galbenă şi violet, din 
cireşe, vişine, fragi, căpşuni, mure, afine, mere, varză şi sfeclă roşie, cartofi, ardei şi ceapă 

favorizează lupta împotriva infecţiilor şi a tumorilor. 
 Fenolii din tărâţele cerealelor şi din nuci împiedică dezvoltarea bacteriilor, a virusurilor, au 

o acţiune antioxidantă şi un efect protector împotriva infarctului miocardic. 
 Saponinele din păstăioase - fasole, mazăre, soia, năut – scad riscul neoplasmului de intestin 

gros. 

 Sulfidele se găsesc în cantităţi mari în usturoi, ceapă, praz şi au rolul de a inhiba creşterea 
tumorală şi de a proteja împotriva speciilor reactive de oxigen. 

 Terpenele, substanţe aromatice din ţelină, mentă, chimen, scad riscul tumorilor maligne. 

Sănătatea noastră depinde de modul în care sistemul imunitar îşi îndeplineşte rolul, iar o 
alimentaţie corectă şi echilibrată este baza unui sistem sănătos. 

Sănătatea este extrem de importantă în viaţa fiecărui om, ea fiind strâns legată de ce, cum, 
cât şi când mâncăm. Este important să ştim că prin adoptarea unui stil de viaţă sănătos din copilărie 
şi până la cea mai înaintată vârstă se pot preveni şi trata boli grave ca diabetul, dislipidemiile, bolile 

cardiovasculare, obezitatea, guta. Un stil de viaţă sănătos presupune nu numai o alimentaţie 

echilibrată, dar şi o activitate fizică corespunzătoare vârstei, evitarea fumatului şi a consumului de 

alcool. 

Obiceiurile alimentare se formează din copilărie. Avem la îndemână multe variante pentru a 

creşte copii cât mai sănătoşi şi emoţional. 
Pentru adulţi, un stil de viaţă sănătos presupune de cele mai multe ori un mare efort, 

deoarece acesta diferă total de stilul de viaţă cu care s-au obişnuit, dar nu este imposibil. Este mult 
mai uşor să formăm la copii, încă de la vârste foarte mici, un stil alimentar şi de viaţă sănătos, decât 
să îl schimbăm total atunci când starea de sănătate ne obligă. 
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III. OM ŞI SOCIETATE 

 

EDUCAŢIA PENTRU MEDIU 

-Proiect didactic cu metode educaționale interactive  
pentru ora de consiliere și orientare- 

 

Prof. Doina Andrei 

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

 

CLASA: a IX-a 

DIRIGINTE: prof. Andrei Doina 

ARIA CURRICULARĂ: CONSILIERE ŞI ORIENTARE 

TEMA: „Riscul apariţiei de deşeuri şi poluare” 

TIPUL DE LECŢIE: mixtă 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 
 conştientizarea interdependenţei dintre om şi mediu şi formarea atitudinii de respect 

faţă de mediu. 
STRATEGII EDUCAŢIONALE UTILIZATE: 

 metode: 

 conversaţie 

 studiu de caz 

 discuţii 
 problematizare 

 dezbatere 

 mijloace: 

 pliante 

 cărţi. 
RESURSE BIBLIOGRAFICE: 

 Internet; 

 date statistice şi informaţii de la O.N.G.; 
 reviste. 

FORMA DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII: 
Activitatea se va desfăşura sub forma unei mese rotunde. 

LOC DE DESFĂŞURARE: sala de clasă. 
TIP DE ACTIVITATE: 

 frontală 

 de grup 

TIMP DE DESFĂŞURARE: 50 min. 

COMPETENŢE urmărite în cadrul acestei lecţii: 
 Competenţe generale: 

 adresabilitatea şi accesibilitatea informaţională despre mediu; 
 descoperirea posibilităţilor de ocrotire şi conservare a naturii; 
 identificarea principalelor probleme care afectează globul; 
 respectarea normelor morale, a legilor convieţuirii interumane. 
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 Competenţe specifice temei: 
 identificarea cazurilor de poluare şi de degajări de deşeuri; 
 clasificarea factorilor care generează poluarea şi apariţia deşeurilor; 
 cultivarea respectului faţă de natură; 
 aprecierea obiectivă a comportamentelor oamenilor asupra naturii; 
 asumarea greşelilor efectuate în natură; 
 determinarea efectelor negative asupra naturii a poluării şi a deşeurilor; 
 acceptarea de idei pentru menţinerea unui mediu curat; 

 combaterea faptelor antisociale; 

 solidarizarea cu membrii echipelor ecologice. 

 

SCENARIUL ACTIVITĂŢII: 

a) Moment organizatoric 

 realizarea unei ambianţe specifice, adaptată cerinţelor activităţii, care să favorizeze 
comunicarea, libertatea de expresie, să înlăture barierele formale care apar inevitabil. 

b) Desfăşurarea orei 
 motivarea alegerii temei propuse pentru dezbatere; 

 se anunţă titlul temei; 
 tematica se va axa pe următoarele planuri: 

 definirea cuvintelor ecologie, ecosistem, faună, floră, poluare, deşeuri; 
 exemplificarea de cazuri de deversări de deşeuri, reziduuri şi poluări; 
 identificarea factorilor care provoacă dezastrele ecologice; 
 modalităţi de remediere a situaţiilor dezastruoase; 
 depistarea organizaţiilor ecologiste şi rolul lor; 
 sancţiuni ce se pot aplica în cazul nerespectării legislaţiei; 
 ce importanţă are pentru tine natura? 

c) Asigurarea feedback-ului se va realiza pe toată perioada de desfăşurare a acestei activităţi. 
Se vor trage concluzii despre rolul important pe care îl are natura în viaţa omului. 

d) Anunţarea temei următoarei ore de dirigenţie de către diriginte. 

 

ANEXĂ: 

 

MINIDICŢIONAR ECOLOGIC 

 

 ECOLOGIE – ştiinţă biologică de sinteză ce studiază conexiunile care apar între 
organisme şi mediul lor de viaţă, alcătuit din ansamblul factorilor de mediu (abiotici şi biotici), 
precum şi structura, funcţia şi productivitatea sistemelor biologice. Termenul a fost creat în 1866 
de către zoologul german Ernst Haeckel. 

 ECOSISTEM – fragment mai mare sau mai mic al biosferei, alcătuit dintr-o 

componentă vie, reprezentată de plante şi animale (biocenoza) şi una nevie (biotip), formând un 
ansamblu integrat, în permanentă interacţiune. Termenul a fost creat de botanistul englez A. 
Tansle în 1935. Totalitatea ecosistemelor la nivel planetar, formează BIOSFERA. 

 FAUNĂ – totalitatea speciilor de animale de pe glob, dintr-o regiune, dintr-o epocă 
geologică etc. 
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 FLORĂ – totalitatea plantelor care trăiesc într-o anumită regiune a globului, într-o 

anumită perioadă geologică sau într-un anumit mediu. 

 POLUARE – proces de alterare a mediilor de viaţă biotice şi abiotice şi a bunurilor 
create de om, cauzat mai ales de deşeurile provenite din activităţile umane, de origine menajeră, 
agricolă, industrială etc., cât şi datorită unor fenomene naturale. 

 DEŞEU – o parte dintr-o materie sau dintr-un material rezultat în urma unui proces 
tehnologic de realizare a unui produs şi neutilizabil în cursul aceluiaşi proces.  
 

 

 

REPERE ISTORIOGRAFICE PRIVIND REALITĂŢILE TRAGICE DIN 
GHETOUL ORĂDEAN 

 

Prof. Klementina Ardelean 

Liceul Teoretic „Ady Endre” Oradea, jud. Bihor 

 

În orașul de pe Crișul Repede a fost organizat cel mai mare ghetou din Ungaria, excepție 
făcând cel din Budapesta, înfiinţat însă mai târziu, în noiembrie 1944. 

Despre realităţile tragice din ghetoul orădean se deţin mai multe informaţii de certă 
însemnătate istoriografică, cele dintâi relatări aparţinându-i dr.-ului Miksa Kupfer, care a întocmit 
un „material informativ privind atrocităţile din ghetou”, redactat pe 16 formulare de „reţete”. 
Memoriul conţine date detaliate privind „torturile la care erau supuşi” evreii în ghetou, unii dintre 
aceștia fiind „împinşi spre sinucidere”. Prin intermediul consulului general al României la Oradea, 
Mihai Marina, Memoriul a fost întregit cu alte informaţii culese din Transilvania de Nord de către 
membrii Consulatului General al României de la Oradea, care au ajuns în posesia Crucii Roşii 
Internaţionale de la Geneva (Elveţia) prin intermediul ambasadorului român în capitala elveţiană - 
Vespasian V. Pella. 

Alte două scrieri memorialistice au văzut lumina tiparului în anul 1946. Este vorba despre 
cartea lui Katona Béla, Várad a viharban- Oradea în furtună, și cartea scrisă de Béla Zsolt,  
Kilenckoffer - Nouă valize, ambele descriind, cu lux de amănunte, realitățile din ghetoul orădean. 

Cea dintâi lucrare are un cuvânt înainte semnat de Béla Zsolt, unul dintre puținii 
supraviețuitori ai programului de exterminare în masă a evreilor, plănuit și executat de regimul 
național-socialist din Germania, condus de Adolf Hitler. 

Cartea descrie schimbările profunde petrecute în orașul de pe Crișul Repede în perioada ce a 
succedat primului război mondial și impactul acestora asupra vieții social-economice a evreilor. În 
continuare sunt relevate aspecte privitoare la soarta cruntă trăită de această comunitate odată cu 
declanșarea celei de-a doua conflagraţii mondiale și accentuarea politicii antisemite a autorităților 
maghiare: introducerea legilor antisemite, steaua galbenă (1944), Gestapo-ul în Oradea, organizarea 
ghetoului orădean, „căutătorii de comori” din fosta Fabrică de bere Dréher, situaţia medicilor evrei 
şi a spitalului de boli infecţioase, transformat ulterior în spital de tifos, despre diplomatul român 
Mihai Marina, transportul evreilor şi încercările disperate de salvare, Oradea fără evrei, armistiţiul 
și întoarcerea celor deportați. 

În cartea autobiografică Nouă valize, publicistul şi politicianul de stânga Béla Zsolt 
rememorează aspecte referitoare la deportarea sa la o tabără de muncă din Ucraina, viaţa din 
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ghetoul orădean, precum şi despre spitalul de tifos, unde i-a fost salvată viața de doctorul  
MiksaKupfer, modalitatea în care a reuşit să scape cu viață din acel infern, drumul spre Budapesta 
şi, ulterior, spre Elveţia. 

Părţi din carte au fost publicate, mai întâi, în paginile ziarului Haladás (Progresul), 
publicaţie săptămânală a Partidului Radical Maghiar din Budapesta, începând cu data de 30 mai 
1946, unde Béla Zsolt deţinea calitatea de colaborator, ulterior redactor. 

Jurnalul Evei Heyman, o fetiţă de 13 ani, victimă a Holocaustului, a fost publicat de mama 

acesteia în anul 1948. Eva s-a născut la Oradea în anul 1931, din părinţi evrei. Eva a început să-și 
aștearnă gândurile și trăirile pe prima pagină a Micului său Jurnal la 13 februarie 1944, dată la care 
a împlinit vârsta de 13 ani. Era o fetiță exuberantă, inteligentă, înzestrată cu un spirit de observație 
dezvoltat, consemnând - cu o extraordinară acuitate - toate realităţile aflate sub semnul 
Holocaustului, realizând unul din documentele originale despre aplicarea „Soluţiei finale” asupra 
evreilor bihoreni. Viața i-a fost puternic marcată încă de la vârsta de 10 ani, când prietena ei cea mai 
bună, Marta Munczer, a fost luată împreună cu părinții, care n-aveau acte de cetățenie maghiară, 
vagonizați și deportați în Polonia de autoritățile poliția horthystă, unde și-au găsit sfârșitul. În 
Jurnal, Eva repeta obsesiv teama că va avea aceeași soartă împreună cu familia, ca și prietena ei, 
Marta. Fetița a dorit cu disperare supraviețuirea, întregul Jurnal fiind străbătut de dorința ei de a trăi: 
„Eu nu vreau să mor! Am trăit atât de puțin!” 

Potrivit martorilor oculari, pe Eva a împins-o în duba morții Josef Mengele personal. Ultima 

însemnare din Jurnal este din 30 mai 1944, când fosta bucătăreasă Szabó Mariska, a reușit să se 
strecoare în ghetou și să scoată jurnalul. Peste numai 3 zile, această „Anna Frank a Transilvaniei”, 
împreună cu bunicii ei, au fost vagonizați, găsindu-și sfârșitul la Birkenau-Auschwitz la data de 17 

octombrie 1944. 

Prin acest jurnal parţial de ghetou, scris sub imperiul situaţiei trăite, Éva Heyman a lăsat, 
fără să-şi propună, una dintre cele mai valoroase surse documentare despre soarta evreilor din 
această parte a ţării. Jurnalul Evei Heyman aparține unei categorii privilegiate de izvoare istorice, 
care au reținut tot dramatismul unor situații limită. El nu este numai un document de rezonanță 
locală, ci și o relatare cu caracter de referință general-europeană, dar care nu este îndeajuns de bine 
cunoscut, impunându-se o mai largă difuzare a sa în mediile științifice și culturale, datorită 
veridicității sale. 

Sub îndrumarea lui Schön Dezső a văzut lumina tiparului la Tel Aviv, în 1981, cartea  A 

tegnapvárosa. A nagyváradi zsidóság emlékkönyve (Orașul de ieri. Cartea memorialistică a 
evreilor orădeni). În cele 456 pagini, cartea prezintă istoria locuitorilor evrei ai orașului de pe 
Crișul Repede, constituind un omagiu adus evreilor care au trăit prin părțile nord-bihorene până la 
deportarea lor din vara anului 1944. Autorul semnează mai multe capitole ale cărții care prezintă 
istoria evreilor orădeni, Sinagoga Sion, cartea cuprinzând și o serie de poze și reprezentări grafice 
cu locuri binecunoscute publicului orădean. Alte capitole prezintă mișcarea sionistă orădeană, 
memorii despe lagăre de muncă, despre viața sportivă a evreilor orădeni, legăturile poetului Ady 
Endre cu evreii orădeni, date statistice despre numărul evreilor în zona Bihorului, regulamentul de 
lagăr, modul cum a fost rechiziționat spitalul evreiesc, dar și despre Jurnalul Evei Heymann, 
memorii despre lagărul concentraționar din Auschwitz, peronul de la Birkenau, lista evreilor 
deportați din Oradea și Salonta, poezii despre Oradea și împrejurimi. Tot în această carte a fost 
cuprins și jurnalul lui Leitner Sándor:  A nagyvaradi zsidok tragediaja - Tragedia evreilor orădeni. 

Cărțile etnografei Tereza Mózes sunt o apariție mai recentă în bibliografia perioadei. 
Născută în 1919 la Şimleul Silvaniei, Tereza Mozes a absolvit liceul la Oradea, de unde a fost 
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deportată cu întreaga familie, la 25 de ani, la Auschwitz. A trecut apoi prin calvarul lagărelor 
naziste din: Riga, Stutthof, Spilve, Dorbek, Kaiserwald și Gutan, fiind eliberată de armata sovietică. 
Drumul spre casă a reprezentat un nou calvar, care a durat peste jumătate de an, trecând prin 
Varșovia, Lublin, Cernăuți și Bielorusia. În urma traumelor suferite, nu i-a pierit dragostea de viață. 
Tereza Mozes este autoarea mai multor cărţi de etnografie, dar şi a unui zguduitor volum de 
memorii ,,Decalog însângerat” , precum şi a monografiei ,,Evreii din Oradea”. 

Volumul ,,Decalog însângerat” a văzut lumina tiparului în 1983, mai întâi în limba 
maghiară, apoi, în 1995, în limba română. Este una dintre puținele cărți consacrate exclusiv vieții 
din lagărele de concentrare pentru femei. A scris despre teribila traumă a unui lot de femei care, s-

au despărțit pentru totdeauna de părinți, de bunici și frați; mame care s-au despărțit pe veci de soți și 
copii în ziua sosirii lor pe rampa morții de la Birkenau. 

Monografia  Evreii din Oradea a apărut în  1995, la început în limba maghiară, aceasta fiind 
tradusă în limba română și cumpletată, cu noi date, în 1997. ,,Evreii din Oradea” este un volum 
omagial dedicat istoriei iudaice din Oradea. Capitolele cărții consemnează istoria comunității din 
orașul de pe Crișul Repede; constituirea și întărirea comunității evreiești, emanciparea evreilor, 
aspecte din viața religioasă, culturală și economică; schimbările aduse de primul război mondial, 
mișcarea sionistă, învățământul și participarea la viața cultural-artistică din perioada interbelică, 
amenințarea fascistă, tragedia evreilor în perioada 1940-1944, detașamentele de muncă, ocupația 
germană, ghetoul din Oradea, drumul spre incertitudine, Auschwitz-Birkenau, după Auschwitz, 
Oradea fără evrei, din nou acasă, lista victimelor Holocaustului din Oradea și județul Bihor. În 
prezent autoarea trăieşte în Israel, venind anual în vizită la Oradea. 

Pe lângă jurnalele scrise în timpul celui de al doilea război mondial despre realitățile 
bihorene ale momentului, în ultimii ani au fost aduse în atenția publicului mărturii depuse de 
supraviețuitorii Holocaustului în procesul ghetourilor. Institutul National pentru  Studierea 

Holocaustului din România ,, Elie Wiesel“, Asociația Evreilor din România Victime ale 
Holocaustului, prin cărțile sale  - Procesul ghetourilor din nordul Transilvaniei,  care cuprinde mai 

multe volume alcătuite de Oliver Lusting, au fost editate la Editura AERVH, București, în 2007. 
Mărturii despre Ghetoul Oradea sunt cuprinse în volumul II. Această publicație întregește imaginea 

cititorului despre atrocitățile, suferințele, chinurile la care a fost supus poporul evreu. 
Scrierile memorialistice au o serie de puncte comune, evidenţiind înrăutăţirea graduală a 

situaţiei populaţiei evreieşti odată cu adoptarea şi aplicarea legislaţiei antisemite, drama trăită de 
aceasta odată cu ghetoizarea, condiţiile precare de viaţă, interogatoriile prin care au trecut numeroşi 
evrei, deportarea etc. 

 

Bibliografie: 

1. Faur, Antonio - Implicarea diplomatului roman dr. Mihai Marina în acţiunile de salvare a 

evreilor din Transilvania de Nord şi Ungaria (1944), Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 
2014 

2. Faur, Viorel - Primele referiri memorialistice despre ghetoul din Oradea (1944-1946), în Situaţia 
evreilor din Europa centrală la sfârşitul celui de-al doilea război mondial (1944-1945), 

coordonatori Antonio Faur, Ladislau Gyémánt, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2011 

3. Katona, Béla - Oradea în furtună, Editura Teala, Oradea, 1946 

4. Zsolt, Béla - Kilenc kuffer (Nouă valize), Editura Magvető, Budapesta, 1980 

5. Lustig, Oliver (coautor) - Ecouri din Holocaust în literatura universală: o antologie, Editura 

AERVH, Bucureşti, 2005 
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6. Schön, Dezső - A tegnap városa. A nagyváradi zsidóság emlékkönyve (Orașul de ieri. Cartea 
memorialistică a evreilor orădeni), Tel Aviv, 1981 

7. Mózes, Tereza - Decalog însângerat, Editura Ara, București, 1995 

8. Mózes, Tereza - Váradi zsidók (Evreii din Oradea), Literator, Nagyvárad, 1995 

9. Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel“ Asociația Evreilor 
din România Victime ale Holocaustului - Procesul ghetourilor din nordul Transilvaniei, volumul II 

- Mărturii, volum alcătuit de Oliver Lusting, Editura AERVH, București, 2007, Ghetoul Oradea 

 

 

TRAFICUL DE FIINŢE UMANE 

-Proiect al activităţii de consiliere- 

 

Prof. psih. Alina Gabriela Băiașu  
Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanța 

 
Grupul ţintă: elevi în clasa a X-a 

Obiectul: Consiliere și orientare 

Subiectul lecției: Traficul de fiinţe umane 

Tipul lecției: transmitere şi însuşire de cunoştinţe 

Scopul lecției:  
 informarea corectă asupra aspectelor traficului de fiinţe umane; 
 cultivarea responsabilităţii, a spiritului critic în  aprecierea comportamentului 
celorlalţi. 

Obiective operaţionale: 
 să identifice elementele caracteristice ale traficului de fiinţe umane; 
 să identifice unele prejudecăţi legate de victimele traficului; 
 să descrie etapele traficului; 
 să analizeze factorii de vulnerabilitate la trafic şi condiţiile în care traficul de fiinţe 
umane este posibil; 

 să se raporteze critic la fenomenul traficului de fiinţe umane şi să explice necesitatea 
prevenirii şi combaterii acestuia. 

Metode: 

Problematizarea 

Studiul de caz 

Metoda K-W-L 

Conversaţia euristică 

Explicaţia  
Materiale: 

Film tematic - Traficul de fiinţe umane 

   Fişă de lucru 

Termeni cheie:  

 Trafic de fiinţe umane 

 Recrutor  

 Victimă 
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 Vulnerabilitate 

Bibliografie: 

Băban, Adriana - Consiliere educațională – ghid metodologic pentru orele de dirigenție și 
consiliere, Imprimeria “Ardealul”, Cluj-Napoca, 2001 

 

Desfăşurarea activităţii: 
I. Moment organizatoric 

 Elevii sunt aşezaţi pe grupe de câte 2 membri; 
 Pregătirea materialelor: creioane, fişe de lucru, casetă video; 

II. Anunţarea temei 
 Se distribuie elevilor fişa de lucru, care conţine un tabel cu 3 coloane: 

 

CE ŞTIU? CE VREAU SĂ ŞTIU? CE AM ÎNVĂŢAT? 

 

 

  

 

 Se notează pe tablă termenul „trafic de fiinţe umane” şi se solicită elevilor să noteze pe 
foaia lor: 

 primul cuvânt sau prima expresie care le vine în minte legat de acest fenomen; 
 ce cred ei despre victimele traficului. 

III. Realizarea obiectivelor urmărite 

 se cere elevilor să completeze în prima coloană a tabelului lor ce ştiu despre acest 
fenomen (eventual răspunsul „NU ŞTIU”). 

 În a doua coloană vor nota neclarităţile şi ce altceva ar dori să afle. 
Li se precizează elevilor că vor obţine informaţii suplimentare pe parcursul lecţiei. 

 Se prezintă un caz; 
 Se discută cu elevii cazul, solicitându-le să răspundă - în scris mai întâi - la întrebări 

precum: 

 Cum a fost racolată victima? 

 Care sunt caracteristicile recrutorului? 

 Care sunt caracteristicile victimei? 

 Ce s-a întâmplat după recrutare? 

 De ce s-a întâmplat? Trebuia oare să se întâmple? 

 Care au fost motivele care au determinat-o pe victimă să accepte oferta recrutorului? 

 Existau şi alte lucruri care puteau fi făcute pentru evitarea acestei situaţii? Care? 

 Ce crezi că a simţit persoana respectivă pe tot parcursul dramei? 

 Ce ai fi simţit tu într-o astfel de situaţie? 

 Unde a greşit victima? 

 Cum ai fi procedat tu? 

 Se discută răspunsurile în clasă, după care se cere să se completeze coloana a 
treia;  

IV. Evaluarea activităţii 
 se compară: coloana 1 cu coloana 3; coloana 2 cu coloana 3. 

Dacă au rămas elemente neclarificate, se oferă informaţii suplimentare. 
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INTERVIUL 

-Proiect al activităţii de consiliere- 

 
Prof. psih. Alina Gabriela Băiașu  

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanța 

 

 

Grupul țintă: elevii clasei a XII-a  

Obiectul: Consiliere și orientare 

Subiectul activităţii: Paşi în găsirea unui loc de muncă - Interviul 

Tipul lecției: transmitere și însușire de informații 
Competență generală: 

 Dezvoltarea abilităţii de căutare a unui loc de muncă; 
Competențe specifice: 

 Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare necesare participării la un 
interviu; 

 Educarea spiritului critic manifestat în activităţile de autodescriere din punct de vedere 

personal şi profesional. 
Obiective operaţionale: 

- să explice relaţia între CV şi interviu; 

- să identifice interesele, abilităţile, competenţele şi deprinderile personale; 

- să enumere şi să argumenteze condiţiile unui interviu de succes; 
- să identifice regulile încălcate de protagonistul filmului vizionat. 

Strategii de realizare: 

 instructajul, explicaţia; 
 conversaţia, problematizarea; 
 vizionarea unui material video. 

Resurse:  fişe de lucru, hârtie de scris, creioane, casetă video. 
Bibliografie: 

1. Jigău, M. - Consilierea carierei, Editura Sigma, Bucureşti, 2001 

2. Missoum, G. - Am reuşit!, Editura Polirom, Iaşi, 2003 

3. Tomşa, G. - Consilierea şi orientarea în şcoală, Casa de Editură şi Presă Viaţa Românească, 
București, 1999 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

I. Organizarea clasei: 

 se pregătesc materialele necesare; 
II. Anunţarea temei activităţii: 

 elevii sunt anunţaţi că, întrucât în orele anterioare s-au desfăşurat activităţi legate de primii 
paşi în găsirea unui loc de muncă, în cadrul acestei ore vor mai face un pas, care urmează 
logic după depunerea CV-ului, şi anume prezentarea la interviu; 

 se reiau primii paşi: Scrisoarea de intenţie, CV-ul. 

III. Realizarea obiectivelor propuse: 
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 se discută modul de concepere a unor Scrisori de intenţie şi CV-uri eficiente, a diferitelor 

tipuri de CV - uri; 

 se exemplifică;  
 se subliniază relaţia dintre Scrisoarea de prezentare şi C.V.-ul şi interviu: „Dacă scrisoarea de 

prezentare şi C.V.-ul au stârnit interesul firmei/instituţiei respective, urmează interviul.” 

 se enumeră aspectele despre care este chestionat solicitantul locului de muncă în cadrul 
interviului: 

 studiile sale (liceu/facultate absolvită, media obţinută, rezultate deosebite obţinute în 
timpul studiilor etc.); 

 interesele, abilităţile, competenţele şi deprinderile personale (motivaia alegerii 

meserei respective, a firmei respective, capacitatea de relaţionare cu ceilalţi, 
capacitatea de învăţare, atuurile personale care îl indică pentru postul în cauză, 
punctele slabe, obiectivele propuse în cadrul firmei, proiecte de viitor etc.); 

 experienţa profesională (prima slujbă, sarcinile de serviciu în slujbele anterioare, 
promovările înregistrate, realizări profesionale deosebite, salariul câştigat, motivaţia 
părăsirii vechiului loc de muncă etc.); 

 informaţiile deţinute despre instituţia/firma respectivă (activitatea desfăşurată în 
cadrul ei, cerinţele de calificare, de calitate a serviciilor, compatibilitatea între aceste 
servicii şi propriile posibilităţi de a le duce la îndeplinire, alte informaţii pe care 
solicitantul doreşte să le afle despre noul loc de muncă); 

 se discută despre condiţiile unui interviu de succes; 
Care sunt CONDIŢIILE unui interviu de succes? 

 informarea prealabilă despre instituţia şi postul vizat (nimeni nu doreşte să angajeze pe 
cineva care nu are habar de ce se întâmplă acolo); 

 sublinierea - în răspunsurile date - interesului pentru profesia personală, interesului pentru 
aflarea a cât mai multe informaţii despre instituţia respectivă (persoanele indiferente 
dovedesc lipsă de implicare şi angajare şi nu fac impresie bună); 

 recunoaşterea lipsei unor deprinderi (asupra cărora se interesează examinatorul) şi arătarea 
disponibilităţii de a le însuşi rapid; 

 evitarea criticării foştilor colegi şi şefi; 
 evitarea preocupărilor (temerilor) legate de ceilalţi candidaţi (numărul lor, pregătirea lor, 

relaţiile lor) şi concentrarea atenţiei pe propriile abilităţi şi capacităţi de a convinge 
examinatorul că are în faţă cea mai potrivită persoană pentru postul respectiv; 

 să se trimită la câteva zile de la interviu o scrisoare de mulţumire prin care să se reafirme 
dorinţa de a lucra în postul respectiv; 

 prezentarea la interviu într-un mod impecabil presupune:  

 ţinută potrivită – îmbrăcăminte curată, cu gust, sobră, evitarea accesoriilor stridente; 

 salutul să se realizeze într-un mod ferm, privindu-l în ochi pe interlocutor; 
 folosirea unui limbaj elevat, corect, fără greşeli de exprimare, însoţit de un ton 

potrivit şi de o gestică reţinută (fără prea mare demonstrativitate); 
 renunţarea la guma de mestecat, la ţigări, chiar dacă se spune că poţi fuma. 

ATENŢIE! 
Foarte importantă este punctualitatea, fără de care se diminuează serios şansele de reuşită, 

putându-se întâmpla ca cel în cauză să nici nu mai fie primit la interviu. 
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IV. Sistematizarea cunoştinţelor şi deprinderilor: 
 elevii sunt rugaţi să urmărească interviul înregistrat pe casetă video; 
 au loc discuţii /dezbateri, pe baza respectării condiţiilor unui interviu de succes. 

V. Feed-back: 

 aprecierea utilităţii activităţii printr-o evaluare pe o scală în 5 trepte: „Activitatea mi-a fost 

utilă: În foarte mare măsură; În mare măsură; Într-o oarecare măsură; În mică măsură; 
În foarte mică măsură.” 

 

 

 

GESTIONAREA EMOȚIILOR PRIN MINDFULNESS 

 

Prof. Cezar Daniel Humelnicu 

Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași, jud. Iaşi 
 

 

Motto: 

 „Teme-te mai puţin şi nădăjduieşte mai mult; mănâncă mai puţin şi 
mestecă mai mult; vorbeşte mai puțin, dar spune mai mult; urăşte 
mai puţin și mai ales iubeşte; dacă vei face așa toate lucrurile ți se 

vor întâmpla spre bine.” - proverb suedez 

 „Curajul este o frică ce şi-a spus rugăciunile.” – Dorothy Bernard  

 „Nu vă temeţi, este doar frica!” – Robert Maric  

 

Argument 

Vorbim prea puţin despre emoţii, deşi fac parte din viaţa noastră la fiecare pas. Pentru că le 
asociem cu ideea de a fi slab şi vulnerabil, emoţiile sunt discutate în termeni de „a face faţă 
emoţiilor”, „a depăși emoțiile” sau „a nu te lasă afectat de emoţii”. 

Distragerea atenției, schimbarea circumstanțelor exterioare, ruminarea (gânduri compulsive 

negative, care creează o poveste în mintea noastră și care ne adâncesc în emoția negativă) sunt 
strategii ale minții care au scopul de a ne îndepărta de ceea ce simțim.  

Dar de ce am vrea să acordăm atenție momentului prezent, când ceea ce se întâmplă este atât 
de dificil? Pentru că aceste strategii de evitare și suprimare emoțională nu funcționează pe termen 
lung, ba mai mult, creează mai multă suferință. Emoțiile sunt create pentru a ne atrage atenția 
asupra situației de față, cu scopul de a ne proteja. Emoțiile sunt umane și normale. Înlocuirea auto-

criticii cu auto-compasiunea se bazează pe înțelegerea acestui fapt. 
Apariția emoțiilor nu este vina noastră, ea fiind cauzată de o multitudine de factori interni și 

externi, majoritatea aflați în afară controlului nostru. Chiar dacă nu putem controla apariția 
emoțiilor, putem învăța să le gestionăm, odată apărute. Nu trebuie să ne subestimăm potențialul în 
această privință. 

Modificarea circumstanțelor exterioare, cu scopul de a ne influența viața emoțională, nu este 
suficientă. Practicile de mindfulness pun accentul pe „muncă interioară”, în vederea învățării 
gestionării emoționale din interior. Dezvoltându-ne inteligența emoțională, putem avea o influență 
benefică și asupra celor din jur, contribuind la crearea unor comunități bazate pe nonviolență și 
cooperare.  
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Emoțiile sunt legate la nivel profund de corpul nostru. Uneori, emoțiile sunt sfătuitori buni, 
alteori nu. Mindfulness ne ajută să deosebim cele două situații. Mindfulness ne ajută să vedem mai 

clar tiparele mental-emoționale care nu ne mai ajută și să le schimbăm sau să le lăsăm deoparte, 
fiind motivați de auto-îngrijire și nu de auto-critică. 

Sistemul nostru nervos este foarte sensibil, mintea umană are înclinații negativiste. De 
aceea, uneori emoțiile par a fi insuportabil de intense. În acele momente, de multe ori ne distragem 
atenția de la ceea ce simțim, introducând și mai multă stimulare (mâncare, Internet, muzică, 
televizor, cumpărături, telefon etc.), ceea ce întărește tiparul mental de evitare a materialului nostru 

emoțional. Practica de mindfulness ne ajută să conștientizăm ceea ce se întâmplă și ne susține 
echilibrul emoțional, pentru că aduce în viețile noastre atenția concentrată, claritatea, deschiderea și 
acceptarea a ceea ce este. 

O abordare mai benefică este aceea de a schimba această perspectivă asupra emoțiilor, astfel 
încât emoțiile să fie integrate și acceptate ca parte din viața noatră. Practicând mindfulness, nu ne 
propunem să producem stări de fericire, ci mai degrabă încercăm să facem pace cu obstacolele care 
stau în calea fericirii noastre. Obstacolele reprezintă calea noastră spre creștere și evoluție.  

Pentru a învăța, crește și evolua, este necesar să ne confruntăm cu lucrurile care ne 
deranjează pacea mentală. 
Scop 

Să înţeleagă că primul pas în depăşirea unor emoţii negative este să îşi accepte temerile şi să 
le trăiască, pentru a nu se lăsa controlaţi de ele. 
Obiective: 

 Să conştientizeze că fiecare dintre noi ne temem de ceva, că nimeni nu este perfect 
 Să identifice împreună soluţii pentru depăşirea unor temeri 
 Să-şi însuşească tehnici de mindfulness 

Materiale: carton colorat, lipici, foarfecă, instrumente de scris, coala A3 sau planșă de polistiren, 

flipchart, laptop 

Buget: 100 lei 

 

DESFĂȘURARE 

Moment organizatoric - Reamintirea regulilor de grup 

Spargerea gheții – Autoportret. Participanții își realizează autoportretul, desenat cu ochii închiși! 
Se lipesc pe coala de polistiren sau pe tablă. 

1. Ciorchinele emoţiei – are ca scop sublinierea modului în care emoţiile ne pot influenţa 
alegerile, sănătatea, viaţa. 

Se va nota pe tablă sau flipchart cuvântul cheie emoţie şi prin metoda ciorchine se vor pune 
în evidenţă principalele tipuri de emoţii şi efectele lor asupra noastră.Una din cele mai păguboase 
emoţii este frica. De exemplu, un copil care se sperie sau se descurajează uşor va avea dificultăţi la 
şcoală chiar dacă este un copil inteligent. 
 Vom explica copiilor că doar exprimându-le și identificându-le, putem să avem o relaţie 
sănătoasă cu emoţiile şi să nu ne simţim copleşiţi de ele atunci când nu ne dorim acest lucru. În 
plus, vorbind deschis împreună despre temerile lor, copiii vor ajunge să se privească cu mai multă 
înţelegere, să se ajute reciproc şi să se respingă mai puţin.  

Desigur, pentru acest lucru este nevoie ca orice glume răutăcioase ale copiilor să fie 
descurajate pe parcursul activităţii.Vom explica copiilor că uneori oamenii aleg să râdă de ceilalţi 
doar pentru a se apara ei înşişi şi pentru că, la rândul lor, se tem să fie vulnerabili. 
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2. „Copacul fricii” 

Desenează pe coala de hârtie un copac. Decupăm împreună frunze de diferite culori și 
fiecare  (inclusiv cadrul didactic:) ) va scrie pe o frunză unul sau mai multe lucruri sau situaţii de 
care se teme. „Întuneric”, „lucrări de control”, „dentist”, „note mici”, „câini”, „tunete și fulgere”, 
„monștri”, „cutremure”, „să dorm singur”, „fantome”, „să fiu singur acasă”, „furia părinților”, 
„înălțime” pot fi posibile răspunsuri ale copiilor. Încurajăm să scrie orice îşi doresc şi nu le cerem să 
scrie numele lor pe frunza cu temeri. Lipim apoi frunzele în crengile copacului. 

3. „Copacul curajului” - este etapa în care elevii se împrietenesc cu temerile şi caută 
împreună soluţii pentru a le depăşi. Se desenează un al doilea copac şi scriu pe frunze acţiuni care 

ne pot ajuta să depăşim temerile. Îi ajutăm pe copii să găsească soluţii pentru fiecare temere și le 
scriem pe frunze, pe care le lipim în al doilea copac. Poate fi vorba de soluţii simple:„încerc din 
nou”, “cer ajutor”, „vorbesc cu prietenul meu”, „învăț cum să mă relaxez”, „respir adânc”, „nu 
renunţ”, „caut altă soluţie”, „îmi recunosc frica”, „glumesc”, „iau o pauză”, „zâmbesc”. Soluţiile 
sunt, desigur, diferite de la caz la caz. Este esenţial însă ca elevii să înţeleagă că primul pas este să 
îşi accepte temerile și să le trăiască, pentru a nu se lasa controlaţi de ele. 

4. Tehnica de respiraţie abdominală - are ca scop să ofere elevilor un instrument simplu 
de relaxare şi atenuare a fricii.  

Activitate de follow-up 

 Să exerseze zilnic acasă timp de două minute respirația abdominală; 
 Să se spele pe dinți cu mâna cu care nu se spală de obicei; 
 Meditație cu un cub de gheață: ține în mână un cub de gheață până începe să se topească. 

Lasă apa rezultată să ți se prelingă printre degete. În timp ce faci acest lucru, analizează-ți 
sentimentele, senzația de disconfort, gândurile și emoțiile pe măsură ce apar! Notează-le în 
jurnalul Aici și acum; 

 Să posteze pe pagina de Facebook a clasei aforisme despre frică și curaj. 
 

Bibliografie: 
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PREMISE DOCTRINARE PENTRU ÎNŢELEGEREA  
STRUCTURILOR SOCIALE ISLAMICE 

 

                                                        Prof. drd. Edvica Popa  

Școala Gimnazială „Ion Borcea” Agigea, jud. Constanţa 

          

 Deoarece islamul se consideră ca purtătorul revelaţiei autentice în care s-ar regăsi concepţia 
cea mai desăvârşită cu privire la Dumnezeu; el îşi construieşte discursul despre societate plecând de 

la premisele doctrinare care formulează toate structurile regăsite în acest perimetru spiritual. 
Deoarece islamul crede că important nu este mesagerul, ci mesajul care conţine adevărul revelat de 
Dumnezeu; importanţa mesajului pentru că acesta, din perspectivă islamică, are în sine capacitatea 
de a susţine societatea şi mersul său spre realizări valorice. 
 Islamul este o religie care îşi revendică originea avraamică, păstrându-se plenar concepţia că 
el, islamul, este singurul păstrător al adevăratei credinţe pe care a mărturisit-o Avraam. De aceea 

islamul îşi propune să construiască adevăratul monoteism, eliberându-l de elaborările doctrinare 
ulterioare care nu ar mai respecta cadrele autenticului monoteism avraamic. Intelectualismul 

universalist şi ezoteric islamic concepe islamul ca pe un produs filtrat al iudeo - creştinismului, care 
se situează în  afara dualităţii. El respinge atât "dezvoltarea" iudaică, cât şi "transgresiunea" 

creştină, susţinând că a luat naştere prin intervenţia directă a Voinţei divine care ar fi generat 

monoteismul şi atitudinea lui Mahomed ce a redescoperit monoteismul avraamic. 
 Cunoaştem faptul că islamul acordă o importanţă aparte lui Mahomed, chiar dacă îl 
consideră doar un simplu om. Ştim că informaţiile biblice ale lui Mahomed erau confuze, aşa că 
putem afirma că aproape tot conţinutul mesajului său era unul al aproximărilor şi confuziilor. Ceea 
ce este evident constă în faptul că idealurile sale religioase se conturau treptat pe ideea unui singur 
Creator al lumii văzute şi nevăzute, idee care împrumuta atât din mesajul creştin, cât şi din cel 
iudaic. Islamul admite că momentul decisiv pentru începuturile islamului îl constituie revelaţia, 

adică clipa în care Mahomed, aflat în meditaţie, consideră că este beneficiarul unei revelaţii speciale 
din partea Creatorului. Mesajul afirmă un adevăr pe care islamul îl va considera ca fundamental 
pentru întreaga sa istorie:  
 "În  numele Domnului tău care a făcut pe om din sânge închegat. Citeşte! Căci Domnul tău  
este prea bun, El este cel care ne-a învăţat să purtăm condeiul. L-a învăţat pe om ceea ce n-a 

ştiut.” 

 Momentul “revelaţiei” este identic cu momentul în care, conform tradiţiei islamice care 
vorbeşte despre prezenţa îngerului Djbrail, i se dau primele date despre Creator şi creatură. 
Deoarece Mahomed devine convins că Dumnezeu este cel care îi vorbeşte, va susţine în faţa 
contemporanilor că este trimisul lui Dumnezeu îndreptăţit să redea “neştiutorilor” necredincioşi 
religia lui Avraam ca binevestitor şi convingerea că unicul Dumnezeu este Allah. 

 Este cunoscut faptul că treptat convingerile sale se direcţionau spre ideea unui monoteism de 
tip monarhic absolut, diferit de monoteismul iudaic şi creştin. Idealul pe care credea că trebuie să-l 

predice avea ca principală constantă ideea că el este transmiţătorul tradiţiei monoteiste autentice, a 
cărei paradigmă o constituia Avraam şi care avea ca rezultantă ascultarea şi supunerea 
necondiţionată. 
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 Predica aşază accentul pe chemarea făcută de Dumnezeu oamenilor şi, mai ales, pe 
mărinimia divină prin care se anunţa convingerea că oricărei forme de existenţă efemeră i se opune 
veşnicia Creatorului, aceasta pentru că: 
 “Tot ce există pe faţa Pământulu va dispărea. Dar chipul Dumnezeului tău în glorie şi 
mărire va rămâne".  

 La început este afirmată în mod expres doar unicitatea lui Dumnezeu. Singura formulă ce 
pare să afirme acceptarea unui singur Dumnezeu fiind aceasta: "Nu puneţi alţi zei lângă El”. Prin 

afirmaţia "nu există alt Dumnezeu în afara lui Dumnezeu", scopul lui Mahomed era să convingă pe 
arabi asupra necesităţii venerării lui Allah, căci arabii “îl recunoşteau pe acesta (adică pe Allah) 
drept creator al Cerului şi al Pământului şi chezaş al fertilităţii; ei îl evocau în vremuri de criză şi 
de mare pericol şi jurau pe Dumnezeu în jurămintele solemne. Allah era de fapt stăpânul pietrei  
Ka’ba. Într-una din cele mai vechi sure, Mahomed cere celor din  tribul lui să-l venereze pe 

stăpânul acestei Case, căci el le-a dat hrană, el i-a păzit de foamete, el i-a eliberat de spaimă.” 

 Citatele coranice evocă dilema lui Mahomed, ce trebuia să demonstreze contemporanilor 
valabilitatea unicităţii sale profetice. El îşi va “demonstra” autenticitatea vocaţiei profetice printr-o 

ascensiune celestă făcută în scopul aducerii Coranului, aidoma tuturor profeţilor anteriori lui, 
profeţi ce erau respectaţi în perimetrul semit. Prin acest act al lui Mahomed islamul se va justifica în 
elaborarea sistemului său doctrinar şi se va considera ca proprietarul ultim şi absolut al învăţăturii 
cu privire la Dumnezeu. 

 Deoarece se consideră autorizat prin “revelaţia” primită de Mahomed de la Allah, islamul 
justifică în atitudinea sa autoritară faţă de religiile monoteiste. Potrivit afirmaţiei fundamentale din 
profesiunea de credinţă (shahadah) este enunţat un adevăr: 
 ”la  illah illa Allah” - nu există altă divinitate decât Dumnezeu (Allah).  
 Coranul ca fundamentala opţiune la care aderă orice islamic credincios conţine enunţuri care 
au ca singur obiectiv dorinţa să se accentueze faptul că unicul Dumnezeu este Allah. Un verset 

mereu folosit formulează astfel această opţiune: 
 “El este Dumnezeu afară de care nu este Dumnezeu; El cunoaşte pe cele ascunse şi pe cele 
nedescoperite; El  este cel milostiv şi îndurat. El este Dumnezeu, afară de care nu este Dumnezeu, 
regele sfânt, făcătorul de pace, credinciosul, apărătorul, puternicul, marele, preînaltul... El este  
Dumnezeu făcătorul, alcătuitorul, plăsmuitorul; ale lui sunt numirile cele mai  frumoase. Pe El îl 
laudă ceea ce este în ceruri şi pe pământ, şi el este cel puternic, înţelept .” 

care revelează că în relaţia Dumnezeu-om, relativul este reprezentat de om, iar absolutul este 

reprezentat de Dumnezeu. Aceasta este motivul care permite islamului concepţia despre întrupare; 
Islamul susţine astfel că nicio religie nu poate realiza transcendenţa lui Dumnezeu care este absolut  
şi infinit pentru atribute că inteligenţa ori voinţa sunt calităţi, atribute pe care Dumnezeu le 
încredinţează oamenilor şi care în mod obligatoriu se întorc la El.  
 Coranul preia rolul pe care Cuvântul îl are în creştinism, iar caracterul tainic al misterului 

creştin constituie cauza reacţiei islamice împotriva creştinismului. Refuzul islamului de a admite 
mântuirea istorică prin Hristos este datorat ideii că Hristos ar fi murit principial pentru toţi oamenii, 
după cum principial revelaţia islamului se adresează tuturor. 
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IV. TEHNOLOGII 

 

CERCETĂRI PRIVIND PROIECTAREA ŞI REALIZAREA TRICOTURILOR 
STRATIFICATE PE MAŞINI RECTILINII AUTOMATE 

– Studiu de specialitate – 
 

Prof. Doina Andrei 

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

 

1. Consideraţii teoretice 

Tricoturile stratificate sau tricoturile sandwich constituie o direcţie nouă de diversificare a 

structurilor tricotate, asigurându-se calitatea corespunzătoare a tricoturilor, cu valorificarea 
superioară a firelor prelucrate. Aceste tricoturi satisfac cele mai diferite cerinţe prin parametrii şi 
proprietăţile pe care le pot avea, în funcţie de proprietăţile materiei prime, de evoluţia firelor în 
straturile constituente şi de parametrii de structură la aceste straturi, de tipul de legare a straturilor. 

Pentru obţinerea tricotului stratificat se folosesc minim două sisteme de fire: unul pentru 
formarea ochiurilor de pe spate, iar al doilea pentru cele de pe faţa tricotului. Firele care formează 
ochiuri pe o parte a tricotului nu apar pe cealaltă parte. Stratul din faţă este unit în procesul de 
tricotare cu stratul din spate prin intermediul unor elemente de structură realizate din firele de fond 
sau din fire suplimentare. La tricoturile simple se cunosc trei metode de legare a straturilor: legare 

prin bucle realizate din fire de fond, legare prin vanisare, legare prin fire suplimentare care 

formează bucle. Metodele cele mai accesibile şi cu rezultatele cele mai bune sunt cele cu legare prin 
bucle din fire de fond şi din fire suplimentare. 

Cel mai simplu tricot sandwich este alcătuit din două straturi glat, legate în rânduri 
prestabilite de fire ancorate în structură (figura 1). Independenţa straturilor exterioare reclamă 
obligatoriu structuri cu evoluţii de bază glat: glat, glat derivat. 

 

   
Figura 1. Tricot din bătătură sandwich cu evoluţii glat 

 

Tricoturile simple din două straturi cu legare prin bucle se realizează pe maşini rectilinii 
dotate cu ace cu limbă prin metoda închiderii neterminate sau prin eliminarea aruncării. A doua 
metodă este mai puţin utilizată, deoarece limitează posibilităţile tehnologice ale maşinii. Metoda 
închiderii neterminate oferă o mare diversitate de structuri tricotate, fiind utilizată în majoritatea 
cazurilor. 

2. Partea experimentală 

În prima parte a lucrării au fost realizate 12 structuri de tricoturi stratificate în 16 variante, 
materia primă prelucrată fiind PAN 28  2 tex, cu excepţia art. 6 şi 7 produse din fire PES texturat 
16,7 tex. 
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Pentru producerea celor două straturi se folosesc fire de culori diferite. Cele 16 variante de 
tricoturi stratificate sunt realizate prin combinarea a două legături glat (art. 1, 2, 3, 4, 5, 11), glat cu 

glat derivat (art. 6, 8, 10) sau glat cu jacard pe o fontură (art. 7, 9, 12). Legarea straturilor se 
realizează prin bucle din firele de fond pe un şir (art. 1  5, 7, 8) sau pe două şiruri alăturate (art. 6 
şi 10), iar la art. 11 şi 12 printr-un fir suplimentar care formează bucle pe acele ambelor fonturi. Din 
acest motiv la art. 11 şi 12 este necesară tragerea combinată a tricotului, respectiv tragerea generală 
combinată cu tragerea cu baghete. 

În ceea ce priveşte proiectarea tricoturilor stratificate, metodele cunoscute de proiectare 

trebuie să fie reconsiderate, cauza principală fiind interacţiunea elementelor de structură a 
legăturilor din straturile constituente. Din aceste motive cele 12 articole prezentate au fost 
programate şi realizate practic pe maşini R 20 şi R 11, cu parametri tehnologici care să asigure 
calitatea bună a tricoturilor, după care s-a făcut reproiectarea tricoturilor prin măsurarea desimilor 
(Do, Dvs, Dvf), a lungimilor de consum (Lc1, Lc2, Lc3, Lc4, ...) pe secţiuni de rânduri pentru 100 de 
ochiuri şi a masei pe metru pătrat (M g/m2

). 

Rezultatele măsurătorilor şi calculelor sunt prezentate în tabelul 1. 
 

Tabelul 1 

N
um

ăr
ul

 
a

rt
ic

o
lu

lu
i 

Parametrii de structură 

Desimile tricotului 

Raport de 

consum 

(mm) 

Lungime de consum 

(mm/100 och.) 

Masa tricotului 

(g/m
2
) 

Do  

(ş/5 cm) 
Dv  

(r/5 cm) 

Rb  

A100  

Rh  

HB  
1cL  2cL  3cL  4cL  

RR

itexci

hb

TL
M




   

1 12 23 416 2,17 1550 1550 - - 192 

2 11 24 454 2,08 1700 1700 - - 201 

3 13 25 384 2 1540 1620 - - 230 

4 21 32 240 3,125 750 750 1050 1050 271 

5 21 32 240 3,12 600 722 722 1510 268 

6 15 32 333,3 3,12 600 1155 510 1600 297 

7 22 42 227 2,38 570 550 720 873 280 

8 24 36 208 1,3 475 475 1074 - 392 

9 22 
Dvs=31 

Dvf=62 
222 1,6 425 425 560 1095 392 

10 17 26 294 1,9 1238 1419 - - 263 

11 20 34 250 1,33 700 1770 750 - 540 

12 21 26 238 1,47 1650 750 500 - 464 

 

La producerea straturilor tricotului din fire de natură şi fineţe diferite, gradul de influenţă al 
unui strat asupra celuilalt strat depinde de tipul de legare şi de raportul lungimilor de fir din ochiuri. 

Pentru a demonstra aceasta s-au realizat 6 structuri tricotate pe maşini rectilinii R 12 din trei 
variante de fire: PNA 28  2 tex, PES texturat 3  16,7 tex, bumbac + celo 62,5 tex. Păstrând 
constanţi parametrii tehnologici – adâncimea de buclare, tensiunea de alimentare şi tensiunea de 
tragere –, dar variind fineţea şi natura firelor prelucrate pentru realizarea straturilor tricotului (PNA 
cu PNA, PNA cu PES texturat şi PNA cu bumbac, s-au obţinut variante de tricoturi cu masa pe m.p. 
ce variază în limite largi (de exemplu, art. 1: M = 238  365 g/m

2
). 

Reproiectarea tricoturilor prin două metode: 
a. utilizarea parametrilor măsuraţi (Do, Dv, Lci) şi 
b. prin calcul teoretic, utilizând coeficienţii KA şi KB determinaţi prin măsurare, 

au dus la rezultate diferite, abaterile relative stabilite pentru fiecare variantă de structură şi materie 
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primă fiind mici pentru metoda de determinare cu date măsurate (-0,355  +0,386 %), faţă de 
metoda teoretică care prezintă abateri mari ce ies din limitele admise (-15,83  +16,01).  

3. Concluzii 

Metodele cunoscute de proiectare a tricoturilor sunt inaplicabile pentru tricoturile 

stratificate, recomandându-se reproiectarea tricoturilor prin utilizarea parametrilor măsuraţi (Do, 
Dv, Lci). 

La aceeaşi materie primă şi cu aceiaşi parametrii tehnologici, interacţiunea straturilor este 

determinată de legăturile folosite pentru straturile constituente. 
Prin modificarea parametrilor de structură şi legăturilor constituente, datorită interacţiunii 

elementelor de structură, se modifică forma, dimensiunile şi dispunerea reciprocă în raportul 

legăturii, încât se pot realiza variante de tricoturi cu aspect diferit la aceeaşi evoluţie a firelor. 
Un avantaj tehnico-economic al tricoturilor stratificate îl constituie faptul că spatele 

tricotului poate fi realizat din fire de calitate inferioară, în scopul valorificării superioare a firelor cu 
deficienţe de fabricaţie sau a unor fire din materiale recuperabile. 
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CERCETĂRI PRIVIND PROIECTAREA ŞI REALIZAREA TRICOTURILOR 
STRATIFICATE PE MAŞINI CIRCULARE DE TRICOTAT 

– Studiu de specialitate – 
 

Prof. Doina Andrei 

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

 

1. Elemente generale 

Una din căile de diversificare a sortimentului de tricoturi o constituie realizarea tricoturilor 
stratificate. La aceste tricoturi problema lărgirii sortimentului şi a îmbunătăţirii calităţii lui se 
realizează prin alegerea legăturilor pentru straturile constituente, a elementelor de legare a 
straturilor, a firelor prelucrate (natura, fineţea şi culoarea firelor) şi a parametrilor optimi 
tehnologici şi de structură ai straturilor constituente. 

Pe maşinile circulare cu diametru mare, tricoturile stratificate se realizează cu legare prin 
bucle din firele de fond. 

2. Partea experimentală 

În cadrul acestei lucrări au fost realizate 9 tricoturi stratificate pe o maşină circulară 
Multikarat 48 de fineţe 20E, din fire de PES texturat 7,6 tex, 11 tex şi 16,7 tex şi fire de PES (50 %) 
cu bumbac (50 %) Nm 54/1. 

Articolul 1 este un tricot stratificat constituit prin combinarea a două legături glat cu legarea 
straturilor prin bucle realizate alternativ pe acele scurte, respectiv lungi din disc. Faţa tricotului este 
produsă din fire PES texturat 11 tex şi spatele din fire PES în amestec cu celo Nm 54/1. 
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Articolul 2 este o variantă a articolului 1, realizată din fire PES texturat 16,7 tex. 
Articolele 3 şi 4 sunt tricoturi stratificate realizate din legături glat cu legarea straturilor prin 

bucle formate pe toate acele unei fonturi în rândurile pare (articolul 3) sau alternativ pe acele unei 

fonturi (articolul 4). Firele prelucrate pentru cele 2 structuri sunt cele de la articolul 1. 

Articolele 5 şi 6 sunt formate din legături glat şi glat derivat (articolul 5), respectiv 2 
legături glat derivat (articolul 6), cu legare prin bucle formate pe anumite ace din cilindru. Ambele 

structuri sunt realizate din fire PES texturat 16,7 tex. 

Articolele 7, 8 şi 9 sunt tricoturi jacard neregulat bazate pe legătura glat pentru spate, iar 
pentru faţă – jacard regulat pe o fontură (articolul 7) şi jacard neregulat pe o fontură (articolele 8 şi 
9). Legarea straturilor se face prin bucle realizate pe toate acele cilindrului la anumite sisteme 

(articolul 7), prin bucle pe acele care au ochiuri reţinute realizate din unul din firele care formează 
structura jacard (articolul 8) sau prin bucle de indice 1, 2, 3 şi 4 realizate pe ace care nu formează 
ochiuri la sistemele ce participă la tricotarea rândului respectiv (articolul 9). Din acest motiv, 
articolul 9 are un aspect în relief, deosebit de celelalte tricoturi. Firele prelucrate sunt PES texturat 

11 tex, 16,7 tex şi 2  7,6 tex, pentru cele trei tipuri de fire folosite la fiecare articol. 

Deoarece metodele cunoscute de proiectare a tricoturilor sunt inaplicabile pentru tricoturile 

stratificate, s-au realizat întâi cele 9 tricoturi, iar după obţinerea unor tricoturi de calitate 
corespunzătoare cu parametrii tehnologici bine reglaţi şi consemnaţi în fişe tehnice, s-a făcut 
reproiectarea acestora cu datele măsurate pe tricot. În tabelele 1 şi 2 sunt prezentate rezultatele 

măsurătorilor şi calculelor pentru cele 9 articole. 
 

Tabelul 1 

Numărul 
articolului 

Parametrii de structură 

Desimile tricotului 
Dimensiunile 

raportului 
Raport de consum 

Do  

(ş/5 cm) 
Dv  

(r/5 cm) 
b H 

Rb = 1) A100  

   2) bA 

(mm) 

Rh = HB  

(mm) 

1 35 60  2 142 1,66 

2 49 60  6 102 4,998 

3 45 
Dvs=80 

Dvf=45 
 2 111 2,22 

4 35 45  1 142 1,11 

5 50 69  2 92,4 1,44 

6 46 65  2 108 1,52 

7 50 60 40 16 Rb = bA 

40 
43,33 

8 63 100 40 12 30,77 6 

9 55 65 40 16 36,36 12,307 

 

Tabelul 2 

Numărul 
articolului 

Parametrii de structură 

Lungime de consum 

Mg/rap Nrap/m
2
 

Masa tricotului 

1cL  2cL  3cL  4cL  
1) Mg/m

2

RR

itexci

hb

TL




  

2) Mg/m
2 
= Mg/rapNrap/m

2
 

1 
630 

tex 1 

448 

tex 2 

630 

tex 1 

448 

tex 2 
- - 135,84 

2 534 399 534 399 - - 203 

3 455 354 838,3 354 - - 118 



Dialoguri Didactice – Nr. 10, decembrie 2018 

 

 

 

105 

 

Numărul 
articolului 

Parametrii de structură 

Lungime de consum 

Mg/rap Nrap/m
2
 

Masa tricotului 

1cL  2cL  3cL  4cL  
1) Mg/m

2

RR

itexci

hb

TL




  

2) Mg/m
2 
= Mg/rapNrap/m

2
 

tex 1 tex 2 tex 1 tex 2 

4 912,6 901 - - - - 178 

5 360 314 360 314 - - 187,4 

6 238 338,4 238 338,4 - - 259,8 

7 - - - - 0,1294 1875,7 242,75 

8 - - - - 0,0280 5247,6 147,24 

9 - - - - 0,0666 2235,2 148,86 

 

Observaţie: 
Mg/m

2
 pentru articolele 1  6 se calculează cu relaţia 1), iar pentru articolele 7  9 cu relaţia 

2). 

 

Din rezultatele obţinute se constată că masele acestor tricoturi variază în limite largi, în 
funcţie de structura şi de materia primă utilizată, de la 118 g/m2

 la articolul 3 până la 260 g/m2
 la 

articolul 6, unde sunt necesare 4 fire/rând. Variaţii mari ale maselor tricoturilor se constată şi la 
tricoturile jacard (M g/m

2
 = 148 g, la articolele 8 şi 9, faţă de M = 242 g/m2

 la articolul 7), fără însă 
a influenţa negativ calitatea tricotului. 

3. Concluzii 

Tricoturile stratificate satisfac cele mai diferite cerinţe prin parametrii lor şi proprietăţile pe 
care le pot avea în funcţie de proprietăţile materiei prime, de evoluţia firelor în straturile 
constituente şi de modul de legare a straturilor. 

Prin realizarea tricoturilor stratificate cu legare prin bucle se poate micşora substanţial 
deformaţia în ambele direcţii, îmbunătăţindu-se stabilitatea dimensională a tricotului, proprietăţile 
de izolare termică şi alte proprietăţi igienico-funcţionale. 

Prin reducerea masei pe metru pătrat la tricoturile stratificate faţă de tricoturile jacard neplin, 
de exemplu, şi prin utilizarea pentru spatele tricotului a unor fire de calitate inferioară, cu deficienţe 
de fabricaţie sau a firelor din materiale recuperabile, se obţin substanţiale avantaje tehnico-

economice care le recomandă tuturor întreprinderilor din ţară dotate cu maşini circulare cu diametru 
mare cu posibilităţi de selectare individuală a acelor. 
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TRADIȚIONAL SAU MODERN ÎN DESENUL TEHNIC NAVAL 

 

Prof. Daniela Anton  

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 Nava este o formă tridimensională, complexă, ce nu poate fi descrisă ușor prin forme 
geometrice cunoscute. De aceea, pentru familiarizarea elevilor cu noile cunoștințe, pentru 
aprofundarea aspectelor teoretice și practice necesare înțelegerii acestora, în predarea desenului 
tehnic naval se pune accent pe descrierea grafică a formelor corpului navei și a elementelor de 
osatură, cu ajutorul tehnologiilor digitale prin reprezentări și simulări destinate studiului. Studiul 
desenului tehnic naval are la bază competențele formate prin desenul tehnic industrial, studiat în 
clasa a IX a și a X a. 
 Planurile, vederile și secțiunile abordate tradițional presupun: 

 reprezentarea grafică plană a obiectelor  

 
 

 transpunerea plană a obiectelor, imaginilor spațiale este susținută cu ajutorul modelelor și a 
fotografiilor 

Model structura corp navă 

 

 Ca metodă de predare a desenului tehnic naval în abordare tradițională poate fi aleasă, în 
funcție de obiectivele stabilite, una din metodele prezentate, dar complexitatea structurii corpului de 
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navă și dificultatea trecerii ansamblului tridimensional în plan recomandă, ca metodă de predare, 
utilizarea laboratorului virtual. 

Tehnologiile digitale, prin descrierea obiectelor tridimensionale într-un mod cât mai 
apropiat de realitate, redând dimensiunile, volumele, amplasarea lor și prin modificarea geometriei 
și a unghiurilor din care sunt privite, schimbă abordarea tradițională a desenului tehnic naval, 
obținând astfel reprezentări complexe și dinamice. 
 Prin programele utilizate, Aveva Marine System, se poate vizualiza 3D fiecare element din 

structura navei, în locul lui de amplasare, dar și în cadrul întregului ansamblu – nava. 

 

 
 

 Utilizând aplicații ce nu necesită abilități de a lucra cu un design integrat, ca Autodesk 
Navisworks, se poate vizualiza interiorul unui model complex 3D din exteriorul acestuia, dar și din 
interior, ajutând astfel atât profesorul în predarea noilor cunoștințelor, cât și elevul în consolidarea 
și fixarea lor. 
De exemplu: 

 vizualizarea structurii corpului  navei - se pot observa principalele amenajări și instalații 
de care dispune nava, principalele elemente care formează structura corpurilor de nave 
metalice; 

,  

 vizualizarea elementelor de structură - se pot observa și descrie elementele de structură 
ale corpului navei, modul de îmbinare a elementelor, sistemul de osatură, elementele 
simple și compuse ale structurii corpului navei, 



Dialoguri Didactice – Nr. 10, decembrie 2018 

 

 

 

108 

 

 

 vizualizare interior structură – se poate utiliza în activitatea educativă atât în fixarea 
cunoștințelor, dar și în evaluarea acestora. 
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PRECIZIA DE PRELUCRARE ŞI ASAMBLARE 

-Fișă de documentare – Asamblări mecanice-  

 

Prof. Virginica Barabaş 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 
  

Precizia elementelor geometrice este determinată de precizia de prelucrare a piesei, prin 
aceasta înţelegându-se gradul de corespondenţă a parametrilor geometrici ai piesei finite, în raport 
cu parametrii fixaţi constructiv, care sunt indicaţi în desen. 

Diferenţele dintre aceşti parametri sunt abaterile de prelucrare. Abaterile se pot referi la:  
 dimensiuni;  

 forma geometrică (macrogeometria);  
 poziţia reciprocă a suprafeţelor (condiționează cel puțin două suprafețe ale piesei); 
 calitatea suprafeţei (microgeometria). 

1. Abaterile dimensionale sunt limitele între care variază dimensiunea nominala N a unei 
suprafețe.  
2. Abaterea de formă este distanţa maximă dintre profilul real şi dreapta (suprafaţa, planul, cercul) 
adiacentă. 
Abaterile de la forma geometrică pot fi:  
 abateri referitoare la forma cilindrică a piesei;  
 abateri care provin din diferenţa dintre razele de curbură din acelaşi plan.  

Aceste diferenţe determină o formă ovală (fig. 1) sau poligonală (fig. 2.), în locul formei 
cilindrice dorite. 

 

    

Fig. 1. Abateri de la forma ovală                    Fig. 2. Abateri de la forma poligonală 

 

De remarcat este faptul că aceste abateri nu sunt sesizate de multe ori la măsurători, din cauza 
simetriei lor. Dacă se folosesc aparate cu două puncte de contact (şublerul), măsurarea se face 
numai după un diametru, dar aceste abateri nu pot fi detectate.  

Ovalitatea se poate constata  prin intermediul micrometrului. 

Forma poligonală se poate verifica cu ajutorul unui ceas comparator, fixând piesa între vârfuri 
sau pe o placă de trasat.  
Erorile privind rectilinitatea generatoarei cilindrului fac ca piesa cilindrică să apară sub forma:  
 convexă (butoi) (fig. 3.);  
 concavă (mosor) (fig. 4.);  
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 cu axa curbă (fig. 5.);  
 cu forma conică (fig. 6.). 

 

 

Fig. 3. Abateri de la forma cilindrului. Convexitate   Fig. 4. Abateri de la forma cilindrului. 

        Concavitate  

 

 

Fig. 5. Deformaţia curbă a axei piesei     Fig. 6. Conicitate  

 

 Pentru piesele care au suprafeţele de asamblare plane, apar abateri în ceea ce priveşte 
rectilinitatea şi planitatea.  

Abaterile privind rectilinitatea se referă la profilul suprafeţei. 
Profilul suprafeţei rezultă din intersecţia suprafeţei prelucrate cu un plan ideal, perpendicular 

pe ea. Eroarea de rectilinitate se referă la toată lungimea liniei de intersecţie sau pe o anumită 
lungime a ei. Abaterea de la planitate se defineşte ca o abatere de la rectilinitate, în toate direcţiile 
suprafeţei prelucrate. 
3. Abateri de la poziţia reciprocă a suprafeţelor  

Precizia poziţiei reciproce a suprafeţelor ce limitează o piesă este determinată de mărimea 
abaterilor care apar. Abaterile de la poziţia reciprocă a suprafeţelor se referă la: concentricitate şi 
coaxialitate; simetrie; abatere de la poziţia axelor; bătaie circulară (radială şi frontală); bătaie totală 
(radială şi frontală); paralelism; perpendicularitate; înclinare. 

Abaterea de coaxialitate se referă la abaterea care există între axele a două găuri (fig. 7., a) 
sau a două suprafeţe cilindrice (fig. 7., b). 

 

 
Fig. 7. Abateri de la coaxialitate 
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Bătaia radială se referă la diferenţele dintre distanţele de la suprafaţa prelucrată a piesei, la 
axă. Se consideră de acelaşi fel şi coaxialitatea abaterilor de formă (fig. 8.). 

 

   
Fig. 8. Bătaia radială     Fig. 9. Bătaia frontală 

 

Bătaia frontală se referă la diferenţele dintre distanţele suprafeţei frontale a piesei pâna la un 
plan perpendicular pe axă, măsurate paralel cu axa (fig. 9.). 

Abaterile privind paralelismul sunt caracterizate prin diferenţa dintre dimensiunile distanţelor 

de la o axă la alta, de la o axă la o suprafaţă sau distanţa dintre două suprafeţe (fig. 10.). 
Erorile privind perpendicularitatea se referă la abaterile de la unghiul drept, format de două 

suprafeţe plane (fig. 11., a) sau de două axe (fig. 11., b.). 
 

     
Fig. 10. Abateri de la paralelism                       Fig. 11. Abateri de la perpendicularitate 
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STRUCTURA PROCESULUI TEHNOLOGIC DE  ASAMBLARE  

-Test de evaluare UC1: Asamblări mecanice- 

 

 

Prof. Virginica Barabaş 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

I. Alegeți varianta corectă de răspuns: (15 p) 

1. Timpul necesar obţinerii unui produs reiese din: 

a) schema de asamblare 

b) fişa tehnologică 

c) ciclograma asamblării 
2. Piesa se execută: 

a) dintr-o singură bucată 

b) din două sau mai multe piese 

c) dintr-o piesă şi un subansamblu 

3. Faza se execută: 

a) cu schimbarea sculelor de asamblare de către muncitori 
b) fără schimbarea sculelor de asamblare de către muncitori 
c) cu maşini şi utilaje de transport 

4. Documentele tehnologice necesare realizării operaţiei de asamblare sunt: 
a) piesa de bază, completul, subansamblul, ansamblul 
b) operaţia, faza, mânuirea, mişcarea 

c) schema de asamblare, fişa tehnologică, planurile de operaţii, ciclograma asamblării 
 5. Dimensiunea convenţională a unei suprafeţe interioare a unei piese, chiar dacă ea nu este 
cilindrică, este: 
a) arbore 

b) piesă internă 

c) alezaj 

 6. Valoarea dimensională obţinută prin prelucrare reprezintă: 
a) dimensiune limită 

b) dimensiune nominală 

c) dimensiune efectivă 

II. Completaţi spaţiile goale cu noţiunile corespunzătoare definiţiilor: (15 p) 

1. Precizia de prelucrare reprezintă gradul în care ...................................... şi 
.................................. dimensionale, de formă, şi de poziţie ale suprafeţelor, după 
prelucrare, se încadrează în cele înscrise pe ...................................................................... 

2. Abaterile de formă permit o abatere de la ............................................... a piesei, 
prescrisă în desenul de execuţie.  

III. Aşezaţi într-o ordine ierarhizată corectă structura produsului final: (10 p) 
1.  Ansamblul general 

2.  Piesa de bază  

3. Mecanismul 

4. Subansamblul  
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5. Piesa 

IV. În ce situaţie piesa este considerată un rebut irecuperabil? (10 p) 
V. Daţi 2 exemple de abateri de poziţie, reprezentaţi şi simbolurile acestor abateri. (5 p) 
VI. Pentru executarea unui alezaj, se cunosc diametrul nominal  = 76 mm, abaterea 

superioară = 0, 15 mm şi abaterea inferioară = -0,09 mm. Calculaţi: diametrul maxim; diametrul 
minim; toleranţa şi scrieţi cota care se înscrie pe desen. (20 p) 

VII. Să se realizeze ciclograma procesului de asamblare, format din 5 operaţii, cunoscând 
următoarele: (15 p) 

a. Timpul alocat pentru fiecare operaţie este:  
T1= 5 min, T2= 6 min, T3= 14 min, T4= 15 min, T5= 5 min. 

b. Asamblarea este de tip succesivă 

c. Să se calculeze timpul total pentru asamblare 

 

 

ROLUL HACCP ÎN ASIGURAREA INOCUITĂŢII  PRODUSELOR 
ALIMENTARE 

 

Prof. Octavia Barbu  

Liceul Agricol “Dr. C. Angelescu” Buzău, jud. Buzău 

 

 

 Specialiştii şi producătorii din industria alimentară devin responsabili de starea de sănătate a 
populaţiei, participând la una dintre cele mai eficiente căi de ocrotire şi promovare a sănătăţii. 
 Siguranţa alimentelor este un concept specific conform căruia produsul alimentar nu va pune 

în pericol sănătatea sau viaţa consumatorului dacă este preparat şi/ sau consumat potrivit utilizării 
prevăzute. 
 Inocuitatea produselor alimentare este determinată de: calitatea materiilor prime şi auxiliare; 

modalităţile de transport şi păstrare a materiilor prime; condiţiile igienico-sanitare şi procedeele 

tehnologice de prelucrare a acestora, de condiţiile de depozitare a produselor finite; condiţiile 

igienico-sanitare de transport şi comercializare a produselor alimentare. 

 În sistemele integrate ale fabricaţiei produselor alimentare este deosebit de importantă 

respectarea tuturor condiţiilor de securitate alimentară. HACCP este un sistem de management, în 
care securitatea alimentară este cercetată prin analiza şi controlul pericolelor biologice, chimice şi 
fizice în procesul fabricaţiei alimentelor. 

 Producţia igienică presupune fabricarea unui produs alimentar în condiţii de maximă 
siguranţă, reprezentată de atingerea unor parametri de salubritate ai produsului obţinut care se 
înscriu în limitele de evitare sau reducere a riscului de apariţie a unor stări morbide prin consumul 
acestor produse.  

 Determinarea punctelor critice de control se poate face în orice etapă a procesului de 
fabricaţie în care se impune şi este posibilă ţinerea sub control a riscurilor identificate. Un punct 

critic de control este orice punct sau etapă dintr-un sistem de producţie în care pierderea controlului 
poate avea drept consecinţă punerea în pericol a sănătăţii consumatorilor. 
 Stabilirea limitelor critice se face pentru parametri selecţionaţi în fiecare punct critic de 
control. Pentru un punct critic de control pot exista una sau mai multe limite critice, iar în cazul în 
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care oricare dintre aceste limite a fost depăşită, înseamnă că punctul critic respectiv a ieşit de sub 
control şi inocuitatea produsului finit este în pericol. 
 Este necesară stabilirea acţiunilor corective care vor fi aplicate atunci când în urma 
monitorizării punctelor critice de control este detectată o abatere de la limitele critice. Aceste acţiuni 
corective trebuie să elimine riscurile şi să asigure inocuitatea produsului finit.  
 Este necesară organizarea unui sistem eficient de păstrare a înregistrărilor care implică 
planul HACCP, documentaţia referitoare la punctele critice de control (limitele critice şi rezultatele 
monitorizării), deviaţiile apărute şi măsurile corective aplicate.Stabilirea procedurilor prin care se 
va verifica dacă sistemul HACCP funcţionează corect vizează metode, proceduri şi teste utilizate. 
Verificarea funcţionalităţii sistemului poate fi efectuată atât de producător, cât şi de organismele de 
control şi are rolul de a confirma dacă în urma aplicării sistemului HACCP, au fost identificate toate 
riscurile, iar acestea sunt sub control. 

 Unui produs alimentar îi pot fi asociate trei categorii de riscuri: 

 riscuri biologice; 

 riscuri chimice; 

 riscuri fizice. 

 Există situaţii în care riscul poate fi controlat în mai multe puncte. Atunci, este necesară o 
analiză în vederea stabilirii celui mai eficient loc de control, analiză care se poate efectua prin 
aplicarea unui arbore decizional. Nu există o limită pentru numărul punctelor de control stabilite 
pentru un produs, dar este bine ca acesta să fie cât mai mic. De aceea, analiza riscurilor este foarte 
importantă, pentru a stabili acele puncte care sunt într-adevăr esenţiale pentru inocuitatea 
produsului. 

 Pentru produsele perisabile, se pot stabili puncte critice de control pentru a controla anumiţi 
parametri ai produsului cum sunt: pH-ul, indicele de activitate a apei sau prezenţa conservanţilor.  
 În ceea ce priveşte controlul circulaţiei persoanelor, nu trebuie permis accesul în secţia de 
prelucrare a transportoarelor şi a personalului care activează în exterior (de exemplu şoferii). 
Eventual, aceştia vor avea acces doar în anumite spaţii tampon, care nu au contact direct cu 
produsul. De asemenea, lucrătorii care manipulează materii prime nu vor veni în contact cu 
produsele prelucrate termic şi nici nu vor avea acces în secţiile de prelucrare. Acest lucru poate fi 
ţinut sub control prin utilizarea unui echipament de lucru de culori diferite (pentru fiecare zonă în 
parte) sau chiar prin instalarea unor bariere fizice. 

 O sursă importantă de contaminare a produsului o reprezintă aerul. Presiunea acestuia în 
încăperi trebuie să fie mai mare decât în exterior, pentru a împiedica pătrunderea aerului din 
exterior, care are o încărcătură microbiană periculoasă pentru produs.  
 La ambalare se poate instala un detector de metale pentru a respinge produsele care conţin 
corpuri metalice. De asemenea, este indicată utilizarea unui cod al produsului, pentru asigurarea 
trasabilităţii şi identificarea cauzelor care au generat returnarea unui produs ori s-au înregistrat 
plângeri legate de calitatea acestuia.  
 Ambalajul trebuie să protejeze produsul de eventuale sustrageri sau falsificări. De aceea se 
folosesc membrane sigilate sau folii care aderă strâns la ambalajul propriu-zis şi care trebuie 
înlăturate pentru a deschide ambalajul. 
 În ceea ce priveşte distribuţia produselor alimentare, condiţiile de temperatură şi timp pot 
reprezenta un punct critic de control. Produsele refrigerate trebuie păstrate la temperaturi de maxim 
8

o
C, iar cele congelate la temperaturi mai mici de –18

oC. Trebuie specificat faptul că produsele,  
înainte de a fi încărcate în mijloacele de transport, trebuie să fie refrigerate, respectiv congelate.  
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 De asemenea, operaţia de încărcare a mijloacelor de transport trebuie să fie cât mai rapidă, 
pentru a nu permite o creştere semnificativă a temperaturii.  
 Sistemul HACCP asigură o protecţie juridică fabricantului sau comerciantului de produse 
alimentare, prin înregistrările valorilor indicatorilor igienici ai produselor ofertate. Unităţile 
industriei alimentare, prin structură şi responsabilităţi, trebuie să manifeste o mai mare 

disponibilitate spre aplicarea principiilor sistemului non-defecte în activitatea de fabricare şi 
comercializare a produselor sale. 

 Consumatorii produselor alimentare sunt preocupaţi de problemele legate de garantarea 
calităţii şi asigurarea inocuităţii alimentelor pe care le consumă, de responsabilităţile care revin 
operatorilor din industria alimentară care produc şi comercializează produse care le pot afecta 
sănătatea sau interesele economice imediate şi pe termen lung. 
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FINANŢAREA AFACERII FIRMEI DE EXERCIŢIU 

 „PHOENIX TRAVEL” 

-Studiu- 

Prof. Paraschiva Căpriţă  
 Colegiul Economic Buzău, jud. Buzău 

 

Agenţia de turism, Phoenix Travel S.R.L. îşi propune ca în următorii trei ani să crească 
profitul cu 20% şi cifra de afaceri cu 30% ajutând turistul să redescopere frumuseţile şi atracţiile 
turistice din România şi în mod special din judeţul Buzău. 

Situat în sud-estul României, judeţul Buzău se întinde pe aproape întreg bazinul hidrografic 
al râului Buzău şi reuneşte armonios trei forme de relief: munţi la nord, câmpii la sud şi în rest zona 
de dealuri subcarpatice. Afacerea vizează o promovarea intensă pentru zona Pietroasele din judeţul 
Buzău, oferta noastră promoţională. Considerăm că afacerea va fi profitabilă, deoarece din ce în 
ce mai mulţi turişti preferă turismul rural, în zone cu tradiţii, înconjuraţi de natură, şi desigur unde 

pot vizita obiective istorice, culturale sau religioase, zona Pietroasele îndeplinind toate aceste 
condiţii. 

Îi vom surprinde pe clienţi cu programe turistice inedite ce cuprind activităţi ca: vizite la 
cramă, degustări de vin, vizite la podgorii, vizite la vestitul castru roman, lecţii de echitaţii, pescuit 
sportiv, plimbări în aer liber, concursuri sportive, lecţii şi concursuri de dans popular, mese festive 

tradiţionale, dar şi prin originalitatea cazării la Pensiunea La Butoaie: camere amenajate în butoaie 
imense. 
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1. Descriere firmă de exerciţiu 

Agenţia de turism este o unitate specializată care organizează, oferă şi vinde pachete de 

servicii turistice sau componente ale acestora. Activitatea unei agenţii de turism constă în:  
 Organizarea, oferirea si comercializarea unor pachete de servicii turistice sau 

componente ale acestora. 

 Vânzarea unor servicii turistice izolate. Prin pachet de servicii turistice se 

înţelege o combinaţie de cel puţin două din elementele următoare: cazare, 
alimentaţie, transport; tratamentul balnear, agrement, alte servicii suplimentare 
oferite sau vândute la un preţ global. 

 Agenţia de turism PHOENIX TRAVEL este o agenţie mixtă, deoarece oferă programe 
turistice destinate turismului intern, cât şi turismului extern, precum şi vânzarea către turişti a 
pachetelor de servicii proprii şi a celor contractate cu alte agenţii de turism. Agenţia de turism este 

un intermediar între diferiţi prestatori de servicii turistice (hoteluri, restaurante, organizaţii de 
agrement, transportatori) şi turişti. În această calitate şi conform obiectivului său de activitate 

agenţia desfăşoară activităţi legate de vânzarea biletelor de transport şi serviciilor turistice 

complementare acestora. 

F.E. Phoenix Travel este tour-operatoare, deci are dreptul să-şi creeze propriul program 
turistic – dovadă fiind oferta noastră promoţională – zona Pietroasele. În acest sens avem 
încheiat un protocol de parteneriat cu firma-mamă (model anexa nr.1). 

Viziunea F.E. Phoenix Travel SRL 

Ce ne propunem să facem în următorii ani? 

Ne propunem ca în următorii 3 ani să deţinem 30% din piaţa turismului (piaţa reală) şi 70% 
din piaţa firmelor de exerciţiu. Firma noastră va atinge o cifră de afaceri de 69.200 de lei. 

Misiunea F.E. Phoenix Travel SRL 

Ce ne aduce nou afacerea pe care o propunem? 

 comercializarea programelor turistice proprii; 

 comercializarea unor programe turistice variate: ecoturism, turism în ţară, în 
străinătate, turism balnear, religios, de bussines, de cazinou; 

 cucerirea unor diverse segmente de clienţi prin organizarea de tabere, programe 
educaţionale pentru elevi, studenţi, sejururi internaţionale în sistem hotelier sau 
„homestay”(găzduire la familii), circuite interne, internaţionale, transport turistic cu 
mijloace proprii, rezervări de bilete pentru avion/tren, asigurări medicale, carte 
verde, asigurare auto (RCA), conferinţe, seminarii şi alte evenimente; 

 îmbunătăţirea imaginii pe piaţa internă şi externă. 
 

2. Activităţi desfăşurate 

Principalul indicator pe care l-am avut la stabilirea serviciilor pe care am decis să le oferim a 
fost clientul. Studiile de piaţă pe care le-am avut la dispoziţie au arătat că printre lucrurile care 
publicul le aşteaptă de la o agenţie de turism sunt următoarele: 

1) Preţuri cât mai mici. De aceea oferim clienţilor noştri posibilitatea de a negocia preţurile 
pentru serviciile oferite. Un client fericit aduce profit, pe când unul nesatisfăcut nu face decât să 
aducă pierderi, de aceea specialiştii noştri tratează fiecare client în mod diferit pentru că oamenii 
sunt diferiţi. 
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2) Redescoperirea ţării. Românii au fost binecuvântaţi cu poate una dintre cele mai 

frumoase ţări din lume şi nimic nu poate fi mai încântător decât să redescoperim împreună locurile 
cele mai frumoase din ţară. Acum este vremea pentru a vedea partea frumoasă a lucrurilor. Să ne 
bucurăm şi să fim mândri că avem mănăstirile din nordul Moldovei, Delta Dunării, staţiunile de pe 
valea Prahovei, Vulcanii Noroioşi şi zona Pietroasele din judeţul Buzău etc. 

3) Condiţii deosebite. Sfârşitul mileniului ne face pe toţi să ne dorim un viitor mai bun. 
Condiţiile pe care o agenţie de turism trebuie să le ofere sunt foarte ridicate, noi putem satisface 
cele mai exigente aşteptări ale clienţilor. Asigurăm clienţilor noştri serviciile unor companii care 
respectă cele mai înalte standarde.  

 

3. Prezentarea ideii de afaceri 

Agenţia de turism, Phoenix Travel S.R.L. îşi propune ca în următorii trei ani să crească 
profitul cu 20% şi cifra de afaceri cu 30% ajutând turistul să redescopere frumuseţile şi atracţiile 
turistice din România şi în mod special din judeţul Buzău. 

Situat în sud-estul României, judeţul Buzău se întinde pe aproape întreg bazinul hidrografic 
al râului Buzău şi reuneşte armonios trei forme de relief: munţi la nord, câmpii la sud şi în rest zona 
de dealuri subcarpatice. Afacerea vizează o promovarea intensă pentru zona Pietroasele din judeţul 
Buzău, oferta noastră promoţională. Considerăm că afacerea va fi profitabilă, deoarece din ce în 
ce mai mulţi turişti preferă turismul rural , în zone cu tradiţii, înconjuraţi de natură, şi desigur unde 

pot vizita obiective istorice, culturale sau religioase, zona Pietroasele îndeplinind toate aceste 
condiţii. 

Îi vom surprinde pe clienţi cu programe turistice inedite ce cuprind activităţi ca: vizite la 
cramă, degustări de vin, vizite la podgorii, vizite la vestitul castru roman, lecţii de echitaţii, pescuit 
sportiv, plimbări în aer liber, concursuri sportive, lecţii şi concursuri de dans popular, mese festive 

tradiţionale, dar şi prin originalitatea cazării la Pensiunea La Butoaie. 

Pentru toate acestea firma urmăreşte consolidarea parteneriatelor cu prestatorii de servicii de 

cazare, alimentaţie şi agrement. 
De asemenea, dorim să continuăm colaborarea cu Pensiunea Ivăneţu, oferta promoţională 

de anul trecut. Continuarea colaborării, îmbunătăţirea, cât şi promovarea intensă a celor două 
proiecte Pietroasele şi Ivăneţu constituie obiectivele noastre pe termen scurt. Ca obiective pe 

termen lung ne propunem să investim în achiziţionarea unui autocar şi a unui teren în zona 
litoralului Mării Negre. 
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DIMENSIUNI STANDARD DE HÂRTIE FORMAT A ȘI DE FORMAT B 

 

Prof. Iulian Cioroianu 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa  

 

 

 ISO 216 este un standard care specifică mărimile formatelor de hârtie folosite de majoritatea 
țărilor, printre care și România şi a fost introdus în 1975. Cel mai comun format este A4. 
Dimensiunile standard de hârtie sunt împărţite în 2 grupe:  format A şi  format B. 

 

 Dimensiuni standard de hârtie format A 

 Formatele din seria A au raportul dintre lungime și lățime, acestea fiind rotunjite la cel mai 

apropiat număr întreg. A0 a fost definit ca având suprafața de 1mp. Formatele următoare sunt 
aproximativ jumătate din formatul precedent, ca suprafață. Formatul cel mai folosit în America de 
Nord, Letter (8½ × 11 inch, 216 × 279 mm), este aproximativ cât A4. 
 

Codul 

ISO 

Dimensiuni în 
milimetri (mm) 

Dimensiuni în 
inch (in) 

Dimensiune în 
puncte (pt) 

4A0 1682x 2378 66.22 x 93.62 4768 x 6741 

2A0 1189x 1682 46.81 x 66.22 3370 x 4768 

A0 841x 1189 33 x 46.81in 2384 x 3370 

A1 594x 841 23.39 x 33in 1684 x 2384 

A2 420x 594 16.54 x 23.36 1191 x 1684 

A3 297x 420 11.69 x 16.54 842 x 1191 

A4 210x297 8.27 x 11.69 595 x 842 

A5 148x 210 5.83 x 8.27 420 x 595 

A6 105x 148 4.13 x 5.83 298 x 420 

A7 74x 105 2.91 x 4.13 210 x 298 

A8 52x 74 2.05 x 2.91 147 x 210 

A9 37x 52 1.46 x 2.05 105 x 147 

A10 26x 37 1.02 x 1.46 74 x 105 



Dialoguri Didactice – Nr. 10, decembrie 2018 

 

 

 

119 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.printcenter.ro/blog/wp-content/uploads/2011/12/dimensiuni_standard_hartie.jpg


Dialoguri Didactice – Nr. 10, decembrie 2018 

 

 

 

120 

 

 Dimensiuni standard de hârtie format B 

 Formatele B sunt media geometrică dintre un format A corespondent ca număr și formatul A 
imediat următor mai mare. Spre exemplu, lungimea formatului B1 este media geometrică dintre 
lungimea A1 și lungimea A0. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codul 

ISO 

Dimensiuni în 
milimetri (mm) 

Dimensiuni în 
inch (in) 

Dimensiune în 
puncte (pt) 

B0 1000x 1414 33.37 x 55.67 2836 x 4008 

B1 707x 1000 27.84 x 39.37 2004 x 2835 

B2 500x 707 19.69 x 27.84 1417 x 2004 

B3 353x 500 13.9 x 19.69 1001 x 1417 

B4 250x 352 9.84 x 13.9in 709 x 1001 

B5 176x 250 6.93 x 9.84 499 x 709 

B6 125x 176 4.92 x 6.93 354 x 499 

B7 88x 125 3.47 x 4.92 249 x 354 

B8 62x 88 2.44 x 3.47 176 x 249 

B9 44x 62 1.73 x 2.44 125 x 176 

B10 31x 44 1.22 x 1.73 88 x 125 
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COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR 

  
Prof. Marinela Dobre   

Școala Gimnazială „I. D. Sîrbu” Petrila, jud. Hunedoara 

 

 

„Erele îndepărtate au fost marcate de inventarea roţii şi stăpânirea focului. Noi avem gloria 
de a asista la explozia informaţională marcată de electronică şi sistemele de calcul”.  

Societatea informaţională se naşte numai într-un mediu în care numărul celor care folosesc 
tehnologii informaţionale depăşeşte o valoare critică; abia atunci când accesul la instrumentele 
informatice devine un fenomen de masă putem spune că ne aflăm într-un spaţiu în care civilizaţia în 
stadiul ei informaţional a fost acceptată. Competenţa în domeniul tehnologiei informaţiei şi a 
comunicaţiilor ţine de procesul de instruire şi antrenare; prin urmare, sistemul de învăţământ este 
direct şi determinant implicat în fundamentarea societăţii informaţionale. 

Informaţia ca element fundamental al activităţilor umane pentru homo informaticus al 

mileniului III a devenit un produs preţios, reprezintă o componentă intrinsecă a procesului 
instructiv-educativ. Informatizarea procesului instructiv-educativ apare astfel ca o necesitate 

stringentă şi ca efect al dezvoltării informaticii şi a tehnicii de calcul. Apare astfel nevoia asigurării 
accesului la valorile informaţionale ale societăţii.  

În ultimii ani dezvoltarea spectaculoasă a tehnologiilor moderne informaţionale şi de 
comunicare (TIC) a revoluţionat toate domeniile de activitate ale omului modern: industrie, 
agricultură, medicină, învăţământ, comerţ etc. Implementarea noilor tehnologii informaţionale şi de 
comunicare în sistemele educaţionale din lumea întreagă conduce la schimbarea rolului profesorilor 
şi elevilor în procesul de predare-învăţare-evaluare. Unul dintre obiectivele strategice ale Uniunii 

Europene, orientate către creşterea calităţii educaţiei şi a competitivităţii resursei umane, face 
referire la competenţele digitale una dintre competenţele cheie europene şi la importanţa utilizării 
TIC în formarea, dezvoltarea şi evaluarea competenţelor din programele oricărei discipline. Calea 
de urmat pentru atingerea acestui obiectiv vizează în special o transformare la nivelul sistemelor de 
educaţie din Europa, pentru a asimila noile tehnologii, pentru a le utiliza eficient, pentru a creşte 
accesul la resurse educaţionale digitale şi pentru a crea noi medii virtuale de învăţare.  

Instituţiile de învăţământ preuniversitar trebuie să implementeze şi să utilizeze noile 
tehnologii în actul didactic, facilitând un concept diferit de cel tradiţional de predare-învăţare-

evaluare. Se are în vedere crearea unui mediu de învăţare, în care elevii sunt implicaţi, motivaţi şi 
îşi asumă propria responsabilitate pentru studiile făcute şi cunoştinţele însuşite.  

TIC asigură un şir de instrumente şi metode care permit trecerea de la un mediu de învăţare 
centrat pe profesor la un mediu colaborativ, interactiv, centrat pe procesul de învăţare. Utilizarea 
noilor tehnologii informaţionale poate avea un rol semnificativ în racordarea sistemului de 
învăţământ la cerinţele societăţii informaţionale bazate pe cunoaştere. Utilizarea tehnologiei 
informaţiei şi a comunicaţiilor în sine nu îmbunătăţeşte procesul de învăţămînt, dacă accentul se 
pune doar pe aceasta.  

Rezultatele învăţării reprezintă ceea ce o persoană înţelege, cunoaşte şi este capabilă să 
facă la finalizarea unui proces de învăţare. Rezultatele învăţării se exprimă prin cunoştinţe, abilităţi 
şi competenţe dobândite pe parcursul diferitelor experienţe de învăţare formală, nonformală şi 
informală. Şcoala românească modernă, are ca scop primordial oferirea tinerilor în formare, 
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competenţele necesare activităţilor lor ulteioare, elevii să obţină rezultate cât mai bune, să fie 
deschişi spre cunoaştere, să-şi caute şi găsească drumul care li se potriveşte cel mai bine.  

Scopul introducerii competenţelor TIC este acela al îmbunătăţirii actului didactic prin 
adaptarea ui fiecărei discipline la cerinţele societăţii informaţionale. Este necesară utilizarea 
conceptelor din sfera TIC care răspund dobândirii competenţelor specifice disciplinei, a fixării 
cunoştinţelor, a dezvoltării personale.  

Câteva direcţii de bază prin care acomodarea şi lucrul nemijlocit cu tehnica de calcul 
influenţează formarea intelectuală a elevilor ar fi:  

 stimularea interesului faţă de nou;  
 interesul şi implicarea neîntreruptă a subiectului individual prin interactivitate;  
 stimularea imaginaţiei;  
 dezvoltarea unei gândiri logice;  
 individualizarea învăţării active, asigurându-se un permanent feedback.  

Nu trebuie să uităm faptul că în sistemul educaţional informatizat elevul şi profesorul sunt 
parteneri în actul cunoaşterii, relaţia depăşind tiparele convenţionale catedră-bancă. Relaţia este mai 
flexibilă, comunicarea deschisă, cu feedback imediat.  

Pentru majoritatea disciplinelor, există lecţii cu suficiente noţiuni noi ce pot fi transmise cu 

ajutorul calculatorului, care, exploatând facilităţile grafice şi animaţia, asigură o participare activă a 
elevului la predare şi o înţelegere mai rapidă a celor prezentate, degrevând parţial profesorul şi 
oferindu-i timp pentru activităţi nerutiniere, în cadrul aceleiaşi ore. Totodată, în ceea ce priveşte 
orele de laborator, în cazul existenţei aparaturii necesare desfăşurării experimentelor, competenţele 
TIC pot completa lucrarea, oferind în final diverse tabele cu statistici, calcule etc., urmând ca elevul 
să execute interpretarea rezultatelor obţinute. Simularea conferă dimensiuni noi experimentelor şi 
folosirii acestora în învăţare, întrucât se pot vizualiza modificări insesizabile, foarte mici, foarte 
lente sau dimpotrivă foarte rapide, ce nu se pot sesiza în mod normal. Scara de timp/spaţiu a 
evenimentelor se poate astfel modifica. De exemplu, secţiunea laboratoarelor virtuale ale portalului 

educaţional „E - Şcoala”, poate asigura realizarea experimentelor de către fiecare elev în parte dând 
astfel posibilitatea dezvoltării competenţelor specifice disciplinei fizică, utilizând competenţele TIC 
ale elevului.  

Referindu-ne la verificarea asistată de calculator, aceasta presupune existenţa unor 
programe capabile să testeze nivelul de pregătire al subiecţilor, evaluând răspunsurile acestora. 

O verificare într-adevăr performantă realizată cu ajutorul tehnicii de calcul presupune 
elaborarea unor teste adecvate, care să creeze situaţii prin a căror soluţionare să se poată evalua 
gradul de pregătire al elevului, modul în care acesta stăpâneşte setul de cunoştinţe transmise, 
precum şi modul în care reuşeşte să opereze cu acest set în contexte noi, neîntâlnite până în 
momentul testării.  

Integrarea României în Uniunea Europeană presupune racordarea la sistemul de valori 

specifice comunităţii economice a acesteia. O primă provocare din perioada post aderare a apărut în 
domeniul educaţional care trebuie să permită creşterea competitivităţii pe piaţa muncii din UE a 
tinerilor absolvenţi pe de o parte şi a adulţilor pe de alta. Conceptul de globalizare a accentuat 
necesitatea unei schimbări fundamentale în paradigma educaţională.  

Rolul TIC în dobândirea competenţelor cheie este esenţial în contextul accesului pe piaţa 
municii într-o societate globalizată.  

Competenţa într-o accepţiune largă presupune interrelaţionarea cunoştinţelor (a şti), 
deprinderilor (a şti să faci) şi atitudinilor (de ce, pentru ce, cum).  
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ECO-ANTREPRENORIAT 

 
Prof. Nicoleta Negoianu 

Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu” Bucureşti 
 

 

 

Cuvinte-cheie: 

 Antreprenoriatul 

 Turismul activ 

 Ecoturismul 

 Turismul rural 

 Tendinţe actuale ale antreprenoriatului 

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OECD şi Eurostat definește 

antreprenoriatul astfel: „activitatea umană de întreprindere a unor măsuri care urmăresc generarea 
de valoare prin crearea sau expansiunea activităţii economice, prin identificarea de noi produse, 
procese sau pieţe”. 
 După anii 2000, apare şi se dezvoltă antreprenoriatul social, care are ca scop realizarea unei 

afaceri ecologice – etice și durabile – cu impact social pozitiv. Antreprenoriatul este văzut ca 
fenomen social, cu scopul de a inova schimbări sociale  “combinarea esenţei afacerilor cu cea a 

comunității, prin intermediul creativității individuale” (Gary McPherson, Director Executiv al 
Centrului Canadian pentru Antreprenoriat Social).  

 Agroturismul, agricultura biologică, asociații ale micilor fermieri și mesteșugari se află la 

granița dintre antreprenoriatul clasic și cel social. Antreprenoriatul social pune împreună 

antreprenoriatul clasic – dezvoltarea unei afaceri cu scopul realizării de profit, cu schimbarea 
socială – dezvoltarea comunităţii în care afacerea se desfăşoară. Perspectiva ecologică şi cea etică 

îmbogăţeşte această nouă orientare a antreprenoriatului – eco-antreprenoriatul.  

 Noul antreprenor priveștea facerea nu doar ca realizare de profit, ci ca misiune socială. 
Premiul Nobel pentru Pace primit de Muhammad Yunus pentru proiectul său inovator al 

microcreditelor încununează succesul antreprenoriatului social. 

 Turismul activ și ecoturismul 
 Turismul activ este un concept nou de călătorie, care combină aventura, ecoturismul și 
aspect culturale ale unui itinerar de descoperire. Turismul activ are multe aspecte comune cu 

ecoturismul și se intersectează de asemenea, în unele activități cu turismul de aventură. 
 Turismul activ cuprinde în esență obiective similare cu ale ecoturismului, dar are în vedere 

mai mult modul de vizitare, atitudinea turiștilor și activitățile care se desfășoară pe parcursul 

călătoriei. În timp ce ecoturismul impune prezența mai multor specii sălbatice și un mediu cât mai 
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puțin antropizat, turismul activ nu este limitat de existența caselor, străzilor și a aglomerației urbane 
în jurul valorilor naturale. Arhitectura locală, ruinele arheologice, caracteristicile urbane și 
produsele de civilizație, toate pot fi obiecte de vizitat pentru turismul activ. 

 Ecoturismul – călătoria responsabilă față de mediu și vizitarea zonelor naturale relativ 

netulburate, în scop de a se bucura și aprecia natura, caracteristicile istorico-culturale locale, care 

promovează conservarea și aduce un impact negativ redus din partea vizitatorilor și prevede 

implicarea activă a populației. 
 În mod ideal, ecoturismul ar trebui să întrunească un număr de criterii: 

 Conservare a diversității biologice a ecosistemelor; 
 Promovarea utilizării sustenabile a biodiversității prin crearea de locuri de muncă pentru 

populație; 
 Împărțirea beneficiilor ecoturismului cu populația locală prin obținerea asentimentului și 

participării acesteia la activitățile ecoturistice întreprinse; 
 Îmbogățirea cunoștințelor culturale și de mediu; 
 Minimizarea impactului de mediu al turismului. 

 Scopul ecoturismului și al turismului activ este de a avea ca impact mai puțin posibil asupra 

ecosistemului și locației vizitate. Spre deosebire de consecințele turismului de masă, tradiţional, 

ambele se angajează să conserve mediul, precum și cultura locală, tradițiile și valorile, pentru a oferi 

locul de muncă pentru populația locală și să ajute la dezvoltarea regiunii. 

 Organizarea afacerii în turismul rural  

 Organizarea fermei/ gospodăriei țărănești pentru primirea turiștilor. 
Turismul a cunoscut în ultimii ani noi direcții de dezvoltare datorită preferințelor în 

schimbare din acest sector. Piața turistică a înregistrat o creștere a cererii de vacanțe mai simple, 

turiștii îndreptându-și atenția mai mult către anumite locuri, regiuni sau colțuri de țară, lucru care a 
necesitat și necesită creșterea numărului de locuri de cazare în mediul rural și mai buna organizare a 

celor existente. 

 Activitățile de organizare a gospodăriei/ fermei turistice. 

Organizarea fermei țărănești pentru primirea turiștilor presupune desfășurarea următoarelor 
tipuri de activități de către administratorul respectivei structuri: 

 Asigurarea resurselor necesare: resurse materiale, completarea stocurilor de materiale în 
raport cu vânzările; 

 Asigurarea sistemului de securitate: verificarea cu atenție a sistemelor de Securitate și 
organizarea sistemului de pază; 

 Organizarea serviciilor de cazare: activitățile de cazare sunt realizate în scopul oferirii unor 
servicii eficiente și de calitate; 

 Instruirea permanentă a personalului, astfel încât fiecare angajat să își cunoască propriile 
competențe, atribuțiile și limitele în acest sens. 
Realizarea unor servicii de calitate superioară și implicit satisfacerea clienților presupune 

desfășurarea următoarelor activități: 
 Servirea turiștilor – participanții la prestațiile de servicii turistice trebuie să fie dispuși să 

zâmbească, să-și ofere serviciile oaspeților cu naturalețe și bunăvoință; 
 Satisfacerea turiștilor – este recomandat să se culeagă opiniile clienților despre serviciile 

oferite, aceste opinii trebuind să fie analizate și folosite pentru îmbunătățirea calității 
prestațiilor; 
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 Folosirea imaginației și inovației în oferirea prestațiilor turistice presupune căutarea de noi 
piețe și produse, care să pună în valoare pitorescul zonei sau să ducă la utilizare eficientă a 
resurselor existente; 

 Productivitatea – echipamentele, pensiunii/ fermei turistice pot fi modernizate și consolidate, 
păstrând însă elementele tradiționale; 

 Utilizarea resurselor – cei implicați în activitățile turistice trebuie să învețe cum să utilizeze 
în mod eficient resursele. 

 Promovarea fermei tărănești/ pensiunii turistice 

Pentru succesul oricărei afaceri este bine ca ea să își găsească clienții, să existe cumpărători 
pentru produsele și serviciile pe care le oferă. În acest sens, promovarea joacă un rol esenţial în 

atragerea clienților la pensiunea/ ferma turistică. 
 Principalele metode de promovare a produsului turistic: 

a. Reclama; 

b. Publicitatea; 

 Există o serie de modalități specifice de promovare a produsului turistic rural: 

 Organizarea unor mese pe anumite trasee turistice frecventate cu mâncăruri tradiționale sau 
degustări de vinuri, fructe sau alte mâncăruri specifice, prilej cu care vor fi distribuite și pliante 
prezentând zona și posibilitățile de practicare a turismului rural și agroturismului; 

 Publicitatea făcută cu prilejul unor târguri, sărbători legale, manifestări prilejuite de anumite 
obiceiuri; 

 Organizarea unor expoziții cu imagini din diferite gospodării, care la rândul lor pot fi 
considerate expoziții în miniatură, pentru că dispun de o varietate de produse de artă tradițională. 

Antreprenoriatul în ecoturism reprezintă viitorul afacerilor mici de familie din România, 

care are un potential maxim de dezvoltare în acest domeniu, deoarece satul românesc și-a păstrat 
tradiția, portul și bucătăria, aspecte care pot fi fructificate într-un mediu de afaceri turistic în 

continuă schimbare.  

 

Bibliografie: 

1. https://ecomanager.wordpress.com/eco-antreprenoriat/ 

2. *** - Curs Antreprenor în economia socială – Disciplina practică – Servicii suport de găzduire 
pentru turismul eco-activ, POSDRU, în parteneriat cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară Cluj-Napoca. 
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ELEMENTE ALE COMPOZIŢIEI ÎMBRĂCĂMINTEI 

– Studiu de specialitate – 

 

Prof. Gabriela-Lăcrămioara Nițu  

       Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani, jud. Vrancea 

 

 

 1. Noţiuni generale 

 Produsele de îmbrăcăminte, prin elementele lor componente sunt într-o permanentă 
transformare dictată de tendinţele ce se manifestă în modă. Colecţia de modele ale industriei de 

confecţii, pentru a satisface cerinţele şi exigenţele populaţiei, trebuie să ţină seama permanent de 
evoluţia modei. Varietatea sortimentelor de confecţii, cu marea lor diversitate de caracteristici 
estetice şi tehnologice impun pregătirea tehnică a producţiei fiecărui model, înainte de intrarea lui în 
fabricaţie. 
 Elaborarea modelelor trebuie realizată astfel încât între elementele produsului să existe o 
interacţiune care să asigure unitatea armonioasă a formei. Imaginea finală a unui produs este 
rezultatul asocierii diferitelor materiale, culori, ornamente, care în ansamblul produsului respectiv 
să apară unitar, echilibrat şi să posede armonie. Activitatea de organizare a elementelor componente 
în produs încât acesta să răspundă din punct de vedere funcţional  şi estetic se numeşte compoziţie. 
 2. Elementele compoziţiei îmbrăcămintei sunt: materialul, silueta, elementele decorative. 

 2.1. Materialul textil este elementul (suportul) cu ajutorul căruia se concepe şi se realizează 

îmbrăcămintea. 
 Un factor important în alegerea materialului îl constituie aspectul său determinat de structură 
sau contextură, desen şi proprietăţi de suprafaţă. 
 Proprietăţile specifice influenţează destinaţia şi domeniul concret de utilizare în produs. 

Proprietăţile de bază ale materialelor prin intermediul cărora stilistul îşi materializează ideile în 
produs sunt: desimea, elasticitatea, drapajul, grosimea, culoarea, luciul.  

 Factura reprezintă expresia exterioară a caracterului suprafeţei materialului. Ea poate fi 

netedă sau cu fibre orientate, lucioasă, transparentă sau opacă. Materialele pot prezenta diferite 
aspecte exterioare care le determină destinaţia concretă în produs. 
 Desenul determină abordarea soluţiei compoziţionale a produsului. 

  
 

 2.2. Silueta este expresia generalizată a imaginii grafice a particularităţilor de bază ale 
formelor produsului. Ea reprezintă intervalul în limitele căruia, ţinând  cont de liniile de contur, se 
elaborează forma spaţială a produselor de îmbrăcăminte. 
 De exemplu, pentru fustă, aprecierea siluetei se realizează luând în considerare gradul de 
cuprindere a corpului de către produs la nivelul taliei şi a şoldurilor şi prin aprecierea lărgimii 
produsului pe linia de terminaţie. 
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 Silueta ajustată se caracterizează prin faptul că produsul are un grad înalt de cuprindere a 
corpului, subliniindu-i astfel forma. 

 Silueta dreaptă se caracterizează prin faptul că produsul are lăţimea egală pe liniile 

orizontale  (şolduri, terminaţie). 

 Silueta evazată se caracterizează prin faptul că lărgimea se măreşte progresiv spre 
terminaţie, produsul îndepărtându-se de corp. 

 

 
fustă cu siluetă ajustată 

 
fustă cu siluetă dreaptă 

 
fustă cu siluetă evazată 

 2.3. Elementele decorative sau ornamentele accentuează, dezvoltă şi îmbogăţesc forma. Din 
rândul acestora se pot enumera: panglici, şnur, dantelă, franjuri, elemente auxiliare, alte materiale 
care se deosebesc de materialul de bază, desene imprimate, broderii, accesorii. 
 

    
 

 

 3. Concluzii  

 La utilizarea diferitelor elemente ale compoziţiei în elaborarea de modele noi trebuie să se 
respecte anumite reguli care să conducă la proiectarea unor produse funcţionale şi estetice. Cea mai 
importantă regulă este asigurarea armoniei dintre elementele compoziţionale (material, siluetă, 
ornament) precum şi dintre  aspectul exterior al produsului şi construcţia acestuia, mediul ambiant, 
purtător. Concepţia produsului este reuşită atunci când se caracterizează prin armonie iar modelul 
respectiv determină o reacţie pozitivă, fiind plăcut la vedere. 
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PROCESUL DE EVALUARE A REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII LA 
DISCIPLINELE TEHNICE  

– Studiu de specialitate – 

 

Prof. Gabriela-Lăcrămioara Nițu  

       Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani, jud. Vrancea 

 

 

 1. Noţiuni generale 

 Procesul educaţional are trei componente: predare – învăţare – evaluare, primele două 
(predarea şi învăţarea) depinzând, în mare măsură, de modul cum este proiectată evaluarea. 
Evaluarea este un proces complex prin care se urmăreşte nivelul de cunoştinţe, capacitatea de 
analiză şi sinteză, gradul de omogenitate a colectivului de elevi.  
 2. Formularea subiectelor 

Partea I                

I. Alegeţi prin încercuire răspunsul corect: 
1. Celuloza este un polimer ce stă la baza fibrei de: a. viscoză; b. lână; c. melană; d. PES. 
2. Din amestecul fizic al culorilor complementare se obține: a. gri neutru; b. gri colorat; c. negru; d. 

ocru. 

... 

5. ... 

II. Realizați asocierile dintre cifrele din coloana A şi literele din coloana B:   
A. Utilaje B. Operații 
1. rampa de control  

2. mașina de tăiat cu cuțit vertical 
3. mașina de tăiat cu bandă 

4. mașina de cusut 
5. presa 

a. decupare  

b. tratare umidotermică 

c. asamblare                                  

d. recepţie 

e. secţionare 

III. Apreciaţi cu adevărat (A) sau fals (F) următoarele enunţuri: 
1. Culoarea galbenă a mijloacelor de semnalizare interzice un comportament care ar putea atrage 

sau cauza un pericol. 

...... 

5. ... 

Partea a II a              

IV. Completaţi enunţurile de mai jos cu termenii corespunzători: 
1. Controlul cantitativ şi calitativ al materialelor la intrarea in întreprinderile de confecții se 
efectuează in cadrul operației de …………………….. . 
...... 

5. ... 

V. Dați cinci exemple de fibre naturale.                  

VI. Clasificați îmbrăcămintea după modalitatea de sprijin pe corp. 
    

Partea a III a   

VII Analizaţi produsul din imaginea alăturată şi precizaţi:  
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1. denumirea produsului;  

2. modalitatea de sprijin pe corp;  

3. reperele componente;  

4. tipurile de materiale din care se confecţionează. 
VIII. Un fir textil având lungimea de 27000 m cântărește 540 grame.       

Să se calculeze fineţea exprimată în Tex, Nm ;  

 3. Stabilirea baremului de corectare şi notare 

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat la 
10.  

Partea I                          30 puncte 

I. 1-a; 2-b; ... .             

II.1-d; 2-e; 3-a; 4-c; 5-b.       

III.1-F; ... .    

IV.1- recepţie; ... .           

Partea a II a             30 puncte 

........ 

Partea a III a               30 puncte 

........ 

 4. Rezultate ale învățării codificate conform SPP 

2.2.1. Identificarea materiilor prime specifice proceselor tehnologice din filatură; 
3.2.11. Desfăşurarea de activităţi, conform procedurii pentru eliminarea cauzelor care pot determina 
accidente în industria textilă şi pielărie; 
4.2.4. Obţinerea nuanţelor şi a gamelor de culori aplicând legile culorii; 

4.2.7. Identificarea produselor vestimentare/încălţăminte şi a componentelor acestora; 
5.2.3. Utilizarea utilajelor din domeniul textile şi pielărie pentru realizarea operaţiilor tehnologice; 
5.2.4. Executarea de operaţii tehnologice simple din cadrul proceselor tehnologice din domeniul 

textile pielărie; 
 5. Matricea de specificaţie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

RÎ 
Item 

2.2.1. 3.2.11. 4.2.4. 4.2.7. 5.2.3. 5.2.4. ... 

I.1. X       

I.2.   X     

...        

II.     X   

III.1.  X      

...        

IV.1.      X  

...        

V X       

...        
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 6. Interpretarea rezultatelor şi acţiuni ce vor fi derulate 

Deoarece majoritatea elevilor au obţinut note de promovare, dar există şi rezultate sub această 
limită, activitatea de învățare va fi sprijinită în mod diferențiat, astfel: 
- pentru elevii cu rezultate slabe se va acorda sprijinul necesar pe baza depistării lacunelor din 
pregătirea lor anterioară; 
- pentru elevii cu rezultate peste limita de promovare se vor depune eforturi pentru obţinerea unor 

distribuţii a rezultatelor spre limita lor superioară. 
 7. Concluzii  

Întocmirea testelor imprimă activității profesorului un caracter de cercetare deoarece necesită 
cunoştințe privind conținutul lecției şi particularitățile clasei de elevi. În acelaşi timp, rezultatele 

obţinute îi permit orientarea activității în direcția atingerii obiectivele urmărite. 
 

Bibliografie: 
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EVALUAREA TIPURILOR DE ERORI IDENTIFICATE CU AJUTORUL 

BALANȚEI DE VERIFICARE 

-Aplicație practică- 

 

Prof. Mihaela Simona Ona  

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

  
Societatea comercială MARA SRL (producătoare de haine femei) se aprovizionează în 

cursul lunii curente de la SC IZA SRL cu 950 m stofă la costul de achiziție de 30 lei/m, TVA 19%. 

SC MARA SRL achită datoria integral printr-un ordin de plată în aceeași zi. 
Plecând de la operațiile economice prezentate anterior, Registrul Jurnal, Registrul Cartea 

Mare și Balanța de verificare a SC MARA SRL se prezintă astfel:  
 

Registrul Jurnal 

 

Nr. 

crt. 

Explicația Formula contabilă Sume 

Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare 

1. Achiziție materii prime 

+301(A) – D 

28.500 

+4426 (A) –D 

5.415 

+401 (P) – C 

% 

301 

4426 

401 - 

28.500 

  5.415 

33.915 

- 

- 
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33.915 

2. Regularizare TVA 

+ 4424 (A) - C 

- 4426 (A) - D 

4424 4426 5.415 5.415 

 Total    39.330 39.330 

 

Registrul Cartea Mare 

D                          5121  C      

D                          401 C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanța de verificare 

 

Simbol 

cont 

Denumire 

cont 

Sold inițial Rulaj lunar Total sume Sold final 

D C D C D C D C 

301 Materii 

prime 

- - 28.500 - 28.500 - 28.500 - 

401 Furnizori - 34.000 - 33.915 - 67.915 - 67.915 

4424 TVA de 

recuperat 

- - 5.415 - 5.415 - 5.415 - 

4426 TVA 

deductibilă 

- - 5.415 5.415 5.415 5.415 - - 

5121 Disponibil 

la bancă 

34.000 - - - 34.000 - 34.000 - 

 TOTAL 

 

34.000 34.000 39.330 39.330 73.330 73.330 67.915 67.915 

 

Se cere: 

a) Identificați și corectați erorile făcute. 
b) Refaceți Registrul Jurnal, Registrul Cartea Mare și Balanța de verificare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sid         34.000 

 

 

 

 

Rld             0 Rlc   0 

Tsd        34.000 Tsc   0 

Sfd         34.000  

 

 

 Sic         34.000 

 

 

 

Rld             0 Rlc         33.915 

Tsd        0 Tsc         67.915 

 Sfc         67.915 
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UTILIZAREA CALCULATORULUI ÎN ȘTIINȚE 
 

Alexandra Caibăr, clasa a VII-a  

Adelina Enăchescu, clasa a VII-a 

Prof. Angela Pestrițu  
Școala Gimnazială „Theodor Aman” Câmpulung Muscel, jud. Argeș 

 

 

Profesorul, elevul şi  
Este doar un aparat 

Are creier și motor 

Oamenii ce l-au creat 

L-au numit calculator. 

Procesul educaţional atât de complex, la fizică și chimie devine scena a trei actori: 

profesorul, elevul şi calculatorul, care împreună caută să asigure succesul demersului didactic. 
Profesorul are rolul schimbat, el nemaifiind actorul principal care dirijează întregul proces didactic. 
Putem spune în acest context că profesorul devine un consultant, un coordonator şi un verificator al 
procesului didactic, el nemaifiind principala sursa de transmitere de cunoştinţe. Şi nu doar 
profesorul îşi pierde rolul principal. Concurat este şi manualul, care nu mai este sursa 
informaţională de bază, el devenind un mijloc de start care se completează cu informaţiile obţinute 
cu ajutorul calculatorului. Elevul este un adept al utilizării calculatorului în procesul didactic, mai 
ales în contextul ultimilor ani. Învăţarea centrată pe elev devine baza instruirii asistate de calculator. 

Tipurile de aplicaţii specifice IAC sunt: 

1. Tutorialele sau lecţiile interactive ghidate sunt alcătuite din prezentări şi ghiduri de 
prezentare a anumitor aplicaţii, cu acestea neefectuându-se exerciţii practice şi nici nu se aplică 
niciun tip de test. Acestea sunt indicate în etapa de prezentare şi ghidare a activităţii de instruire. 
Sunt utilizate pentru însuşirea principiilor şi regulilor şi pentru învăţarea unor strategii în rezolvarea 
problemelor. Structura lor este în principal următoarea: introducere, asigurarea controlului elevului 
în desfăşurarea lecţiei, întrebări şi răspunsuri, cu analizarea răspunsurilor, remedierea cunoştinţelor 
asimilate şi încheierea tutorialului. Tutorialele sunt deosebit de utilizate în învăţarea aplicaţiilor 
informatice: Microsoft Office, Adobe, Internet, creare pagini web etc. 

2. Exerciţii practice (drill and practice): constau în executarea de către elevi a unor sarcini 
practice în scopul aplicării cunoştinţelor la soluţionarea unor probleme practice, sau în vederea 
însuşirii unor deprinderi (pentru o anumită profesiune de exemplu). Există exerciţii practice de 
următoarele tipuri: aplicaţii obişnuite, aplicaţii de proiectare, aplicaţii de execuţie, construcţie, 
producţie sau fabricaţie şi creaţie. Utilizarea exerciţiilor practice are ca etapă iniţială demonstraţii 
executate de către profesor, prin care li se explică elevilor cum anume se vor derula exerciţiile 
practice. Etapele necesare în parcurgerea exerciţiilor practice sunt: familiarizarea cu mediul de lucru 
şi cu acţiunile care trebuie desfăşurate, planificarea şi organizarea individuală a muncii în raport cu 
sarcina practică, efectuarea propriu-zisă a exerciţiului, controlul şi autocontrolul muncii efectuate, 
cu însuşirea erorilor şi corectarea acestora. Se pune accent pe corectitudinea execuţiei şi se are în 
vedere principiul creşterii progresive a gradului de dificultate. Ca exemple se pot considera 

aplicaţiile din domeniul tehnic, din domeniul informatic ş.a. 
3. Simulări şi experimente: prin simulare se încearcă reproducerea unor fenomene, procese 

sau situaţii reale. Elevii interacţionează cu programul de instruire în mod similar cu modul de 

https://iteach.ro/pg/blog/raluca.botezatu/read/70217/utilizarea-calculatorului-in-procesul-educational-instruirea-asistata-de-calculator
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interacţiune al unui operator cu un sistem real, într-un mod simplificat. Simularea este bazată pe 
analogia cu sistemul real. Simulările conţin prezentarea iniţială a fenomenului, procesului sau 
situaţiei reale, ghidează activitatea elevului, oferă situaţii practice pe care elevul trebuie să le 
rezolve şi eventual, poate atesta nivelul de cunoştinţe şi deprinderi pe care elevul le posedă după 
parcurgerea programului de instruire. Şi în acest caz exemplele sunt din domeniul tehnic, fizică, 
astronomie, chimie, biologie, ş.a. Un exemplu interesant este softul pentru simularea examenului de 

obţinere a permisului de conducere utilizat în şcolile de şoferi. De asemenea, des întâlnit este şi 
planetariul utilizat în astronomie. 

4. Jocuri pentru instruire: jocurile sunt predominate de activităţi de simulare; elevul este 
pus în faţa unor situaţii problemă pe care trebuie să le rezolve cu ajutorul unor reguli şi prin diferite 
modalităţi de acţiune care să vizeze atingerea scopurilor. În derularea jocului elevul trebuie să aibă 
posibilitatea să se corecteze atunci când greşeşte, atenţionat fiind că a greşit. Prin astfel de jocuri se 
pot învăţa limbi străine, operaţiile elementare în matematică ş.a. Foarte mult se întâlnesc jocurile în 
învăţământul primar, dar şi în învăţământul gimnazial, odată cu introducerea unor noi discipline 
precum chimia sau fizica. 

5. Teste pedagogice: sunt poate categoria cea mai des întâlnită, fie independente, fie ca parte 
integrantă a unor aplicaţii complexe. Specificitatea lor depinde de mai mulţi factori: momentul 
testării, scopul testării, tipologia acţiunii (feed-back sau nu). Interpretarea rezultatelor la aceste teste 

poate determina fie un pronostic al reuşitei, fie un inventar al achiziţiilor, fie un diagnostic de 
stabilire a unor dificultăţi cu menţionarea sursei acestor dificultăţi. Există o multitudine de teste: 
teste iniţiale aplicate la începutul unui ciclu şcolar, an şcolar, semestru; teste aplicate după 
parcurgerea unor teme sau capitole; teste de lucru sau simulare; teste bazate pe gândire sau 
memorare; teste cu răspunsuri standardizate sau deschise ş.a. Un test trebuie să conţină scopul şi 
setul de cunoştinţe pentru care se aplică, obiectivele testului, durata de timp în care se aplică, 
afişarea rezultatelor şi a erorilor cu procentajul de corectitudine. Aceste teste pot fi întâlnite pentru 
marea majoritate a disciplinelor. 

 

 

Bibliografie: 
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AVANTAJELE UTILIZĂRII CALCULATORULUI ÎN ȘTIINȚE 

 

 

Nicoleta Lupuleț, clasa a VII-a  

Lavinia Dobrotă, clasa a VII-a 

Prof. Angela Pestrițu  
Școala Gimnazială „Theodor Aman” Câmpulung Muscel, jud. Argeș 

 

             

 Vă plac poveștile? Cu siguranță, da. Mai ales cele nemuritoare. Nu vrem să vă plictisim cu 
poveștile noastre nemuritoare despre calculatoare. Deci lui Făt Frumos din vechile povești i-a luat 

locul Computerul. 

Mai jos vă vom povesti despre ceea ce face calculatorul la fizică și chimie. 
Calculatorul la fizică și chimie este foarte util atât elevului, cât şi profesorului, însă folosirea 

acestuia trebuie realizată astfel, încât să îmbunătăţească calitativ procesul instructiv-educativ, nu să 
îl îngreuneze. Calculatorul trebuie folosit astfel, încât să urmărească achiziţionarea unor cunoştinţe 
şi formarea unor deprinderi care să permită elevului să se adapteze cerinţelor unei societăţi aflată 
într-o permanentă evoluţie. 

Faţă de locul computerului în sistemul didactic, pedagogii au diverse atitudini, după cum 
urmează: 

1. Tendinţa de respingere, în numele unei pedagogii tradiţionale, care poate conduce la 
crearea unui învăţământ paralel retrograd; 

2. Tendinţa de a se lăsa subjugat de către mijloacele tehnice, cedându-le acestora monopolul 

de a-şi impune multiplele posibilităţi şi constrângeri, de a modela învăţământul; 
3. Tendinţa de a pune computerul în serviciul unei pedagogii care să-l integreze într-un nou 

proiect de educaţie şcolară. 
În zilele noastre, computerul este, în mod indiscutabil, un mijloc benefic de instruire 

didactică. Putem afirma că este un mijloc instructiv revoluţionar, cu un impact asupra procesului de 

învăţământ aşa cum nu a mai existat de la momentul apariţiei manualelor şcolare. 
Principalele avantaje ale calculatorului folosit ca instrument eficient de învăţare sunt 

următoarele: 
Calculatorul asigură învăţarea prin joc. Multe produse educaţionale transformă învăţarea 

într-o activitate distractivă. Deoarece copiii învaţă cel mai uşor atunci când se joacă şi deoarece 
copiilor le place să se joace pe computer, învăţarea pe calculator poate fi soluţia ideală. Copilul 
învaţă lucruri noi fără să depună un efort special şi fără să se plictisească sau să fie distras cu 
uşurinţă. 

Calculatorul facilitează înţelegerea noţiunilor noi, de care copilul se apropie mai 
greu. Ele sunt mai uşor înţelese prin intermediul computerului, întrucât acesta oferă suport vizual şi 
auditiv şi face posibilă interactivitatea. În plus, copilul nu mai este nevoit doar să asculte 
informaţiile pe care i le oferă profesorul, ci le descoperă el însuşi şi are posibilitatea de a vedea “ce 
se întâmplă dacă...”. 

Calculatorul face posibilă modelarea şi simularea fenomenelor care nu pot fi observate 
în realitate. Computerul poate compensa cu succes dotarea insuficientă a laboratoarelor din şcoli şi 
poate uşura înţelegerea proceselor sau fenomenelor care nu sunt evidente. În plus, elevul poate 

https://iteach.ro/pg/blog/raluca.botezatu/read/70217/utilizarea-calculatorului-in-procesul-educational-instruirea-asistata-de-calculator
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reface oricând şi de oricâte ori doreşte experimentele de laborator, poate vizualiza animaţiile 
multimedia şi poate simula diferitele fenomene naturale. 

Calculatorul facilitează rezolvarea de probleme. Prin intermediul testelor cu feedback, 

care atunci când copilul greşeşte, îi oferă indicii de rezolvare (atât indicii teoretice, cât şi sub forma 
unor probleme asemănătoare). În felul acesta, pas cu pas, copilul este ajutat să înţeleagă şi să înveţe 
cum se rezolvă diferitele tipuri de probleme. 

Calculatorul folosit în învăţare ajută la consolidarea informaţiilor. Informaţia teoretică 
nu este suficientă pentru învăţare, iar elevul are nevoie de situaţii în care să aplice cunoştinţele pe 
care le-a învăţat. De aceea, cele mai multe jocuri educaţionale conţin o serie largă de exerciţii prin 
care copilul îşi fixează cunoştinţele. 

Un alt avantaj pe care îl oferă învăţarea prin intermediul calculatorului îl reprezintă 
posibilitatea testării nivelului de cunoştinţe la care a ajuns elevul. Rezultatele la test sunt 

furnizate în câteva secunde, de obicei însoţite de recomandări privind felul în care elevul îşi poate 
îmbunătăţi performanţa. 

Pentru ca educaţia copilului să beneficieze de toate aceste avantaje, este bine să urmărim 
câteva recomandari generale: 

 Supraveghează-l atunci când stă prea mult timp în mediul online; 

 Învaţă-l să selecteze informaţia, astfel încât să nu piardă prea mult timp; 

 Învaţă-l care este poziţia corectă în faţa calculatorului; 
 Verifică mereu ce site-uri a vizionat copilul, pentru a şti care îi sunt preocupările şi pentru a 

evita pericolele online. 

Calculatorul trebuie privit astfel ca un instrument în educaţia elevilor. Depinde de fiecare 
profesor şi părinte cum alege să-l folosească şi cum îi învaţă pe copii să-l utilizeze. Prin lecţiile pe 
calculator şi jocurile educaţionale, profesorii cresc interesul elevilor pentru şcoală pentru că le 
stimulează imaginaţia şi învăţarea prin descoperire. 

Mai jos v-am încântat cu o fabulă a lui Daniel Vișan-Dumitru. 

Calculatorul şi televizorul 

S-a iscat dispută mare 

Azi, în dormitor; 
Vina-ntreagă cred c-o are 

Un calculator. 

Încrezut şi pus pe sfadă, 
Turuie de zor, 

Sare, cu vorbe grămadă, 
Pe-un televizor: 

- Eşti de modă învechită, 
Ţipă-nverşunat, 
Ai o viaţă prăpădită, 
Şi eşti plafonat. 
Ai programe limitate 

Şi cu paraziţi, 
Nici măcar nu-s up-datate 

Şi nu merg pe biţi. 
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A spus multe vorbe grele, 

- Nu s-a încurcat - 
Câte-n lună şi în stele, 
Pân' s-a descărcat. 
Mai târziu, televizorul, 

Când s-a-ntunecat, 

Discuta cu convertorul: 

-S-a cam virusat! 

Morala: 

Şi în lumea cea modernă 

Suferă de-acreală 

Obiecte de cavernă, 
Fără de morală. 
Şi, cu vorbe-articulate, 

Chiar cu raţiune, 
Au discuţii animate, 
Doar... sub tensiune. 

fabulă de Daniel Vişan-Dimitriu (2 iulie 2014) 

 Morala este de luat în seamă, dragii noștri! 
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Reţinere şi amintire 
îmbunătăţite 

 

Incluziun

e  

mai mare 

O pregătire mai 
bună pentru 
exercitarea unei 

profesii 

Sprijină abilităţile 
pentru învăţarea pe 
parcursul întregii vieţi 

Sprijină 
integrarea 

abilităţilor 
cheie 

Învăţare mai 
eficace 

 

Motivaţie 
mai 

puternică 

 

UTILIZAREA METODELOR INTERACTIVE 

 LA ORELE DE TEHNOLOGIE 

 

Prof. Violeta Pîntea 

Colegiul Tehnic  „I. C. Ștefănescu” Iaşi, jud. Iaşi 
 

 

 Învăţarea centrată pe elev. Învăţarea centrată pe elev este învăţarea care “oferă elevilor o 
mai mare autonomie şi un control sporit cu privire la disciplinele de studiu, la metodele de învăţare 
şi la ritmul de studiu” (Gibbs). Elevilor trebuie să li se ofere un control sporit asupra învăţării prin 
asumarea responsabilităţii cu privire la: ceea ce se învaţă, modul cum se învaţă şi de ce, momentul 

când se învaţă. 
 Ce avantaje prezintă învăţarea centrată pe 
elev? Învățarea centrată pe elev oferă 
elevilor o mai mare autonomie. Elevii nu 

se mai pot baza pe faptul că profesorul le 
va spune ce, cum, unde şi când să 
gândească. Metodele de predare-învăţare 
prin cooperare (ciorchinele, diagrama 

Venn, metoda mozaicului, turul galeriei, 

metoda cubului, jocurile de spargere a 

gheţii, etc.) pot fi folosite în educarea şi 
dezvoltarea  gândirii critice şi a creativităţii 
elevilor, precum şi a unor abilităţi sociale; 
prin utilizarea acestor metode se realizează 
în sala de clasă un climat de lucru relaxant 
şi reconfortant.  

 

 

 

 

 Diagrama Venn. Diagrama Venn îi ajută pe elevi să realizeze comparaţii între noţiunile 
studiate. Ea este formată din două cercuri (elipse) mari care se suprapun parţial. Asemănările se 

notează în zona de intersecţie a celor două figuri geometrice, iar deosebirile în zonele exterioare 
intersecţiei. 
 Exemple de bune practici 

Tema: Compararea fibrelor textile – clasa a X-a 

Obiectivul activităţii: Analiza asemănărilor şi deosebirilor dintre două fibre textile, bumbac şi 
in, din punct de vedere al structurii, proprietăţilor şi utilizărilor. 

Mod de lucru: 

  fiecare elev formează pereche cu un alt coleg; 
  fiecare pereche desenează pe o foaie de hârtie sau pe o foaie de flipchart două cercuri/elipse 

mari care se suprapun parţial, ca în modelul următor: 
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  un elev va caracteriza fibra de bumbac din punct de vedere al structurii, proprietăţilor şi 
utilizărillor şi va scrie răspunsul în cercul din stânga, iar cel de-al doilea elev va caracteriza fibra 

de in după aceleaşi criterii şi va scrie răspunsul în cercul din dreapta; 
  elevii vor completa împreună zona de intersecţie a figurilor geometrice cu asemănările dintre 

cele două fibre; 
  asemănările şi deosebirile găsite de toate perechile vor fi centralizate pe o foaie de flipchart şi 

vor fi discutate la nivelul clasei; 

  fiecare pereche va compara diagrama proprie cu diagrama centralizată şi cu o altă culoare va 
tăia de pe diagramă ce nu este corect sau va face completări.  

  fiecare pereche îşi va autoevalua activitatea prin acordarea de note sau calificative. 

 Observaţie: Această metodă poate fi folosită pentru a compara şi alte fibre textile. 
 Metoda mozaicului. Această metodă presupune învăţarea prin cooperare la nivelul unui 

grup şi predarea achiziţiilor dobândite de către fiecare membru al grupului unui alt grup. Ca toate 
celelalte metode de învăţare prin cooperare şi aceasta presupune următoarele avantaje: stimularea 
încrederii în sine a elevilor; dezvoltarea abilităţilor de comunicare argumentativă şi de relaţionare în 
cadrul grupului; dezvoltarea gândirii logice, critice şi independente; dezvoltarea răspunderii 
individuale şi de grup; optimizarea învăţării prin predarea achiziţiilor altcuiva. 

 Metoda mozaicului presupune următoarele etape:  
 împărţirea clasei în grupuri eterogene de câte 4 elevi, fiecare dintre aceştia primind câte o fişă de 

documentare. Fişele cuprind părţi ale unei lecţii şi sunt numerotate de la 1 la 4; 

 prezentarea succintă a subiectului tratat;  

 explicarea sarcinii, care constă în înţelegerea întregii lecţii; regruparea elevilor, în funcţie de 
numărul fişei primite, în grupuri de experţi: toţi elevii care au numărul 1, vor forma un grup, cei cu 
numărul 2 vor forma alt grup ş.a.m.d. În cazul în care se lucrează cu toată clasa, se vor forma două 
grupuri pentru fiecare număr;  

 învăţarea prin cooperare a secţiunii care a revenit grupului: elevii citesc, discută, încearcă să  
înţeleagă cât mai bine, hotărăsc modul în care pot preda cea ce au înţeles colegilor din grupul lor 
originar. Strategiile de predare şi materialele folosite rămân la latitudinea grupului de experţi. Este 
foarte important ca fiecare membru al grupului de experţi să înţeleagă că el este responsabil de 
predarea secţiunii respective celorlalţi membri ai grupului iniţial. 

 revenirea în grupul iniţial şi predarea secţiunii pregătite celorlalţi membri. Dacă sunt neclarităţi,  
elevii adresează întrebări expertului. Dacă neclarităţile persistă se pot adresa întrebări şi celorlalţi 
membri din grupul expert pentru secţiunea respectivă.  

 trecerea în revistă a întregii lecţii prin prezentare orală cu toată clasa. 
 Exemple de bune practici 

Tema: Materiale auxiliare textile – clasa a X-a 

Obiectivele activităţii: După rezolvarea acestei activităţi, elevii vor fi capabili să caracterizeze 
materialele auxiliare textile şi să precizeze rolul acestora în cadrul unui produs. 

 

Deosebiri-BUMBAC 

Asemănări        Deosebiri-IN 
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În cadrul acestei activităţi, elevii vor avea sarcina de a caracteriza materialele auxiliare şi de a  
preciza rolul acestora, aplicând metoda mozaicului. 
1. Mod de lucru (5 minute) 

 se formează grupe de câte 4 elevi (după criterii stabilite de către  profesor); membrii grupului 
vor avea fiecare un număr de la 1 la 4; 

 fiecare membru al grupului va primi o parte a unei fişe de documentare, “Materiale auxiliare 

utilizate în industria confecţiilor textile”, după cum urmează: elev 1 - căptuşeli; elev 2 - 

întărituri; elev 3 - aţa de cusut; elev  4 -  furnituri; 

 toţi elevii care au nr. 1 se adună într-un  grup, cei cu nr. 2  în  alt grup, cei cu nr. 3  vor forma un 

alt grup, iar cei cu nr. 4 vor forma la rândul lor un grup; aceste grupuri se numesc grupuri de 

„experţi”;  

2. Sarcini de lucru pentru  grupul de experţi (15 minute) 

  fiecare elev va citi informaţiile din fişa de documentare referitoare la materialul auxiliar 

corespunzător grupei din care face parte;  
  fiecare elev va discuta în cadrul grupului de experţi despre rolul şi caracteristicile acestui 

material.  

Este important să înţelegeţi cât mai bine noţiunile, deoarece va trebui să le 
predaţi colegilor din grupul iniţial.  
Strategiile de predare şi materialele pe care le veţi folosi vor fi hotărâte în cadrul 
grupului de experţi. 
 

3. Sarcini de lucru pentru  grupul iniţial (20 minute) 

 fiecare elev se va întoarce la grupul său iniţial şi va preda celorlalţi conţinutul pregătit; dacă 
elevii au neclarităţi, se adresează întrebări expertului.  

4. Discutarea la nivelul clasei a concluziilor şi lămurirea eventualelor neclarităţi (10 minute)  

Materialele auxiliare textile sunt acele materiale care, în funcţie de produs şi model, pot lipsi 
din componenţa produsului.  
Aceste materiale  pot fi grupate în:  

 Căptuşeli 
 Întărituri 
 Aţa de cusut 
 Furnituri. 
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PĂRȚILE COMPONENTE ALE TRACTORULUI 

FIŞĂ DE EVALUARE - MUNCĂ ÎN ECHIPĂ  
 

Prof. Viorela Simedru 

Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad, jud. Arad 

 

 

Fişa de evaluare 1 

Membrii echipei:  

 

Numele și prenumele elevului Clasa Data: 

Nota obținută: 

1  

 

IX __ 

 

2 

3 

4 

 

Competența / Tema evaluată: MOTORUL 

Cerinţe: Studiază atent “Fișa de Documentare“, apoi rezolvă:  

1. Motoarele cu aprindere prin compresie funcționează cu:                                           - 1punct 

a. Gaz metan 

b. Motorină 

c. Benzină 

2. Clasifică motoarele după felul combustibilului folosit:                                             - 1 punct 

a. . 

b. . 

3. Care sunt cele 4 sisteme ale unui motor? – 1 punct 

  a.  

  b. 

  c. 

  d.  

4. Asociază termenii coloanelor A si B – 2 puncte 

A B 

1. Combustibil lichid 

2. Combustibil gazos 

3. Mecanism al motorului 

4. Sistem 

a. De distribuţie 

b. Răcire 

c. Gaz metan 

d. Benzină sau motorină 

 

5. Motorul este alcătuit din:                                                                                              - 1 punct 

a. 2 mecanisme, 2 sisteme şi o instalaţie de pornire 

b. 2 mecanisme, 3 sisteme şi o instalaţie de pornire 

c. 2 mecanisme, 4 sisteme şi o instalaţie de pornire 

d. 4 mecanisme, 2 sisteme şi o instalaţie de pornire 

6. Defineşte motorul:                                                                                                       - 1 punct 

7 . Enumeră părțile componente ale motorului                                                               - 2 puncte 

 

Nota : Se acordă 2 puncte din oficiu  



Dialoguri Didactice – Nr. 10, decembrie 2018 

 

 

 

141 

 

            Elevii apreciază lucrarea cu nota : ____ 

 

 

Fişa de evaluare 2 

Membrii echipei:  

 

Numele şi prenumele elevului Clasa Data: 

Nota obținută: 

1  

 

IX__ 

 

2 

3 

4 

 

Competența / Tema evaluată: MOTORUL 

Cerinţe: Studiază atent “Fișa de documentare”, apoi rezolvă:  

 

1. Definește motorul :  - 1punct 

2. Clasifică motorul după modul de aprindere al amestecului carburant:                      - 1 punct 

a. _____ 

b. _____ 

3. Asociază termenii coloanelor A și B:                          - 2 puncte 

A B 

5. Mecanim 

6. Sistem 

7. Benzină 

8. Motorină 

a. Motor cu aprindere prin scânteie 

b. Biela-manivelă 

c. Alimentare sau ungere 

d. Aprindere prin comprimare 

 

4. Motoarele cu aprindere prin scânteie funcționează cu:                                              - 1 punct 

a. Gaz metan 

b. Motorină 

c. Benzină 

5. Motorul are:                                                                                                                - 1 punct 

a. Mecanism de alimentare 

b. Mecanism de ungere 

c. Mecanism de pornire 

d. Mecanism de distribuție 

6 . Enumeră părtile componente ale motorului                                                               – 2 puncte 

 

Notă : Se acordă 2 puncte din oficiu  
            Elevii apreciază lucrarea cu nota: ____ 
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FIȘĂ DE DOCUMENTARE 

PĂRȚILE COMPONENTE ALE MOTORULUI TRACTORULUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROL 

Transformă energia 
chimică a 

combustibilului 

în energie calorică 
capabilă să dezvolte 

lucru 

mecanic necesar 

tractării, purtării și 
acționării mașinilor și 
instalațiilor agricole 

Părți fixe 

2  

MECANISME 

1 INSTALAŢIE DE 
PORNIRE 

Aprindere 

Răcire 

Ungere 

Alimentare 

4 

SISTEME 

Mecanism de distribuție Mecanism bielă-manivelă 

Părți mobile 

Cilindri 

Chiulasă 

(Cap de 

cilindri) 

Bloc-carter 
Piston Volantă Arbore 

motor 

(arbore 

Bielă 

Segmenţi 

Ax  

(bolţ de piston) 

MOTOR 

2  

MECANISME 

1 INSTALAŢIE DE 
PORNIRE 

4 SISTEME 
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V. VOCAŢIONAL  

 

TEST EDUCAŢIE PLASTICĂ 

Prof. Ancuţa Iacob  
Şcoala Gimnazială Nr. 3 Mangalia, jud. Constanţa 

 

I. 

1. Completaţi cercul cromatic:      6 * 0.2 = 1.2 p 

 

 

 

 

 

 

2. Apreciază cu A (adevărat) sau F (fals) fiecare din afirmaţiile de mai jos:                   4* 0.2 = 0.8 p 

Albul simbolizează moartea, doliul, întunericul.                         ......................... 

Albul şi negrul sunt nonculori.                       ......................... 

A, Ve , şi Vi sunt culori calde.                                                   .......................... 

A este cea mai rece culoare.                                                      .......................... 

3. Completaţi propoziţiile:               5* 0.2 = 1 p 

Modelăm o culoare când o amestec cu ................................................................................................. 

Când două culori se împrietenesc, se întrepătrund, ele ........................................................................ 

G , O, R sunt culori ........................................................................................................................ 

Iniţialele curcubeului sunt ............................................................................................................... 

Din amestecul a două culori vecine de pe cercul cromatic rezultă ........................................................ 

4. Indică pentru fiecare cuvânt din prima coloană definiţia corespunzătoare din a doua coloană.   

5*0.2= 1 p 

ton deschis   îşi schimbă grosimea pe parcurs 

dactilopictură             culoare cu alb, apă 

linie modulată                                             soare, lumină, veselie 

galben                                                        culoare întinsă uniform 

pata plată                                                    ştampilare cu degetul 

 

II. 

1. Completaţi următoarele enunţuri:                  16*0.1 = 1.6 p  
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Conducătorul egiptenilor se numea ……………………………............... 

Egiptenii credeau în mai mulţi zei, religia lor fiind …………....……….............................. 

Faraonul îşi construia în timpul vieţii ……................ care reprezenta mormântul lui.  

Egiptenii cultivau o plantă numită .........................din care confecţionau frânghii şi........................... 

Scrierea hieroglifică mai este denumită şi scriere ........................................................................ 

Scriitorul se numea ........................................................................................................................ 

Registrele (fâşiile, benzile) etajate pe care pictau se numesc ........................................................... 

Pictura pe perete se numeşte ........................................................................................................... 

Formele pictate erau conturate în .............................................................................................. 

Însemnele puterii faraonului erau: ...............................şi...................................... prinse pe cap, 

.............................. prinsă de bărbie, .................................şi................................ prinse în mâini.  

Piramida de la Sakkarah este o piramidă în ................................................................................. 

2. Realizează corespondenţa:                                                                        4* 0.1 =  0.4 p 

Cap      faţă 

Umeri      lateral, profil 

Ochi      lateral, profil 

Picioare     faţă 

3. Daţi exemple de trei piramide şi doi faraoni (alţii decât cei ce poartă numele piramidelor 
exemplificate).               5* 0.1 = 0.5 p 

         

4. Explicaţi tehnica îmbălsămării.       1.5 p  

 

Se acordă 2 puncte din oficiu. 
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VI. ÎNVĂȚĂMÂNT PREŞCOLAR/ PRIMAR 

 

EDUCAŢIA ŞI SĂNĂTATEA ÎN GRĂDINIŢĂ 

LA GRUPELE MICĂ ŞI MIJLOCIE 
 

Prof. înv. preșcolar Mihaela David  
Şcoala Gimnazială Nr. 2 - Structura G.P.P. Nr. 2 Rm. Sărat, jud. Buzău 

 

 Necesitatea educaţiei sanitare în instituțiile pentru preșcolari 
           Educația sanitară îşi extinde sfera de activitate asupra întregii populații, având obiectivele, 
conținutul și metodele sale proprii, diferențiate în raport cu particularitățile grupelor de populație şi 
ale problemelor de sănătate abordate. 
           În acest sens, în cadrul activității de educație sanitară cu preșcolarii se conturează o serie de 
obiective și o problematică specifică, în strânsă corelație cu particularitățile morfofuncționale și 
neuropsihice ale copiilor la această vârstă.                            
           În genere discutând, principalele obiective ale educației sanitare în instituțiile pentru 
preșcolari, pot fi sintetizate astfel: 

 Elaborarea deprinderilor și formarea obișnuințelor igienice necesare călirii organismului și 
măririi rezistenţei nespecifice, dezvoltării armonioase a copilului, menținerii și promovării sănătății 
acestuia; 

 Înzestrarea sistematică a copiilor cu noțiuni elementare privind problemele de igienă 
individuală și colectivă specifice vârstei; 

 Dezvoltarea unor atitudini și a unui comportament igienic, care să permită copiilor să 
acționeze în folosul sănătății proprii și al colectivității. 
          După cum se știe, procesul instructive-educativ din grădiniţă este, în esenţă, un proces 
formativ. Deși cele două aspecte ale activității – instrucţia și educația – desfășurate sub directă 
îndrumare a educatoarei sunt strâns legate între ele, condiționându-se reciproc, totuşi, predominantă 
este componenta educativă, instruirea realizată în instituția preșcolară având, în primul rând, un 
caracter formativ. 

         Dar educaţia sanitară în instituțiile pentru preșcolari îşi extinde sfera de acțiune și la adulții 
care, prin profilul lor profesional, prin îndeplinirea atribuțiilor în cadrul muncii curente, pot exercita 
influențe – favorabile sau negative, în raport cu nivelul lor de cultură sanitară – atât asupra sănătății 
copiilor, cât și asupra educării lor igienico-sanitare. 

Personalul îngrijitor de diferite categorii, personalul administrativ, părinții copiilor, ca și 
personalul didactic și de conducere trebuie să fie el însuși instruit și educat asupra cerințelor 
igienice ale activității în instituția prescolară. 
       Pornind de la aceste considerente, se poate conchide că, pentru buna organizare și 
desfășurare a activității de educație sanitară  în grădiniță, sunt necesare două categorii distincte de 
specialişti: cadrele medico-sanitare care deservesc instituția preșcolară și cadrele didactice, 
educatoarele. 

Cadrele medico-sanitare au următoarele sarcini principale: munca de coordonare și 
îndrumare a activității de educație sanitară desfășurată de educatoare cu preșcolarii; educația  
sanitară  a personalului îngrijitor, administrativ și de conducere; educația  sanitară a părinților în 
colaborare cu personalul didactic. 
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Cadrele didactice, educatoarele, a căror sarcină principală este desfășurarea activității de  
educație sanitară cu copiii în cadrul procesului instructive-educativ, participă totodată la munca de 

educație sanitară cu personalul îngrijitor și efectuează, în colaborare cu medical (cadrul sanitar), 
educaţia sanitară  a părinţilor. 

Conținutul  activității  de  educație  sanitară  cu  preșcolarii  
Conținutul activității de educație sanitară - volumul cunoștinţelor care se impun a fi  

transmise și al acțiunilor de influențare care trebuie să fie exercitate asupra copiilor – este în raport 
direct cu volumul deprinderilor şi obișnuințelor igienice necesare și posibile de elaborat la diferitele 
grupe de vârstă. 

La  grupa  mică (3-4 ani), influențele educaţionale se vor axa pe problemele elementare de  

igienă personală – corporală și vestimentară. În  acest sens este necesar să se insiste asupra 
formării unor deprinderi și obișnuințe de igienă personală:  

 deprinderea spălatului pe mâini și pe față în curs de perfectare și automatizare a mișcărilor, 
presupune și prinderea și manipularea săpunului, săpunirea mâinilor și feței, clătirea cu apă, 
ștergerea corectă și completă cu prosopul individual și așezarea acestuia la locul special destinat; 

 deprinderea de a purta în permanenţă batistă sau șerveţelul de nas asupra lui și utilizarea 
corectă a acestora, suflând fiecare nară pe rând; 

 deprinderea de a mânca singur, folosind corect tacâmurile (personale), fără să se 
murdărească sau să bage mâinile în mâncare și să mestece bine mâncarea; 

 deprinderea de a apuca corect periuța de dinți și de a efectua primele încercări de spălare a 
dinților, chiar și incomplete; 

 deprinderea de a-și schimba îmbrăcămintea și încălţămintea ajutat de personalul îngrijitor; 
 deprinderea de a executa corect exercițiile fizice, jocurile de mișcare și dansurile specifice 

vârstei. 
La grupa mijlocie (4-5 ani) se continuă procesul de perfecționare a deprinderilor și 

obișnuințelor prin consolidarea celor a căror elaborare a început la grupa mică și prin îmbogățirea 
acestora cu deprinderi noi, corespunzătoare cerințelor igienice specifice vârstei: 

 să folosească corect  săpunul și prosopul; 
 să se spele pe mâini și pe față singur; 
 să se spele pe picioare; 
 să-şi perie și să-și pieptene părul; 
 să se dezbrace singur și să se îmbrace singur; 
 să așeze în ordine hainele; 
 să meargă singur la toaletă (spălarea pe mâini după folosirea toaletei); 
 să se spele pe mâini și pe dinți înainte și după masă. 

Este necesar să se explice copiilor (ori de câte ori unul dintre ei se comportă 
necorespunzător) de ce este interzis: 

 să spargă în dinți bomboane, nuci, alune, sâmburi etc.; 
 să se scobească între dinți cu ace, cuie, alte obiecte periculoase; 
 să sugă sau să țină creionul între dinți; 
 să bea apă direct de la robinet sau din cana de apă a altui copil; 
 să-și frece ochii cu mâinile murdare; 
 să-și introducă în urechi scobitori, agrafe, cuie etc. pentru a se scărpina; 
 să vorbească la masă (cu mâncarea în gură) sau să folosească tacâmul altui copil. 
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IMPORTANŢA LECTURII SUPLIMENTARE ÎN FORMAREA 
INTERESELOR PENTRU LITERATURĂ LA ŞCOLARII MICI 

 

 Prof. înv. primar Daniela Dumitrescu  
Şcoala Gimnazială Cărpiniş, com. Crasna, jud. Gorj 

  

 Cartea este comoară fără preţ, în care unii îşi adună cele mai frumoase gânduri, ca alţii să le 
poată folosi în voie. “Cartea reflectă ca o oglindă lungul şir de secole al vieţii omenirii, istoria luptei 
sale pentru existenţă, pentru un viitor mai luminos, suferinţele, bucuriile, înfrângerile şi biruinţele 
sale toate. Cartea ne este prieten credincios de nădejde.” 

Cartea este învăţătorul care te conduce la bine, te face să te bucuri, să râzi şi să plângi. Ea îţi 
oferă posibilitatea să te opreşti mai multă vreme asupra unui pasaj, să te întorci la altul pe lângă care 
ai trecut în grabă, dar la care simţi nevoia să revii, să meditezi îndelung în timpul lecturii şi după ce 
ai terminat-o, să reiei cartea oricând doreşti. 

Importanţa lecturii este evidentă şi mereu actuală. E un instrument care dezvoltă 

posibilitatea de comunicare între oameni, făcându-se ecoul capacităţilor de gândire şi limbaj. 

Există factori care determină lectura elevilor: particularităţile de vârstă şi psihice, 

preferinţele lor, climatul familial, care pot transforma lectura într-o necesitate, o foame de carte, o 

delectare sau nu. Când gustul pentru lectură, cultul pentru carte s-au format din primii ani de şcoală, 
aceasta rămâne pentru toată viaţa o obişnuinţă utilă. 

Gustul pentru citit nu vine de la sine, ci se formează printr-o muncă a factorilor educaţionali 
(familia şi şcoala), o muncă caracterizată prin răbdare, perseverenţă, continuitate, voinţă. La vârsta 

preşcolară, atât familia, cât şi grădiniţa depun eforturi pentru a influenţa universul copilăriei prin 

basme, poveşti şi poezii. Această muncă este situată la nivelul superior, în primele clase ale şcolii. 
Perioada de formare a gustului pentru citit coincide cu cea când se pun bazele acestuia, cu ciclul I-

IV. Elevului mic trebuie să i se trezească curiozitatea şi spre alte lecturi, să i se cultive interesul spre 

cunoaştere. 
Lectura necesită nu numai îndrumare, ci şi control. Sondajul în lectura particulară trebuie să 

constituie o cerinţă obligatorie, manifestată în cadrul verificării cunoştinţelor elevilor şi în fiecare 

lecţie. Lecturile parcurse de elevi date ca teme (de exemplu, lectura literară a operelor studiate în 
fragmente) prezintă importanţă şi din punctul de vedere al tehnicii cititului: exactitate, claritate, 

nuanţare – necesare pentru întregirea cunoştinţelor transmise la clasă. 
Studiul lecturii în ciclul primar este grupat în trei forme de realizare: 

1) texte de citire studiate prin manualele de citire ale fiecărei clase; 

2) texte de lectură (intercalate între textele de citire); 
3) lecturi suplimentare extraşcolare prevăzute în lista programei şcolare, grupate pentru fiecare 

clasă de studiu a ciclului primar, pentru a fi citite şi cunoscute de elevi. 

 Lectura în afara clasei are ca scop să dezvolte gustul elevilor pentru citit, să le stimuleze 

interesul pentru carte, să le satisfacă dorinţa de a cunoaşte viaţa, oamenii şi faptelelor. Lectura 
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contribuie într-o măsură însemnată la îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor, la formarea unui vocabular 

activ, bogat şi colorat, la dezvoltarea dragostei faţă de patrie, la educarea sentimentelor estetice.  

Lectura în afara clasei constituie un important mijloc al întregului proces instructiv-educativ. 

 În practica şcolară se folosesc diverse forme de îndrumare a lecturii în afara clasei. Cele mai 

importante sunt: expunerea prin povestire, conversaţia sau dezbaterea, activitatea cu cartea prin 

citirea expresivă a învăţătorului, recenzia, lecţiile de popularizare a cărţii, metoda demonstraţiei, 
excursiiile literare, întâlniri cu scriitorii, şezători literare, seri de basme şi de poezie, medalionul 
literar consacrat aniversării unui scriitor, simpozionul literar, concursurile «Cine ştie, răspunde!» pe 

teme literare, călătoriile imaginare pe hartă, pe temă literară, confecţionarea unor albume literare, 

tabere de creaţie literară, presa, revistele literare, radioul, televiziunea etc. 

 Grija deosebită în vederea îndrumării lecturii cade în sarcina învăţătorului şi a familiei. 
Părinţii trebuie să cunoască lista lecturii suplimentare din programa şcolară pentru clasa respectivă, 
urmărind după graficul şi planificarea făcută de învăţător cărţile citite pe parcursul unui semestru. 

 Controlul lecturii unor texte literare recomandate zilnic de părinţi şi săptămânal de către 

învăţător trebuie să nu fie superficial şi neglijat. La clasele I şi a II-a, controlul se face oral prin 

lecţii dezbatere la ora de lectură. 
 Procedeele de efectuare a controlului sunt variate şi depind de scopul urmărit imediat. 

 Sondajele făcute în timp dau posibilitatea învăţătorului să obţină informaţii utile. Dacă 

dorim să constatăm ce citesc elevii noştri la un moment dat, în ce măsură şi-au format o anumită 

concepţie despre o carte sau despre un scriitor, formulăm o întrebare la care se poate obţine un 
răspuns precis. De exemplu: 

1. Ce cărţi ai citit săptămâna sau luna aceasta? 

2. Ce cărţi ai citit în ultimul timp? 

3. Care dintre ele ţi-a plăcut mai mult? 

4. Ce fel de cărţi ai dori să citeşti? 

5. La ce bibliotecă eşti înscris? 

6. Câte cărţi ai în biblioteca personală? 

Sondajul se poate efectua la începutul anului şcolar, stârnind interes şi în rândul părinţilor. 
Concluziile sondajului trebuie aduse la cunoştinţă în şedinţa cu aceştia, dat fiind faptul că mulţi 
dintre părinţi tratează problema lecturii copiilor cu mare indiferenţă. 
 Controlul fişelor de cititor de la biblioteca şcolii ne ajută să vedem cât de preocupaţi sunt 

elevii pentru lectura recomandată în programa şcolară, cât timp păstrează o carte împrumutată, 

precum şi încotro se îndreaptă preferinţele acestora. 

 Convorbirile cu elevii sunt recomandabile şi pentru bibliotecari, cerându-se o singură 

condiţie în cazul acesta: bibliotecarul să aibă tact pedagogic şi să fie bine informat asupra cărţii pe 

care o pune în discuţie. 
 Prin verificarea orală a lecturilor se dezvoltă vorbirea elevilor şi se îmbogăţeşte vocabularul. 

 Aspectele prezentate sunt doar sugestii în manifestarea muncii cu cartea, învăţătorul având 

libertatea totală de a găsi el însuşi şi altele pentru a dirija elevii în folosirea cărţii în mod 

independent. 
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PORTOFOLIUL – METODĂ MODERNĂ DE EVALUARE A 
ACTIVITĂȚILOR MATEMATICE DIN GRĂDINIȚĂ 

 

Prof. înv. preșcolar Ligia Lăpădat  
Liceul Teoretic „Callatis” – Structura G.P.N. Nr. 2 Mangalia, jud. Constanţa 

 

Având rol important în eficientizarea activităţilor de orice tip, demersul de predare-învăţare-

evaluare e permanent în orice domeniu de activitate umană. Bazată pe un feed-back continuu între 
elementele actului didactic, evaluarea trebuie concepută şi realizată astfel încât să sprijine în mod 
real actul predării, să stimuleze activitatea de învăţare şi să permită ameliorarea continuă a 
demersului instructiv-educativ. Acest obiectiv poate fi atins prin integrarea combinată a metodelor 
evaluative în demersurile didactice. Având avantaje şi dezavantaje, virtuţi şi limite, fiecare metodă 
face apel la capacităţi diferite şi nu poate oferi aceleaşi informaţii despre procesul didactic pe care le 

oferă o altă metodă. De aceea, nicio metodă de evaluare nu poate fi considerată ideală, în sensul de 
a fi perfectă şi a o putea utiliza numai pe ea. Doar integrate combinat în procesul didactic ele vor 
conduce la creşterea eficienţei actului instructiv-educativ. 

Metodă modernă de evaluare, portofoliul reprezintă „cartea de vizită” a elevului prin care 
profesorul îi poate urmări progresul (în plan cognitiv, atitudinal şi comportamental) la o anumită 
disciplină, de-a lungul unui interval mai lung de timp. El cuprinde, după Ioan Cerghit, „o selecţie 
dintre cele mai bune lucrări sau realizări personale ale elevului, cele care îl reprezintă şi care pun în 
evidenţă progresele sale, care permit aprecierea aptitudinilor, talentelor, pasiunilor, contribuţiilor 
personale”.  

Portofoliul conţine: lista conţinutului, lucrări realizate de elev individual sau în grup, 
argumentaţia care explică includerea acestora în portofoliu, fişe individuale de studiu, proiecte şi 
experimente, teme, probleme rezolvate, teste, chestionare de atitudini, fotografii ce reflectă 
activitatea elevului, observaţii pe baza unor ghiduri, comentarii suplimentare şi evaluări ale cadrului 
didactic, ale altor grupuri de învăţare sau părţi interesate (părinţi). Portofoliul devine o mapă 
deschisă în care se poate adăuga oricând un element, oferind posibilitatea elevului de a lucra în ritm 
propriu; este un element flexibil de evaluare. Această evaluare începe prin explicarea de către 
cadrul didactic a obiectivelor învăţării pentru perioada în care se va realiza portofoliul, ea 
realizându-se multicriterial, din punct de vedere cantitativ, dar mai ales calitativ (originalitate, 

creativitatea produsului individual sau colectiv, elemente noi). Portofoliul devine un veritabil 

“portret pedagogic”, oferind informaţii despre: nivelul general de pregătire, rezultate deosebite 
obţinute, interese şi aptitudini demonstrate, capacităţi formate, atitudini, dificultăţi în învăţare, 
corelaţii interdisciplinare, resurse pentru o învăţare ulterioară, disponibilităţi de comunicare şi de 
lucru în echipă, grad de implicare în sarcina de lucru, perseverenţa şi conştiinciozitatea, trăsături de 
personalitate. 

 Aplicaţie 

Am utilizat portofoliul ca metodă de învăţare şi evaluare a cunoştinţelor, priceperilor şi 
deprinderilor matematice referitoare la numerele naturale cuprinse între limitele 1-5 la nivelul 
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Grupei Mari. Am împărţit grupa de copii în 5 echipe corespunzătoare numerelor naturale 1, 2, 3, 4 
şi 5, fiecare din acestea având ca sarcină de lucru realizarea unui portofoliu ale cărui materiale să 
ilustreze numărul şi cifra prin tehnici variate (fişe matematice; poze de familie cu număr 
corespunzător de personaje; puzzle; jocuri matematice; imagini din texte literare care să ilustreze 
numere naturale - „Capra cu trei iezi”, „Iedul cu trei capre”, „Cei trei purceluşi”...; compoziţii 
plastice, practice; poezii şi cântece care să prezinte numere şi cifre; fişe cu scrierea cifrelor 1-5 etc.). 

 Criteriile de apreciere a portofoliilor au fost prezentate copiilor şi părinţilor: 

1. corectitudinea alegerii materialelor în ilustrarea unui număr natural 
2. varietatea şi originalitatea realizării acestora 

3. gradul de implicare a familiei în alcătuirea portofoliilor 
 În realizarea “echipelor” am utilizat informaţiile obţinute în urma evaluării iniţiale şi a 

investigaţiei sociometrice de la nivelul grupei, combinând copiii cu valori diferite ale indicelui de 
statut preferenţial de la nivelul colectivului, pe cei cu rezultate slabe şi bune obţinute în realizarea 
sarcinilor. Am căutat ca o parte din “calităţile/competenţele” celor din urmă să se răsfrângă şi 
asupra celor iniţial respinşi, marginalizaţi sau consideraţi lipsiţi de posibilitatea rezolvării corecte a 
sarcinilor primite. 

 Observaţii 
Utilizarea portofoliului a permis fiecărui copil să lucreze în ritmul său propriu, stimulând 

atât implicarea lui directă în realizare, cât şi contribuţia familiei la completarea cu materiale cât mai 
deosebite. A permis favorizarea atitudinii pozitive a copilului faţă de propria muncă, prin 
posibilitatea de a-şi prezenta lucrările, încurajând exprimarea personală.  

Implicarea directă în actul (auto)evaluativ i-a determinat pe preşcolari să fie mai interesaţi 
de rezultatele obţinute, de aprecierile colegilor, sesizând mai uşor progresele proprii sau pe ale 
celorlalţi, dezvoltându-se motivaţia pentru îmbunătăţirea lucrărilor. Lăudându-le reuşitele, am 
căutat să cultiv copiilor încrederea în propriile forţe (în special copiilor mai timizi); prin atragerea 
atenţiei asupra lucrurilor mai puţin reuşite, mobilizându-i în corectarea lor, am căutat să ajut copiii 
în formarea unei percepţii cât mai corecte a propriilor posibilităţi.  

De asemenea, competiţia dintre cele 5 grupuri a dezvoltat spiritul de „echipă” între copii, 
fiecare manifestând dorinţa de a contribui la realizarea unor portofolii cât mai deosebite, complete, 
variate. Deşi mai greu de apreciat, materialele cuprinse în portofolii au favorizat o evaluare 

interdisciplinară; de asemenea, au oferit informaţii nu numai despre progresele cognitive ale 
copiilor, ci şi despre cele atitudinale, comportamentale, despre preferinţele, interesele, înclinaţiile 
copiilor, deprinderi formate, relaţiile din interiorul familiei, conturând o imagine de ansamblu 
asupra preşcolarului. 
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Exemple de materiale cuprinse în portofolii – Numărul 3 

 

 

 

 

 

 

 Concluzii 

Utilizarea portofoliului alături de celelalte metode de evaluare (tradiţionale şi moderne) a 
reliefat faptul că acesta reprezintă un instrument de evaluare flexibil, ce s-a adaptat specificului 

activităţilor cu conţinut matematic, precum şi caracteristicilor psihologice ale vârstei preşcolare. El 
a permis aprecierea unor produse ale activităţii preşcolarilor care, în mod normal, nu pot fi evaluate. 
Implicând  activ copilul, portofoliul reprezintă un mijloc de dezvoltare a   capacităţii de 
autoevaluare, dar şi de reducere  considerabilă a  factorului stres asociat metodelor traditionale de 
evaluare. A favorizat îmbunătăţirea relaţiilor copil-părinte, familie-grădiniţă, prin implicarea tuturor 
factorilor educaţionali în rezolvarea unor sarcini specifice demersului didactic la nivel preşcolar.  
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TEHNICI DE COMUNICARE ÎN GRUP 

 

Prof. înv. primar Georgeta Lungu 

Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

Comunicarea ocupă trei sferturi din viaţa unui om activ, fiind la baza tuturor problemelor 
lumii. Orice comunicare se realizează printr-o serie întreagă de relaţionări între memoriile, 
vocabularele, imaginaţiile şi percepţiile aflate în joc. Se stabileşte prin creare de sens, graţie unei 
suite de verigi care permit instituirea unor raporturi de contrast sau de opoziţie între obiectivele, 
rolurile, atitudinile şi cenzurile proprii fiecăruia şi care fac legătura cu mediul, în funcţie de 

diversitatea proiectelor. 

Implică, adesea însă, cunoaşterea precisă a unor reguli şi tehnici care o pot face simplă, 
cursivă şi eficientă sau o pot îngreuna, până la opacitate.  

„A vorbi” nu înseamnă întotdeauna „a comunica”. Orice persoană trebuie să-şi dezvolte o 
serie de abilităţi pentru a putea comunica.  

Învăţând tehnici eficiente de comunicare în grup, elevii îşi formează abilităţi de comunicare 
caracterizată prin: simplitate, claritate, concizie, precizie, interes, scop, structurare, coerenţă, 
credibilitate şi impact. 

 Voi prezenta în continuare câteva tehnici de comunicare care pot fi învăţate sau 

perfecţionate utilizându-se jocul didactic:  

 TEHNICA BLAZONULUI  

Tehnica se sprijină pe un suport metaforic: blazonul, a cărui conotaţie rezidă în nobleţea 
persoanelor sau a grupurilor. Participanţii au de completat compartimentele unor steme cu desene, 
simboluri sau cuvinte care să semnifice elemente importante ale reprezentării de sine. Scopul este 
prezentarea mai densă şi mai concisă a unui individ. Exerciţiul presupune şi un efort de gândire 
valorizantă. 
I. Suporturi metaforice statice 

 Tablou impresionist (în culori) 
 Afiş de publicitate 

 Compoziţie realizată printr-un colaj de ilustraţii (decupate din reviste): hexagoane, stele, 
cercuri… 

 Scheme şi grafice 

 Planul unei case sau al unei încăperi 
 Planul de utilizare a unei zone 

 Arbori (rădăcini, teren, trunchi, ramuri, frunze, flori, fructe) 
 Fructe (vedere globală sau în secţiune) 
 Flori 

II. Suporturi metaforice dinamice 

 Parcursuri rutiere (intersecţii, hărţi, magazine) 

 Călătorii pedestre (privelişti, marcaje…) 
 Itinerare culturale (monumente, personaje…) 
 Imagini 

 Opere cinematografice 

 Schi 
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 Obstacole 

Cel mai obişnuit suport metaforic este mingea. Suprafaţa sa poate fi împărţită în câte 
compartimente se doreşte. Simbolismul utilizării sale îi asigură o bună circulaţie între elevi (dacă 
fiecare a completat compartimentele câte unei mingi) sau între subgrupuri (care deţin în comun o 
singură minge). Învăţătorul completează şi el una pe care o pune în circulaţie împreună cu celelalte, 
evitând, prin luarea la cunoştinţă a conţinuturilor acestora, blocarea mişcării, a « paselor ». 

Mingile pot fi desenate pe foi mari sau medii. Elevii sau subgrupurile pot înscrie pe 
marginile mingilor neconcepute de ei unele reflecţii sau întrebări. 

Exemplu de sarcini, repartizate pe compartimentele mingii: 

 Ce reprezintă lectura « Banul muncit » scrisă de Al. Mitru, pentru tine ? 

 Scrie trei aşteptări pe care le-ai avut de la această lectură.   
 Scrie patru dificultăţi cu care te-ai confruntat atunci când ai citit textul. 
 Reprezintă conţinutul lecturii printr-un desen, colaj, proverb, enunţ…  
 Scrie trei însuşiri şi trei acţiuni referitoare la lectura în cauză. 

                

 TEHNICA TRIADELOR 

Participanţii se repartizează (prin desemnare, tragere la sorţi sau alegere reciprocă) în triade, 
adică subgrupuri de trei pentru a fi, pe rând: intervievator, intervievat, observator. 

Subiectul interviului poate fi stabilit dinainte sau poate fi lăsat la alegerea grupului, a 
fiecărei triade, a fiecărui participant. 

Desfăşurarea se face în trei faze conţinând, fiecare, câte un interviu, un raport de observare 
şi o fişă biografică.  
Puncte tari: 

 permite tuturor membrilor unui grup să conducă o conversaţie şi să observe o alta, în timpul 
aceleiaşi activităţi; 

 dă fiecăruia posibilitatea de a fi consultat, în mod direct, în legătură cu percepţiile sau cu 
părerile sale în raport cu o temă; 

 arată că, într-un dialog, există întotdeauna un al treilea - observatorul; 

 permite explorarea unor atitudini personale raportate la o temă, la o problemă; 
 perfecţionează participanţii în ceea ce priveşte tehnicile de ascultare, de observare şi de 

dialog. 

 

 ANUNŢUL DE MICĂ PUBLICITATE 

Obiective:  

 exprimarea, într-o formă concisă, incluzând o autoprezentare (pe cât posibil, cu umor) a 

aşteptărilor sau nevoilor de la un moment dat, urmată de evaluare; 
 crearea unei situaţii de comunicare particulare: 

 în care mesajul include o prezentare a emiţătorului realizată de el însuşi; 
 în care receptorul virtual, dar multiplu, în cazul în care răspunde se înscrie dintr-o 

dată în sistemul de referinţă al emiţătorului; 
 care provoacă la meditaţii asupra fenomenelor de percepţie. 

Desfăşurare: 
 Prima fază 

- distribuirea a câte unei foi şi a unui creion fiecărui participant; 
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- emiterea comenzii sub forma unui anunţ de mică publicitate şi imitând stilul publicitar („Veţi 
comunica ce simţiţi nevoia să întrebaţi, ce aşteptări aveţi de la tema de astăzi”); 
- citirea unui anunţ de mică publicitate extras dintr-un jurnal. 

 A doua fază 

- redactarea, de către fiecare participant, a câte unui anunţ şi prezentarea lor pe o foaie mare. 

 A treia fază 

- realizarea unui afiş cu anunţuri de mică publicitate. 
 A patra fază 

- lectură şi analiză în grup; 
- reacţii; 
- meditaţie colectivă asupra tehnicii şi a activităţii (obiective realizate, nerealizate). 

 A cincea fază 

Învăţătorii reiau evaluarea pentru a reconsidera programul de perspectivă, obiectivele secvenţiale 
(dacă se impune perfecţionarea sau schimbarea). 
 

 TEHNICA CARTOANELOR VERZI ŞI GALBENE 

Este o tehnică de exprimare-explorare a aşteptărilor şi a temerilor în raport cu o situaţie, o 
problemă, un rol. Se învaţă, totodată, şi tehnica formulării întrebărilor şi a răspunsurilor. Aşteptările 

sunt înscrise pe cartoane verzi, iar temerile - pe cartoane galbene. 

Elevii sunt repartizaţi, la întâmplare sau printr-un procedeu oarecare, în două grupuri A şi B, 
cu un număr egal de participanţi. Învăţătorul precizează că fiecare membru al grupului A îl va 
chestiona pe un membru al grupului B, apoi rolurile se inversează, conform, de exemplu, 

instrucţiunii următoare: «Luaţi, fiecare dintre voi, nişte cartoane verzi şi nişte cartoane galbene şi 
asociaţi-vă câte doi în cadrul grupului (un A şi un B), timp de 20 minute, pentru a vă interoga 
reciproc, cel care interoghează trebuind să înscrie răspunsurile pe respectivele cartoane (verzi – 

pentru aşteptări, galbene - pentru temeri). 

 Prima fază 

A îl interoghează pe B timp de zece minute. 
Întrebarea 1: Ce speri în legătură cu serbarea care se apropie «Parada personajelor»? 

Întrebarea 2: De ce te temi în legătură cu această serbare? 

A notează răspunsurile lui B, pe cartoane verzi pentru întrebarea 1, pe cartoane galbene pentru 
întrebarea 2. E preferabil să se folosească câte un carton pentru fiecare aşteptare sau temere. 

 A doua fază 

B îl interoghează pe A timp de zece minute, conform aceloraşi modalităţi.  
 A treia fază 

Se afişează toate cartoanele verzi într-un loc şi toate cartoanele galbene în alt loc. 
 A patra fază 

În cadrul unei întâlniri cu toţi participanţii, se desfăşoară o activitate colectivă unde se citesc 
marile aşteptări şi temeri prezente în interiorul colectivului, privind serbarea de la sfârşitul anului 
şcolar. Învăţătorul poate crea variante ale tehnicii. 
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VALORIZAREA PROFILULUI PREDOMINANT DE INTELIGENȚǍ 

 ȊN ACTIVITATEA DIDACTICǍ 

 
Prof. înv. primar Georgeta Lungu 

Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

 Am desfăşurat proiectul interdisciplinar cu tema „Primăvara” pe o perioadă de 8 zile la 
clasa a II-a. Obiectivele şi activităţile de învăţare au vizat în fiecare zi un alt tip de inteligenţă 
asigurându-se o gamă variată de oportunităţi de învăţare care au amplificat performanţele elevilor în 
însuşirea cunoştinţelor. Am aplicat taxonomia lui Bloom tipurilor de inteligenţă. 
           Cel puţin în una din zile, fiecare elev s-a simţit foarte bine în relaţie cu el însuşi, dar şi cu 
ceilalţi, a participat activ şi cu plăcere la activitatea de învăţare, arătând în acelaşi timp „cum este 
inteligent”. 
Obiective:  

 Valorizarea tipului de inteligenţă predominant şi cultivarea stimei de sine pozitivǎ; 

 Utilizarea unei game variate de oportunităţi de învăţare pentru amplificarea performanţelor 
în însuşirea cunoştinţelor despre primăvară. 

Activităţi de ȋnvǎțare: 
 Luni: Inteligenţa verbal-lingvistică  

 Recunosc anotimpul primăvara descris în două ghicitori; 
 Rezolvă un rebus pentru a obţine cuvântul “primăvara‟; 
 Ascultă poezia “Primăvara “ de V. Alecsandri; 
 Citesc un text scris de mână despre primăvară şi apoi trei propoziţii folosind intonaţia 

impusă de semnele de punctuaţie; 
 Completează, după model, o listă cu pluralul, singularul, diminutivul unor substantive; 
 Stabilesc corespondenţa între ghicitori şi imaginile care reprezintă răspunsul; 
 Ordonează litere şi silabe pentru a obţine cuvinte; 
 Descoperă cuvintele “ascunse” în cuvântul “primăvară”; 
 Ordonează cuvintele date pentru a alcătui şi scrie o propoziţie; 
 Alcătuiesc propoziţii cu cuvintele de pe o crenguţă (enunţiative, interogative, exclamative); 
 Completează enunţuri lacunare; 
 Formulează răspunsul la o întrebare şi apoi o întrebare pentru un  răspuns dat;  
 Crează oral un scurt dialog pe baza unui tablou, alegând ca personaje: pomul, rândunelele, 

norii, ghioceii; 

 Înlocuiesc imaginile cu cuvinte potrivite pentru a reface poezia despre luna martie; scriu şi 
memorează poezia; 

 Identifică schimbările care se petrec în natură (pe baza materialelor folosite şi a propriei 
experienţe). 

 Marţi: 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; 



Dialoguri Didactice – Nr. 10, decembrie 2018 

 

 

 

156 

 

 Compară rezultatele obţinute după rezolvarea adunărilor din două liste de cumpărături;   
 Alcătuiesc un clasament, ordonând descrescător punctajele obţinute de elevi la “Crosul 

Primăverii; 
 Aleg buchetul corespunzător datelor dintr-un  tabel; 

 Alcătuiesc şi apoi rezolvă  o problemă pe baza unei  imagini cu flori de primăvară; 
 Stabilesc valoarea de adevăr a unor afirmaţii; 
 Identifică cel puţin o asemănare şi o deosebire între primăvară şi iarnă; 
 Ordonează cronologic etapele activităţii de plantare a unui pom. 
 Miercuri: 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; 
 Compară două peisaje pentru a găsi cele patru diferenţe dintre ele; 
 Rezolvă un rebus pentru a obţine, prin corelarea culorilor cu literele, cuvântul “mărţişor”; 
 Colorează numai desenele potrivite zilelor de primăvară; 
 Desenează obiectul care reprezintă răspunsul la o ghicitoare (ghiocelul); 
 Colorează la alegere: flori de primăvară sau un fluture care aduce primăvara, respectând 

indicaţiile pentru folosirea culorilor. 

 Joi: Inteligenţa muzical-ritmică  
 Îşi amintesc cântece despre primăvară (audiţie: “Mǎrțișoare”, “Mamei”...); 
 Recunosc, din textele acestora, elementele specifice primăverii; 
 Identifică, ascultând înregistrarea audio, sunetele specifice diferitelor păsări, insecte și 

mamifere; 

 Repetă cântecele: “Vine, vine primăvara”, “Înfloresc grădinile”; 

 Învaţă cântecele: “Ploaia”, “Graiul animalelor”; 
 Compun, în perechi, un scurt cântec despre primăvară (2- 4 versuri); 

 Clasifică cântecele compuse de la cel mai reuşit la cel mai slab, argumentând. 
 Vineri: Inteligenţa naturalistă  
 Plimbare pentru observarea schimbărilor din natură; 
 Memorizează mirosurile unor flori de primăvară; 
 Identifică cauza care are ca efect înflorirea pomilor; 
 Completează  calendarul  naturii pentru cele 8 zile, folosind desene; 

 Activitate practică de plantare a pomilor şi a florilor în grădina şcolii; 
 Propun măsuri necesare protecţiei plantelor şi animalelor în acest anotimp; 
 Utilizeazǎ flori și frunze presate pentru realizarea unor felicitǎri. 
 Luni : Inteligenţa corporal-kinestezică  
 Recunosc, prin pipăit, flori de primăvară; 
 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; 

 Folosind jocuri de construcție, realizeazǎ cǎsuțe pentru pǎsǎrele, un parc, pomi…. 
 Evaluează şi autoevaluează lucrările, 
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 Marţi: Inteligenţa interpersonală  
 Înregistrează răspunsul la întrebarea “Care este floarea de primăvară preferată?”; 
 Determină, pe baza interviului, care este cea mai populară floare printre colegi; 
 Folosesc rezultatele sondajului pentru a alege florile pe care le vom planta în grădina şcolii; 
 Grupează colegii după floarea preferată; 
 Organizează, pe grupe, drumeţii în locurile unde se întâlnesc acestea; 
 Prezintă în faţa colegilor planul drumeţiei. 

 Miercuri: Inteligenţa intrapersonală  
 Îşi amintesc un moment când au cules flori de primăvară din pădure / grădină; 
 Împărtăşesc colegilor impresiile pe care le-au avut atunci; 

 Dezvoltă reguli de “culegere a florilor” bazate pe experienţa lor; 
 Completează, oral, enunţurile:  

 Dacă aş fi o floare de primăvară, aş fi………… pentru că……… 

 Dacǎ aș fi o pasǎre cǎlǎtoare, aș fi ................. pentru cǎ ............ 
 Mi-ar plăcea să…………………….. 
 Nu mi-ar plăcea să ………………… 

 Prezintă importanţa anotimpului primăvara în viaţa fiecăruia. 
 

 Finalitate: 

 Expoziţie cu produsele elevilor; 
 Album cu fotografii din timpul activităţilor. 
 Puncte tari: 

 au fost stimulate şi folosite diferitele aptitudini şi talente; 
 au fost recreate şi îmbogăţite aspecte ale propriilor experienţe; 
 s-a cultivat stima de sine pozitivă prin sporirea încrederii în abilităţile personale; 
 a fost stimulată motivaţia intrinsecă; 
 s-au corelat diverse tipuri de prezentare a informaţiei; 
 demersul a fost mult mai diversificat;  

 s-au realizat conexiuni între diverse arii curriculare, aparţinând domeniilor care determină 
diferitele inteligenţe; 

 s-a promovat înţelegerea la nivel intra, interpersonal şi multicultural; 
 a fost stimulată înţelegerea metacognitivă; 
 succesul şcolar a fost potenţat; 
 s-a îmbunătăţit evaluarea;  
 rolul cadrului didactic a fost mai mult de moderator; 

 a contribuit la dezvoltarea personală a elevilor. 
 Puncte slabe: 

 a necesitat consum mare de timp şi energie din partea cadrului didactic; 
 activizarea elevilor s-a făcut, cu precădere, în funcţie de tipul de inteligenţă vizat într-o zi. 
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REORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE PE REPERE ORARE 
ÎN PROGRAMUL ZILNIC DUPĂ NOUL CURRICULUM 

 

Educ. Claudia Mihaela Murăraşu 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 16 Iaşi, jud. Iaşi 
 

 

Repere orare Jocuri şi activităţi 
liber-alese 

Activităţi tematice / 
pe domenii 

experienţiale 

Rutine, Tranziții / Activităţi de 
dezvoltare personală 

8,00 – 8,30 Jocuri şi activităţi 
liber-alese   

Joc liber 

- 

 

Rutină 1: Primirea copiilor (deprinderi 

specifice) 

Activitate individuală de explorare a 
unui subiect de care este interesat 

copilul/ activitățí recuperatorii 
individualizate sau pe grupuri mici 

8,30 – 9,00 - - Rutină 2: Micul dejun (deprinderi 

specifice) 

9,00 – 11,00 

 

 

Jocuri şi activităţi 
liber-alese   

Jocuri pe centre de 

interes 

Activități tematice / 
pe domenii de 

experienţiale 

Rutină 3: Întâlnirea de dimineaţă (5-

15/30 min.) 

Rutine 4 şi tranziţii care să vizeze 
pregătirea copiilor pentru activitățile 
care urmează (deprinderi de igienă 
individuală şi colectivă, deprinderi de 

ordine şi disciplină, deprinderi de 
autoservire etc.)  

Rutină 5 : Gustarea (deprinderi 

specifice) 

11,00 – 13,30 

 

 

Jocuri şi activităţi 
liber-alese   

(jocuri de mișcare, 
jocuri distractive, 

concursuri, spectacole 

de teatru, audiții 

 

-  

 

 

Rutine 6 şi tranziţii care să vizeze 
pregătirea copiilor pentru activitățile 
liber-alese și, implicit, derularea 
jocurilor și a activităților recreative, în 
aer liber (deprinderi igienă individuală 
şi colectivă, deprinderi de ordine şi 



Dialoguri Didactice – Nr. 10, decembrie 2018 

 

 

 

159 

 

literare/muzicale, 

activități în aer liber, 
vizite etc.) 

disciplină, deprinderi de autoservire, 
deprinderi motrice, deprinderi de 

comunicare și cooperare etc.) 
Rutină 7: Masa de prânz (deprinderi 

specifice) 

13,30 – 15,30 

 

Activităţi de relaxare 

Jocuri şi activităţi 
liber- alese (facultativ, 

pentru copiii care nu 

dorm sau care se 

trezesc între timp) sau 
Activități 

recuperatorii, 

ameliorative, de 

dezvoltare a 

înclinaţiilor personale 
/ predispozițiilor / 

aptitudinilor 

 

- 

 

Rutine 8 şi tranziţii care să vizeze 
pregătirea copiilor pentru perioada de 

somn/relaxare(deprinderi de igienă 
individuală şi colectivă, deprinderi de 
ordine şi disciplină, deprinderi de 
autoservire, deprinderi de lucru 

independent etc.) 

15,30 - 16,00 

 

- - Rutină 9: Gustarea (deprinderi 

specifice) 

16,00 – 17,30  

 

Jocuri şi activităţi 
liber- alese 

(jocuri de mișcare, 
jocuri distractive, 

concursuri, spectacole 

de teatru, audiții 
literare/muzicale, 

activități în aer liber, 
vizite etc.) 

Activităţi 
recuperatorii şi 
ameliorative, pe 

domenii 

experienţiale 

Activități de 
dezvoltare a 

înclinaţiilor 
personale / 

predispozițiilor / 
aptitudinilor 

Rutine 10 şi tranziţii care să vizeze 
pregătirea copiilor pentru activitățile 
liber-alese și, implicit, derularea 
jocurilor de dezvoltare a aptitudinilor 

individuale (deprinderi de igienă 
individuală şi colectivă, deprinderi de 
ordine şi disciplină, deprinderi de 
autoservire, deprinderi de comunicare și 
cooperare, deprinderi de lucru 

independent etc.) 

17,30 – 18,00 Joc liber - Activitate individuală de explorare a 
unui subiect de care este interesat 

copilul 

Rutină 11: Plecarea copiilor acasă 

(deprinderi specifice)  
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SĂNĂTATEA DE AZI, SĂNĂTATEA DE MÂINE 

 

Prof. înv. preşcolar Raluca Posea  
Școala Gimnazială Nr. 2 - Structura G.P.P. Nr. 2 Rm. Sărat, jud. Buzău 

 

O tânără mamă vă cere ajutorul pentru copilul său din grupa mare, pentru a planifica agenda 
corespunzătoare a modului de viaţă sănătoasă. Copilul este timid, are nevoie de mult somn, n-are 

poftă de mâncare, mănâncă multe dulciuri, se mişcă puţin. Ce îndrumări putem da noi, pedagogii? 
În cursul rezolvării problemei să urmărim criteriile următoare: conceptul de agendă, definirea 
modului de viaţă sănătoasă şi a factorilor care influenţează aceasta, rolul educaţiei în formarea 
obiceiurilor individuale, rolul familiei în formarea vieţii sănătoase, întreţinerea forţei fizice, 
avantajele sportului sistematic, programele de mişcare, criteriile de alegere a exerciţiilor.  

 Agendă: stilul de viaţă este totalitatea programelor zilelor consecutive. 
 Modul de viaţă este alcătuit din circumstanţele noastre, obiceiurile, condiţiile noastre, cu şi 

în care trăim, care sunt specifice nouă şi care ne formează personalitatea.  
 Componentele modului de viaţă sănătoasă: nutriţia, mişcarea, igiena, divertismentul, 

odihna, reşedinţa şi locul de muncă. Modul de viaţă sănătoasă ne asigură păstrarea sănătăţii, o viaţă 
lungă şi activă.  

Modul nostru de viaţă este sănătos dacă:  
 avem o nutriţie sănătoasă; 
 ne mişcăm îndeajuns; 
 corpul nostru este în formă datorită antrenamentelor; 
 evităm efectele nefavorabile organismului; 
 avem grijă de igiena personală; 
 avem grijă de aspectul fizic; 
 organizăm corespunzător programul de zi; 
 învăţăm, ne instruim, avem grijă atât de sufletul, cât şi de mintea noastră. 
 Rolul educaţiei în formarea obiceiurilor individuale 

 Obicei: un şir de acţiuni exersate, care despovărează conştiinţa. Acţiunea studiată o facem 
cu copilul în acelaşi mod, deci rămânem consecvenţi. Este foarte important modelul pe care îl vede 
copilul de la părinţi.  

Din punct de vedere al sănătăţii, obiceiurile pot fi dăunătoare, ori folositoare. Primele şi 
fundamentalele elemente ale culturii sănătăţii, copilul le învaţă în familie. Părintele are un rol 
decisiv în formarea tipului de comportament, a obiceiurilor copilului. Să ne folosim de faptul că 
copilului îi place să-şi imite părinţii. Este important ca copilul să efectueze sarcinile cu care vrem să 
se obişnuiască cu plăcere. Stabilizarea, dezvoltarea şi expansiunea sistemului obişnuinţei 
corespunzătoare se continuă în timpul educaţiei şcolare.  

 Conceptul: planificarea conştientă a unei zile a copilului.  
În primul rând trebuie să luăm în considerare:  

 vârsta copilului;  
 caracteristicile de vârstă; 
 individualitatea; 

 regularitatea; 
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 consecvenţa.  
 Rolul familiei în dezvoltarea modului sănătos de viaţă  

Importanţa familiei nu constă numai în faptul că viaţa familială corectă ajută evoluţia 
copilului, independenţa treptată, asimilarea în comunităţi mai mari, deci socializarea acestuia. 
Lângă acestea, familia are posibilitatea să creeze o atmosferă sufletească-emoţională, în care copilul 

să-şi dobândească capacitatea de a executa cu cea mai mare eficienţă sarcinile şi obligaţiile de 
socializare. Trebuie să creăm o astfel de atmosferă în familie, unde nevoia de ataşament fizic-

emoţional şi comuniunea durabilă persistă. Sarcina importantă a familiei este pregătirea copilului 
pentru viaţa de adult, să ajute formarea identităţii lui.  

Educarea copilului la modul de viaţă sănătoasă este o sarcină complexă. Baza lui este 
ordinea de zi întocmită cu grijă, care este logică, bine structurată şi uşor acceptabilă de copil. 
Practicarea consecventă a acesteia, discuţia despre schimbările flexibile dau o bază de formare a 
exigenţei pentru ritmul de viaţă sănătoasă pentru copil.  

Ritualurile de adormire trebuie formate încă de vârstă fragedă, care în fiecare zi trebuie să 
aibă loc în aceeaşi oră legată de o activitate specifică (baie, poveste). Este foarte important să aibă 
copilul perioada de dormire specifică vârstei, măcar 8 ore pe zi. Aşa nu va avea probleme de 
adormire  nici în clasele primare, va putea fi atent, fiind mai odihnit şi se va putea concentra a doua 
zi la temele de şcoală. 

Meniul copilului (lactate, multe legume şi fructe, hidrat de carbon, carne - în proporţie 
corespunzătoare) trebuie format specific vârstei şi nevoii acestuia.  

Este importantă formarea obiceiurilor corecte de igienă personală (spălarea zilnică, spălarea 
dinţilor, spălarea mâinilor înainte de mâncare), exersarea continuă şi fixarea lor. Trebuie accentuată 
importanţa acestor obiceiuri în prevenirea bolilor. 

Asigurarea zilnică a jocurilor sportive în aer liber şi a activităţilor în timpul liber face parte 
din dezvoltarea sănătoasă a personalităţii. 

Timpul liber bine organizat şi special îndrumat dezvoltă sănătatea fizică,  psihică şi 
intelectuală, voinţa, caracterul, capacităţile de acţiune, imaginea morală, comportamentul civilizat, 
simţul estetic şi relaţiile sociale.  

 Avantajele sportului sistematic: 

 mai multă energie; 
 armonie fizică-psihică; 
 capacitatea de concentrare psihică mai intensă şi persistentă;  
 dezvoltarea  mai solidă a musculaturii şi osaturii active; 
 somn mai calm, mai intens, care ajută regenerarea mai rapidă a organismului; 
 prevenirea îmbolnăvirilor cardiovasculare, locomotorii şi cauzate de obezitate. 
 Modurile posibile ale mişcării:  

În selectarea profilului de sport trebuie să luăm în considerare la grupele de vârstă, aspectele 
fizice, sexuale şi caracteristicile de vârstă; putem să facem orice fel de sport în timpul liber, 
important este să fie de mai multe ori pe săptămână. Trebuie să alegem un sport care ne interesează 
în aşa fel încât să fim perseverenţi, nu este important ce sport facem, contează să-l facem cu plăcere 
şi să însemne o bucurie pentru noi în alegerea mișcării, să luăm în considerare modul de viaţă 
aplicat până acum. 

Mişcările efectuate în aer liber: alergare, patine cu role, mersul cu bicicleta, fotbal, înotul, 
etc.  
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Exerciţii care pot fi efectuate în locuinţă: exerciţii fortifiante de spate, abdomen, coapsă. 
Exerciţii care pot fi efectuate în şcoală: sunt exerciţii care pot fi efectuate în poziţie de şezut  

sau  în picioare, gimnastică pentru întărirea coloanei vertebrale, de întindere, de rotire a capului, de 
mişcare a capului în diferite direcţii, de ridicare a umerilor, de rotire a trunchiului.  

 Ţinând cont de toate aceste criterii, noi, pedagogii şi familia, prin conlucrare, putem educa 
generaţii sănătoase din punct de vedere fizic şi psihic. 

 

Bibliografie:  

1. Mănulescu, Marin - Curriculum petru învățământul primar și preșcolar. Teorie și practică, 

Editura CREDIS, București, 2004 

2. Bucur, Gheorge-Eugeniu - Educaţia pentu sănătate în familie și în școală, Editura FIAT LUX, 

București, 2005 
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COMUNICARE ŞI FEED-BACK ÎN PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

– Studiu de specialitate – 

 

Prof. Doina Andrei 

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

 

Comunicarea educaţională sau pedagogică este forma de comunicare care „mijloceşte 
realizarea fenomenului educaţional în ansamblul său, indiferent de conţinuturile, nivelurile, formele 
sau partenerii implicaţi” [2, p. 237]. Ea apare în forme specifice, atât în contextul educaţiei formale, 
cât şi în cel al educaţiei nonformale şi informale. 

Comunicarea didactică este o formă particulară a comunicării educaţionale, circumscrisă 
educaţiei formale pe secvenţa sa didactică în care se realizează actul de predare/învăţare/evaluare. 
Poate să apară, în anumite situaţii, şi în educaţia nonformală, când actul de învăţare are caracter 
sistematic şi asistat. 

Din perspectiva educaţiei formale, comunicarea didactică constituie baza procesului de 
predare/asimilare a cunoştinţelor în cadrul instituţionalizat al şcolii şi între parteneri cu status-roluri 

determinate: profesori/elevi etc. Comunicarea didactică privită din perspectiva comunicării în 
general face necesară precizarea unor particularităţi generate de însăşi evoluţia istorică a actului 
didactic. 

La fel ca orice alt tip de comunicare este un complex de informaţii corelate unor situaţii 
relaţionale de o anumită factură care necesită luarea în consideraţie nu numai a aspectelor 

semantice, codificate de informaţia verbală, ci şi a aspectelor non-verbale implicate în alte tipuri de 
coduri (sunet, gest, imagine, mimică, postură, cinetică etc.). Astfel, se reliefează existenţa mai 
multor canale de comunicare (auditiv, vizual, tactil, olfactiv etc.) şi o dublă calitate a fiecărui 
partener: de emiţător şi de receptor în acelaşi timp, comportamentul didactic, în ansamblul său, 
având valoare comunicativă. Relaţia didactică trebuie văzută ca o relaţie de comunicare de tip 

interactiv. 

Comunicarea didactică se conturează a fi un act complex, care poate fi reprezentat schematic 
ca în figura 1. 

 

 

 
 

Fig. 1. Schema comunicării 
didactice 

 



Dialoguri Didactice – Nr. 10, decembrie 2018 

 

 

 

164 

 

În cadrul schemei comunicării didactice înţeleasă ca sistem, sunt incluse [1, p. 154]: 
 DELIMITAREA CLARĂ A CONTEXTULUI COMUNICĂRII DIDACTICE/ 

PROCESUL DIDACTIC; 

 FACTORII COMUNICĂRII: CADRUL DIDACTIC/ELEVUL (agenţii, actorii 

comunicării); 
 DISTANŢA DINTRE EI şi DISPOZIŢIA SPAŢIALĂ SPECIFICĂ ce ţine şi de cadrul 

în care are loc comunicarea didactică; 
 PARTICULARITĂŢILE CANALELOR DE COMUNICAŢIE, de transmitere/recepţie a 

mesajelor informaţionale; 
 TIPURILE DE COMUNICARE: 

 verbală (preponderent); 
 paraverbală, simultană celei verbale în ambele direcţii (în comunicarea orală); 
 nonverbală, anterioară, simultană sau consecutivă comunicării verbale; 

sau: 

 instrumentală; 
 subiectivă; 
 accidentală; 

 RETROACŢIUNILE; 
 FACTORII DE BRUIAJ ce ţin de repertoriu sau de canale. 
Interactivitatea comunicării didactice este semnalată de dubla calitate de emiţător şi receptor 

a ambelor categorii de actori implicaţi. 
FLUXUL INFORMAŢIEI DIDACTICE urmează traiectoria: 
cadru didactic  elev în predare/asimilare (în special dacă aceasta abordează strategii 

clasice); în cazul abordării strategiilor moderne de predare/învăţare direcţia este dublă: 
cadru didactic  elev uneori, chiar cu accentuarea comunicării din direcţia elevilor către 

cadrul didactic care coordonează comunicarea. 
Poate apare ca dominantă traiectoria: elev  cadru didactic în contextul activităţilor 

destinate evaluării (în special al evaluării sumative). 

În continuare vom analiza evaluarea ca o componentă intrinsecă actului didactic propriu-zis, 

ca acţiune SIMULTANĂ PREDĂRII, SIMULTANĂ ASIMILĂRII/ ÎNVĂŢĂRII, 
CONSECUTIVĂ ACESTORA, deci cu implicaţiile sale în comunicarea didactică. 

În timpul actului de predare (ca proces de comunicare didactică) cadrul didactic este supus 
unor permanente retroacţiuni: 

 de tip feed-back (acel proces, acea modalitate prin care efectul redevine cauzalitate). 

Odată atins un efect scontat în comunicare, EVALUAREA acestuia şi reacţia pozitivă sau negativă 
faţă de rezultatul evaluării are consecinţe, de ordin determinativ, pentru pasul următor al 
comunicării. De exemplu, cadrul didactic a ales o anume strategie didactică pentru tratarea unui 
anume conţinut la o clasă dată. În timpul comunicării didactice propriu-zise, el constată ineficienţa, 
în plan operaţional, a strategiei pentru care a optat, efectul atins necorespunzând expectaţiei. În 
lecţia următoare reconsideră întreaga strategie în raport cu feed-back-ul recepţionat pe secvenţa 
anterioară. Are, astfel, loc o reinvestire a efectelor în cauze; 

 de tip feed-forward înţeles ca o modalitate prin care ANTICIPAREA EFECTULUI 

redevine cauzalitate şi acţionează preventiv, neaşteptându-se obţinerea efectului, atunci când se 
anticipează un rezultat negativ sau nepotrivit contextului; acţiunea sa este de control secvenţial cu 
un rol hotărâtor în atingerea finalităţii propuse [2, p. 247]. Exemplificăm păstrându-ne în limitele 
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exemplului anterior cu modificările necesare: cadrul didactic care a ales o anume strategie 

didactică pentru abordarea unui conţinut concret, la o clasă concretă, în raport cu nişte obiective 
operaţionale bine precizate, pe parcursul comunicării didactice anticipează imposibilitatea 
realizării obiectivelor propuse (în totalitate sau parţial) şi, în acel moment, îşi reconsideră strategia 
didactică, neaşteptând producerea efectului. 

Chiar dacă lucrările de specialitate tratează îndeosebi feed-back-ul, în practica şcolară, mai 
ales în cazul cadrelor didactice cu o anume experienţă la catedră, activitatea didactică se bazează 
prioritar pe feed-forward. Acesta apare, de asemenea, în cazul evaluării din perspectiva relaţională 
şi în acel al evaluării formative (în mare măsură). Feed-back-ul se regăseşte în evaluarea de tip 
sistemic, statistic sau instituţional. 

Retroacţiunile de tip feed-back şi feed-forward nu apar doar unidirecţional (de la elev către 
profesor) ci şi invers: 

 Cadrul didactic primeşte informaţii despre calitatea recepţiei mesajului la nivelul 

elevului; dar şi elevul primeşte informaţii despre efectul manifestat asupra profesorului, al calităţii 
mesajului emis ca răspuns la mesajul receptat. 

 Cadrul didactic anticipează reacţia de receptare a informaţiei de către elevi şi-şi 
reconsideră comunicarea didactică (în formă sau conţinut); dar şi elevul poate anticipa efectul 

produs de o anume informaţie (transmisă verbal, paraverbal sau nonverbal) asupra profesorului   

şi-şi reconsideră propria conduită de comunicare. 
Indiferent de tipul retroacţiunii, un aspect apare evident: ea este absolut necesară în orice tip 

de comunicare şi cu atât mai mult în comunicarea didactică; are valenţe deosebite în evaluarea 
calităţii actului didactic cu rol reglator şi autoreglator. 

 

Bibliografie: 

1. Niculescu, Rodica Mariana - Pedagogie generală, Editura SCORPION 7, Bucureşti, 1996 

2. *** - Psihopedagogie pentru examenul de definitivat şi gradul didactic II, Editura Spiru Haret, 

Iaşi, 1995 
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PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR - O PRIORITATE PENTRU 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC 

 

Prof. Adelita Anoca 

Şcoala Gimnazială „Romul Ladea” Oraviţa, jud. Caraş-Severin 

 

 Trăim într-o lume în care siguranța este relativă, totul este într-o continuă mișcare, într-o 

continuă schimbare, valorile sunt ignorate, principiile nu prea mai există și copiii sunt lipsiți de 
reper. Omul își dorește să obțină multe într-un timp scurt și, dacă se poate, fără prea mult efort. Tot 
mai des ne confruntăm cu această problemă a abandonului școlar, deoarece, din păcate, unii copii 
sunt nevoiți să stea departe de părinții lor sau să locuiască doar cu unul dintre părinți, celălalt fiind 
nevoit să plece în străinătate pentru a întreține familia, ca să nu mai vorbim despre copiii care cresc 
alături de bunici, frați mai mari sau alte rude.  

 În acest context social, școala are un rol fundamental în viața copilului pe care își pun 
amprenta: frustrarea, neîmplinirea, neajunsurile vieții, problemele familiale etc. Copiii trebuie să 
simtă că există un loc unde sunt primiți cu căldură, sunt apreciați, sunt sprijiniți, iubiți și ascultați. 
De asemenea, este necesar ca ei să fie convinși că viața lor are valoare, să fie conștienți de 
potențialul și talentul lor nativ și să înțeleagă că responsabilitatea de a le valorifica le aparține.  

 Copiii au nevoie de modele, însă dacă în familie nu le găsesc, este important să le fie oferite 
în cadrul școlii prin puterea exemplului care îi determină să îndrăgească un profesor și să îl copieze. 
Bineînțeles că le putem fi alături ajutându-i să se cunoască foarte bine și să își pună în valoare 
calitățile. 

 Atunci când discutăm despre o problemă atât de actuală și de  delicată precum prevenirea 
abandonului școlar, trebuie să avem în vedere o analiză SWOT pe care o putem realiza în vederea 
depistării unor metode eficiente de prevenire a abandonului. 

 Dacă încercăm să cunoaștem și să analizăm punctele tari ale acestor copii cu risc de abandon 
școlar, o să depistăm că fiecare are ceva bun și acel ceva poate fi valorificat la maxim cu condiția să 
vrem să evidențiem ceea ce este pozitiv și să nu vedem doar aspectele negative. 

 Acești copii ne pot uimi cu talentul lor nativ în domeniul picturii, de exemplu, sau pot avea 

anumite abilități tehnice, de coordonare, forță fizică, răbdare, aptitudini interpersonale, pot fi atenți 
la detalii sau pot fi foarte buni la sport, dans sau muzică. 

 În primul rând, datoria noastră de dascăli este aceea de a descoperi preferințele, gusturile și 
dorințele lor, pentru ca mai apoi, să îi sfătuim și să îi ajutăm în dezvoltarea abilităților cu care 
Dumnezeu i-a înzestrat pentru ca, în timp, aceste abilități să se transforme în aptitudini și 
competențe .  

 În demersul nostru o să sesizăm probabil și puncte slabe cum ar fi:  
 climatul familial defavorabil care poate îi împiedică de multe ori să învețe sau să își 

îndeplinească cu succes sarcinile școlare; 
 situația financiară dificilă; 
 familii dezbinate; 

 familii care aparțin etniei rrome și care, după o anumită vârstă, nu le mai permit copiilor să 
vină la școală pentru că îi căsătoresc foarte devreme; 

 repetenția, care pentru unii înseamnă retragerea din viața școlară. 
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 După această analiză a punctelor tari și a celor slabe, se impune depistarea unor oportunități 
oferite de educație, care ar avantaja subiecții în mare măsură. Rolul educației este acela de a oferi 
societății oameni cu caractere frumoase și cu personalități bine conturate. Drept urmare, cadrul 
didactic are datoria morală de a cunoaște copiii, de a-i ajuta să se cunoască și să se autoevalueze, de 
a-i sprijini să devină ceea ce își doresc, conștienți fiind de ceea ce sunt în stare. Acești copii cu risc 
de abandon școlar pot fi implicați în diverse proiecte școlare, în activități extracurriculare organizate 
cu diferite ocazii. Le putem trasa sarcini pe care știm că ei le pot îndeplini datorită calităților lor și 
le oferim încrederea de care au nevoie. Astfel, încurajați fiind, vor putea să izbândească, uneori 
chiar să ne impresioneze și la final vor beneficia de laudele și recompensele noastre. În acest mod, 
puțin câte puțin, vor ajunge să aibă încredere în ei și să descopere calea spre o viață mai bună. 

 O altă categorie cu risc de abandon școlar este aceea a copiilor care provin din familii cu o 

situație financiară precară, care nu le permite deplasarea la școală cu mijloace de transport în comun 
sau procurarea celor necesare cursurilor. În asemenea cazuri, se pot găsi soluții de genul 
campaniilor sociale sau al activităților de voluntariat, în care chiar subiecții în cauză pot fi implicați 
și la final ajutați.  

 Bursele sociale și rechizitele oferite la început de an școlar sunt și acestea binevenite. 

 Amenințările cu care ne-am putea confrunta în aceste cazuri și care ne-ar putea împiedica în 
a duce la bun sfărșit acțiunea noastră de prevenire a abandonului ar fi: 

 intrarea într-un anturaj defavorabil dezvoltării frumoase prin intermediul educației. 
Pătrunderea în acest anturaj îi poate expune la consumul de droguri, stupefiante, alcool, tutun. Dar 
și în acest caz putem încerca, sprijiniți de poliție, psiholog, diverse asociații, să prevenim abandonul 
școlar. 

 marginalizare, atitudine de respingere manifestată de colegi;  
 încăpățânarea familiilor de a întrerupe procesul de educație al copilului din diverse motive; 
 o maladie care împiedică subiectul să își desfășoare activitatea în cadrul școlii. 

 Prevenirea abandonului școlar nu este un proces simplu, uneori e chiar anevoios, cu 

numeroase obstacole care trebuie surmontate, dar copiii noștri merită toate aceste eforturi pentru a 
le oferi șansa de a clădi un viitor mai bun. 
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PUBERTATEA: ADEVĂR SAU PROVOCARE? 

 
Prof. Mirela Antoche 

Şcoala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoşani, jud. Botoşani 

 

Există o pronunţată tendinţă de a vedea adolescenţa ca pe o perioadă de discontinuitate 
marcantă din viaţa noastră. Cei care trec pragul acestei perioade sunt nu de puţine ori priviţi ca şi 
cum ar fi membrii unei cu totul altei specii! Adolescenţii sunt „ciudaţi”, diferiţi, străini atât de copii, 
cât şi de adulţi. 

Pentru unii adolescenţa reprezintă o perioadă distinctă de viaţă, un stadiu de dezvoltare care 
poate fi clar diferenţiat de restul vieţii. Pentru alţii însă este doar o zonă de graniţă, un fel de 
teritoriu al nimănui, un „tunel” în care copiii dispar, pentru ca să „iasă” la lumină la celălalt capăt 
peste câţiva ani, ca veritabili adulţi. Ideea ar fi însă că niciodată nu putem şti cine e cel  cu care ne 

vom întâlni dincolo, la ieşirea din adolescenţă. 
De fapt, indiferent cât de critică este trecerea de pragul acestei vârste, ea presupune cu 

necesitate rezolvarea unor „probleme de dezvoltare”, care fac posibilă apariţia nu doar biologică, ci 
şi psihologică a viitorului adult (adaptarea la propria maturizare sexuală, dezvoltarea unor standarde 
morale, dobândirea unui sentiment al identităţii, alegerea şi pregătirea pentru o anumită vocaţie). 

În ultimele decenii, se remarcă aproape în toate ţările un fenomen al amplificării vitezei de 
creştere şi al diferenţierii somatice a copiilor, paralel cu o dezvoltare psihică precoce. Indicii 
creşterii somatice, ca şi ai maturizării sexuale cunosc un devans semnificativ în raport cu perioade 
situate cu câteva decenii în urmă. Potrivit datelor statistice, copiii de vârstă şcolară au în medie cu 
10 cm şi cu 5 kg mai mult decât copiii de aceeaşi vârstă de acum 7 – 8 decenii. De asemenea, vârsta 
medie a maturizării sexuale a coborât cu aproape 2 ani şi chiar mai mult. Acest fenomen de 

accelaraţie este pus, în primul rând, pe seama unui complex de factori legaţi de procesul de 
urbanizare, de îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă, în special a alimentaţiei, la care se adaugă mediul 
din ce în ce mai complex şi mai bogat în stimuli de variate tipuri. 

Greutatea, înălţimea şi temperamentul sunt determinate genetic  de mai multe gene nealele. 
Creşterea şi diferenţierea sunt permanent influenţate de factori genetici ( ereditari ) care se afla în 
interacţiune cu factorii de mediu. Modelul de dezvoltare poate fi extrem de diferit pentru fiecare 

individ, în cadrul limitelor largi care caracterizează normalul. 
Caracterele poligenice normale normale (greutate şi înălţime) au fost studiate pe un lot de 

402 elevi de gimnaziu (11-14 ani) de la Şcoala Nr. 6 “Grigore Antipa” Botoşani - mediul urban – în 
anul şcolar 2009-2010. 241 de elevi din acest lot au fost subiecţii investigaţiilor unor particularităţi 
comportamentale legate de temperament. 

Studiul efectuat a evidentiat mai multe aspecte interesante privind aceste caractere. 

Astfel, greutatea medie determinată pe clase şi după sex înregistrează valori mai mari la fete 
în clasa a V-a  faţă de valorile obţinute la subiecţii masculini. 

Valoarea înălţimii medii de la subiecţii masculini este mai mică decât cea a fetelor în cazul 
subiecţilor de 11 ani. 

 La subiecţii de clasa a VI-a cele două variabile – greutate şi înălţime – sunt apropiate. 

 În cazul subiecţilor de 13 şi 14 ani, valorile medii ale greutăţii şi înălţimii au valori mai mari 

la băieţi decât la fete. 
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Din analiza curbelor de evoluţie ale greutăţii şi înălţimii se observă că fetele au un puseu de 
creştere rapidă înaintea băieţilor. Fetele au intrat în perioada pubertăţii la o vârstă mai mică faţă de 
băieţi. Departajarea subiecţilor masculini se observă evident în clasa a VII-a. În clasa a VIII-a 

băieţii au o greutate şi o înălţime superioare ca valoare faţă de cele înregistrate la fete. 

 60% din elevii de gimnaziu investigaţi au o dezvoltare fizică armonică, un procent mai mic 

faţă de cel înregistrat la nivel naţional (77%) în 2010 de către INSP. 40% din subiecţi au o 
dezvoltare fizică dizarmonică faţă de 23% , procent obţinut la nivel naţional. 

Procentul elevilor de gimnaziu cu dezvoltare dizarmonică cu plus de greutate este superior 

celui cu dezvoltare dizarmonică cu minus de greutate. Diferenţa între cele două procente e mai mare 
la clasele a V-a şi a VI-a. În ultimele decenii, datorită dezvoltării socio-economice şi îmbunătăţirii 
nivelului de trai, s-au înregistrat salturi în creşterea şi diferenţierea copiilor. S-au descoperit noi 

principii alimentare cu eficienţă mai mare pentru favorizarea creşterii şi s-au făcut modificări în 
alimentaţia copiilor. Introducerea tehnologiei IT şi sedentarismul favorizează instalarea acestui 

fenomen de creştere a numărului de subiecţi cu dezvoltare dizarmonică cu plus de greutate. 
89 dintre subiecţii investigaţi se încadrează în ultimele două clase sigmatice după greutate – 

hiperponderali de gradul I şi II.   
Fiecare subiect investigat s-a incadrat in una din categoriile de temperament: introvertit, 

extravertit sau ambivert. 

Subiecţii introverţi manifestă într-o măsură semnificativ mai mare probleme din spectrul 
anxietăţii, depresiei,  şi probleme de relaţionare socială decât subiecţii ambiverţi şi cei extraverţi; 
elevii extravertiţi prezintă semnificativ mai multe acuze somatice decât introvertiţii. 

Subiecţii extraverţi prezintă într-o măsură semnificativ mai mare probleme de atenţie, 
impulsivitate/încălcarea regulilor şi conduite agresive decât subiecţii introverţi şi cei ambiverţi. 

Elevii din clasele a VIII-a sunt mai impulsivi, încalcă mai des regulile, decât elevii din clasa 
a V-a. Elevii din clasele a VIII-a sunt semnificativ mai agresivi  decât elevii din clasele a VI-a  şi a 
V-a. Rezultatele se justifică, ţinând cont de faptul că vorbim de perioada preadolescenţei, o etapă 
caracterizată prin profunde transformări atât pe plan fiziologic cât şi al personalităţii. Tinerii devin 
mult mai critici şi revendicativi, manifestând conduite de tip opozant faţă de adulţi. 

Fetele prezintă într-o măsură semnificativ mai mare acuze somatice decât băieţii, de tipul 
ameţeală, oboseală, dureri de cap, de stomac etc. Pentru cealaltă variabilă, rezultatele statistice 
indică faptul că subiecţii de gen masculin încalcă mai des regulile, sunt mai impulsivi decât 
subiecţii chestionaţi de gen feminin ). 

Tema aleasă pentru realizarea studiului este una de actualitate, aceste constatări având 
menirea de a atrage atenţia asupra modului de viaţă sedentar şi a alimentaţiei incorecte, a căror 
rezultate deşi nu sunt vizibile imediat, au consecinţe grave în timp. Pubertatea este perioada de 
temelie pentru formarea adultului responsabil şi de aceea rolul educatorului este edificator în 
realizarea acestui obiectiv. 
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“EDUCAŢIA ESTE CEEA CE ÎŢI RĂMÂNE DUPĂ CE AI UITAT 

 TOT CE AI ÎNVĂŢAT” 
 

Prof. Virginica Barabaş  
Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

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

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

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

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

Toate organismele sunt înzestrate încă de la naştere cu însuşirea de a reacţiona la un 
ansamblu de modificări ale mediului, dispunând în acest sens de un anumit număr de modalităţi de 
reacţie la Sistemul extern. Fiinţa umană este un sistem deschis de autoreglare, aflându-se în 
permanentă interacţiune cu ambianţa naturală şi socială, cu lucrurile, cu oamenii, cu sine însăşi. 
Învăţarea este o proprietate generală a materiei vii, corelată cu un alt fenomen, la fel de răspândit în 
plan biologic, şi, anume, adaptarea.  

În accepţiunea ei cea mai largă, învăţarea reprezintă dobândirea de către individ a unei 
achiziţii, a unei experienţe în sfera comportamentului, a unei noi forme de comportare, ca urmare a 
repetării situaţiilor sau exersării.  

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

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

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

asimilare a cunoştinţelor şi de formare a priceperilor şi deprinderilor. Din punct de vedere 

fiziologic, învăţarea constă în elaborarea şi consolidarea de noi legături în scoarţa cerebrală. 
La nivelul treptei de evoluţie pe care este situat omul, învăţarea începe de la naştere şi 

continuă până la moarte. De-a lungul existenţei sale individuale, el intră în largi raporturi de 
cunoaştere cu întreaga natură şi cultură şi se informează asupra legilor. Mai mult decât atât, omul 
creează şi stochează pentru sine şi pentru generaţiile următoare modele, programe şi dispozitive 
tehnice de instruire. Pentru prima dată la om şi numai la om – învăţarea se aşază sub semnul unor 
acţiuni sociale speciale, cum sunt cele de instruire şi educare şi, odată cu acestea, se creează şi cea 
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de-a doua condiţie ca învăţarea să ocupe o poziţie dominantă în raport cu datele ereditare, cu 
efectele maturizării, ale oboselii sau ale bătrâneţii. Este vorba de strategiile de învăţare şi educare.  

Învăţarea este deci activitatea psihică prin care se dobândesc şi se sedimentează noi 
cunoştinţe şi comportamente, prin care se formează şi se dezvoltă sistemul de personalitate al 
individului uman. În cadrul acestui proces de învăţare, sunt integrate celelalte funcţii şi procese 
psihice (percepţia, atenţia, memoria, gândirea, motivaţia, afectivitatea), care interacţionează pentru 
o configurare optimă a cadrului pentru învăţare, pentru o mai mare eficienţă. La acest nivel, 
învăţarea umană poate fi definită ca o schimbare în comportamentul individual ca urmare a unei 
experienţe proprii. În această accepţiune, totul sau aproape totul se învaţă, începând de la 
cunoştinţe, comportamente, atitudini şi ajungând la interese, sentimente, aspiraţii. 

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

spune Constantin Noica, “stări de spirit” (cum ar fi, de exemplu, dorinţa de a încorpora în spiritul 
tău o anumită trăire, un anumit sentiment, pentru a face să se dezvolte astfel nu numai gândul din 
gând, dar şi sentimentul din “sentiment”). 
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LIGA ELEVILOR MESERIAȘI - GRUP DE INIȚIATIVĂ DIN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC 

 
Prof. Octavia Barbu  

Liceul Agricol “Dr. C. Angelescu” Buzău, jud. Buzău 

 

 
Liga Elevilor Meseriași este un proiect inovator care pregătește primul grup de inițiativă menit să 

aducă în dezbatere la nivel local și național problemele elevilor din învățământul tehnic și profesional. 

Proiectul face parte din programul România Meseriașă, dezvoltat de OMV Petrom. 

Liga Elevilor Meseriași, s-a format în anul 2018 în județul Buzău, fiind alcătuită din 27 de 
elevi și 23 de profesori coordonatori, reprezentanți ai celor 20 de licee tehnologice și școli 
profesionale din județ. 

Scopul final este ca tinerii să îmbrățișeze într-un număr mare școlile și liceele tehnologice 

pentru a învăța o meserie, pentru a devein buni profesioniști în calificarea pe care și-au ales-o și a 

ajuta apoi economia României. 
Cei 27 de elevi care formează Liga Elevilor Meseriași au trecut printr-un proces complex de 

selecție. Și-au făcut campanie de promovare în școli și au fost votați de colegii lor. În etapa finală, au 
participat la interviuri cu juriul de experți în leadership, comunicare și sustenabilitate. 

Partea de pregătire a programului a pornit cu un prim curs de leadership și 
comunicare pentru elevi, susținut de Fundația LEADERS și cu un curs de dezvoltare de abilități de 
viață la copii și tineri pentru profesori, susținut de către Fundația Pentru Dezvoltarea Societății Civile. 

În perioada 19-26 august 2018, atât elevii, cât și profesorii au trecut printr-un program intensiv de 

pregătire în cadrul Școlii de vară a Ligii Elevilor Meseriași desfășurat la Poiana Brașov. Elevii s-au 

pregătit pentru schimbare, au urmat cursuri de leadership, comunicare și advocacy,  au definit misiunea, 

viziunea, obiectivele și planul de acțiune al Ligii. Au pus în practică lucrurile învăţate: au dezbătut 
problemele lor şi au aflat cum se pot schimba lucrurile la nivel sistemic de la doi foşti miniştri ai 
educaţiei – Ecaterina Andronescu şi Adrian Curaj – dar şi pe plan local, de la administratorul public 
al oraşului Sinaia, Marian Panait. 

În paralel, profesorii au învățat cum să sprijine activitatea elevilor, cum să le devină mentori și au 

parcurs un curs de dezvoltare de abilități de viață pentru elevii pe care-i pregătesc.  
 

 
 

Iată impresiile a doi elevi de la Liceul Agricol „Dr. C. Angelescu” Buzău ce fac parte din Ligă: 
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“Proiectul LEM este o inițiativă foarte curajoasă, deoarece scoate la iveală probemele din 

învățământul profesional și tehnic, dar, în același timp, caută rezolvări pentru aceste probleme cu 

ajutorul elevilor care le cunosc cel mai bine, confruntându-se cu ele zi de zi. Şcoala de vară de la Poiana 
Brașov a fost locul în care mi-am dezvoltat abilitățile de comunicare și lucrul în echipă, acesta ajutându-

ne să lucrăm uniți și eficient, dar și să ne descoperim fiecare locul nostru în echipă.” - Sebastian 

Ciuculan, clasa a XI-a F. 

“La Școala de vară a Ligii Elevilor Meseriași am trait o experiență minunată. Am întâlnit 
oameni noi, cu o gândire nouă, oameni de la care am avut ceva de învățat. Această tabără mi-a oferit 

oportunitatea de a mă dezvolta, de a comunica mai bine, de a gândi mai bine. Nu a fost o tabără ca 
celelalte, a fost una diferită, acea tabără care te face să nu mai pleci, care te determină să te schimbi. Te 

ajută să evoluezi și să ajungi un bun lider în viitor.“ - Mihai Marius Pahonțu, clasa a X-a D. 

Ulterior elevii s-au reunit pentru a contura planuri de acțiune și pentru a transforma în realitate 
soluțiile pe care le-au identificat. 

Prin acest program se dă voce meseriașilor de mâine și se investește în abilitățile de leadership și 
reprezentare ale tinerei generații, elevii dobândind astfel abilitățile necesare pentru a reprezenta interesele 
colegilor în ceea ce privește educația și pregătirea lor profesională. 

 

 

PARTENERIATUL ŞCOALĂ - FAMILIE, FACTOR IMPORTANT ÎN 
FORMAREA ATITUDINII POZITIVE A ELEVILOR 

 

 
Prof. Steluţa Bologa  

 Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Lugoj, jud. Timiş 

 

 
 Şcoala şi familia urmăresc acelaşi scop educativ, formarea tinerilor pentru a deveni 

personalităţi multilateral dezvoltate care să poată face faţă dinamicii sociale, schimbărilor profunde 

şi alese din societate. Pentru realizarea acestui scop unic este necesarã unitatea de acţiune, 
concordaţa dintre mijloacele specifice de influenţare folosite în aceste două instituţii sociale. În 
cadrul acestei colaborări, rolul conducător îl are şcoala. 

Colaborarea dintre cadrele didactice şi părinţi se realizează potrivit obiectivelor şi nevoilor 
educative ale unei perioade anumite din viaţa copiilor şi a grupului de elevi. Experienţa noastră 
oferă învăţăminte valoroase în privinţa alegerii unor obiective adecvate în sfera colaborării cu 

părinţii. Ele sunt rezultanta preocupărilor meritorii ale cadrelor didactice, care înţeleg importanţa 
desfăşurării unei activităţi creatoare şi sistematice în acest domeniu. Iniţiativele îndreptate spre 
valorificarea lor sunt însă izolate. Tocmai această situaţie reflectă, o dată mai mult, nevoia 
elaborării unei noi programe a muncii educative, în vederea îmbunătăţirii conţinutului şi strategiilor 
de colaborare a şcolii cu familia. 

La o analiză mai atentă a activităţii depusă în ultimii ani de către cadrele didactice în relaţia cu 
părinţii, apar cu pregnanţă şi deficienţe care demonstrează necesitatea stabilirii unor noi jaloane 
fundamentate din punct de vedere ştiinţific, în funcţie de care trebuie să se organizeze această 
activitate. Printre cele mai frecvente deficienţe manifestate în această direcţie, se impun atenţiei 
noastre următoarele:  
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 unele dintre obiectivele stabilite nu ţin seama de condiţiile concrete în care decurge 
activitatea colectivului de elevi, de particularităţile lor de vârstă;  

 persistă acţiunile sporadice, izolate, al căror efect se pierde pe parcurs, deoarece nu sunt 
integrate într-o strategie şi nu sunt întărite prin alte activităţi necesare;  

 se repetă, an de an, unele acţiuni şi măsuri, în aceeaşi formă rutinieră, cu un conţinut precar 

şi cu rezultate nesemnificative pe plan educaţional. Asemenea carenţe influenţează negativ 
rezultatele muncii educative, dăunează integrării colectivului de elevi şi îi stânjeneşte dezvoltarea, 
atât sub aspect global, cât şi al formării individuale a elevilor, ca membri ai grupului. 

Pornind de la realităţile şi exigenţele actuale, considerăm că sistemul nostru de colaborare 
între şcoală şi familie trebuie axat să asigure:  

 Obiectivele şi acţiunile specifice trebuie să fie stabilite în funcţie de obiectivele generale ale 

educaţiei şi de condiţiile concrete ale organizării procesului educativ; 
 Colaborarea şcolii cu familia să asigure unitatea influenţelor educative asupra elevilor, 

continuitatea în munca de educaţie de la o etapă la alta, a fiecărui elev în parte. 
         Considerăm că pe aceste coordonate se poate asigura şi îmbunătăţirea formelor de cooperare 
între şcoală şi familie, adaptate cerinţelor specifice societăţii democratice în curs de afirmare. 

Este bine cunoscut faptul că modalitatea prin care oamenii pot fi determinaţi să se implice în 
viaţa şcolii pe căi formale este să fie implicaţi mai întâi pe căi informale. Implicarea informală 
poate însemna: părintele vine la şcoală să discute despre progresul copilului său; părintele participă 
la o activitate organizată de şcoală; părintele acţionează ca voluntar la clasă. Implicarea informală 
înseamnă participarea la activităţile unui grup de lucru din şcoală sau ale unui comitet, la nivelul 
căruia se iau decizii care privesc şcoala, cum ar fi: 

 consiliul de administraţie; 

 consiliul părinţilor; 
 grupul de sprijin al unui proiect; 

 un grup de lucru din şcoală care se ocupă de diverse aspecte. 
     Organizarea eficientă a lectoratelor cu părinţii este un aspect foarte important, ce trebuie 

avut în vedere. 
        Fiecare om este unic în felul lui. Este indicat să li se prezinte părinților câteva aspecte care 
influențează reușita în viață și care pot sau nu pot fi influențate de educație, dar de care educația și 
instrucția trebuie să țină seama (de exemplu, temperamentul, aptitudinile și caracterul). Trebuie ca 
părintele să cunoască posibilitățile copilului și să nu-l suprasolicite riscând un eșec școlar, sau să nu 
se mulțumească cu rezultate mediocre acolo unde ele pot fi mai bune. Este important ca părintele 

să-și cunoască copilul pentru a ști către ce școală și, mai târziu, către ce profesie să-l îndrume pentru 
a reuși în viață. 
        După prezentarea temelor se pot face dezbateri dacă părinții au neclarități. Pe lângă astfel de 
teme, în cadrul lectoratelor cu părinții se pot aborda teme cerute de părinți sub formă de dezbateri 
(exemplu: teme legate de realizarea unor sarcini școlare sau de formarea unui stil de muncă 
independent). O colaborare mai strânsă între școală și familie va duce la realizarea scopului final al 

activității educative, de formare a unei personalități creative și autonome. 
       Şedinţa cu părinţii este eficientă dacă se respectă următoarele aspecte: 

 toţi părinţii au aflat de şedinţă (prin scrisori şi mesaje trimise prin copii şi chiar prin telefon); 

 şedinţa este stabilită în concordanţă cu programul părinţilor; 
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 coordonarea şi organizarea şedinţelor este făcută în parteneriat (prin schimbarea permanentă 
a rolurilor de preşedinte şi secretar); 

 se pune accent pe aflarea preocupărilor părinţilor şi alocarea timpului pentru discutarea 
acestora; 

 se invită cadrele care predau la clasă pentru a răspunde la întrebări şi a lămuri diverse 
probleme; 

 întâlnirea se transformă în experienţă pozitivă. 
Parteneriatul are un rol deosebit în funcţionarea şcolii, în îndeplinirea obiectivelor acesteia şi 

se poate realiza astfel: 

 ajută profesorii în  munca lor; 

 perfecţionează abilităţile şcolare ale elevilor; 
 îmbunătăţesc programele de studiu şi climatul şcolar; 
 îmbunătăţesc abilităţile educaţionale ale părinţilor elevilor; 
 dezvoltă abilităţi de lideri ale părinţilor; 
 facilitează legătura dintre familii, personalul şcolii şi al comunităţii; 
 oferă servicii şi suport familiilor; 
 creează o atmosferă mai sigură în şcoală; 
 ajută la managementul şcolii. 
 Scopul creării unor astfel de parteneriate este dorinţa comună de a ajuta elevii să obţină 

rezultate foarte bune în acumularea cunoştinţelor la şcoală, ca să poată reuşi să păşească pe treptele 
superioare ale învăţării şi pentru pregătirea lor de viitori adulţi. 

 Atunci când părintii, elevii şi ceilalti membri ai comunităţii devin şi se consideră parteneri în 
educaţie, în jurul elevilor se formează o comuniune de suport, care poate funcţiona ca un angrenaj 
bine pus la punct. Parteneriatele reprezintă o componentă esenţială în organizarea şi desfăşurarea 
activităţii în şcoală şi în clasele de elevi. Ele nu mai sunt considerate doar o simplă activitate 
opţională sau o problemă de natura relaţiilor publice.    

  În relaţia şcoală-familie, problema profesionalismului cadrului didactic reprezintă un 
element esenţial în cadrul serviciului făcut altora, fără a se gândi la avantaje personale, cu alte 
cuvinte competenţa, servirea clienţilor, un cod de etică profesională. 

 Problemele cele mai spinoase par a fi cele legate de particularităţile de vârstă ale copiilor, de 
aprecierile părinţilor faţă de situaţia şcolară, de gradul supravegherii copiilor în familie şi, în 
general, de atmosfera creată în colectivul familiei, în sistemul măsurilor comune ale şcolii cu 
familia trebuie avute în vedere toate aceste aspecte. Este necesară deci o colaborare strânsă între 
şcoală şi familie, între familie şi şcoală, care să ducă la realizarea scopului final al activităţii 
educative, de formare a unei personalităţi creative şi autonome. 

 

Bibliografie: 

1. Pescaru-Băran, Adina - Parteneriat în educaţie, Editura Aramis Print, Bucureşti, 2004 

2. Anghel, Elena - Psihologia educaţiei pe tot parcursul vieţii, Editura Renaissance, Bucureşti, 2010 

3. Popescu-Neveanu, Paul - Psihologie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1990 

4. Nicola, Ioan - Tratat de pedagogie şcolară, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000 

 

 

 



Dialoguri Didactice – Nr. 10, decembrie 2018 

 

 

 

176 

 

MOTIVAREA ELEVULUI 

 

Prof. Narcisa Maria Buhu  

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, jud. Suceava 

 

 

 Adolescența este vremea schimbărilor, este vremea în care școala nu este considerată foarte 
importantă, nu este o activitate cool, învățarea este obositoare, timpul este gestionat prost, prietenii 

sunt pe primul loc și atunci ne întrebăm cum putem să-l scoate pe elev din această stare, cum să-l 

motivăm să învețe. 
 Primul pas în acest sens ar fi ca acesta să fie ajutat să găsească propriul stil de învățare, să 

găsească tehnica cea mai eficientă de învățare. 
 Să obligi elevul să înveţe doar pentru că “aşa trebuie” nu este cea mai eficientă modalitatea 

de a-l atrage spre citit, spre teme sau spre rezolvarea unei probleme. 

 Să-l pedepseşti, punându-l să citească sau să facă teme, sau să-l cataloghezi drept "leneş" ori 
"prost" pentru că rezultatele lui de la şcoală nu te satisfac nu îl vor face pe acesta să-și schimbe 
părerea despre prioritățile lui din viața de adolescent. 

 Al doilea pas care trebuie să-l facem este legat de gestionarea timpului. 

 Dacă este întrebat ”de ce nu ai învățat?” cel mai des răspuns este ” nu am avut timp”. 
 Și atunci trebuie să putem să-i oferim soluții pentru gestionarea timpului, trebuie stabilit un 

interval orar în care trebuie să învețe. 
 Să-i condiţionezi timpul liber în funcţie de note este total greşit atât faţă de el, cât şi faţă de 

ceea ce ar trebui să presupună pentru el procesul de învăţare. 
 Fiecare părinte consideră sau ar trebui să considere că educația are un rol important în 

viitorul copilului și să se întrebe de unde capătă obiceiurile cele mai bune de învățare: de la școală, 
televiziune, reviste de cultură generală, din mediul on-line și care este rolul familiei în acest proces.  

 Familia are un rol important în stimularea elevului prin implicarea în activități prin care 
acesta poate dobândi cunoștințe și abilități de lucru prin: 

 Manifestarea interesului pentru cunoaștere. El trebuie să vadă entuziasm pentru un subiect 
comun, pentru lucruri noi pentru a nu resimți învățarea ca pe o greutate pe care nu o poate duce. 

 Discuții despre ce a învățat. În loc să fie luat la rost despre o notă mică mai bine aflăm ce a 
învățat în ziua respectivă, trebuie să găsim răbdarea necesară de a asculta povestea lui legată despre 
ce a învățat sau despre ce s-a întâmplat la școală. Trebuie încurajați să explice un concept nou. Și 
dacă nu cunoaștem multe despre acest subiect putem căuta împreună mai multe informații într-o 

carte sau (de ce nu?) pe internet (în acest fel putem da o nouă importanță telefonului, tabletei sau 
calculatorului). 

 Învață-l să învețe. Învățarea la școala nu înseamna doar memorare. Trebuie să știi să înveți, 
înseamnă nu doar a reține niște informații pe termen scurt, ci a dispune de instrumente care să te 
ajute să reții lucrurile importante  pe termen lung. Trebuie să afli care este stilul de învățare 
preferat al copilului tău: verbal (lingvistic), vizual, auditiv sau practic. Atunci când descoperi 
stilul preferat sau stilurile preferate de învățare ale copilului tău, procesul va fi cu mult mai ușor și 
mai plăcut pentru el și materiile școlare vor părea mai interesante și mai atractive. 

 Temele nu le face părintele. Asta nu îl va ajuta nici la școală, nici în viață. 
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 Căutarea modalităților distractive de învățare: lecții pe calculator, simularea unui cutremur 
sau o alunecare de teren, un incendiu, efectele devastatoare, moduri de salvare a populației, 
intervenția aurorităților la dezastrul respectiv etc.  

 Încurajarea copilului pentru a-și exprima părerile, sentimentele, atitudinile, pentru 
realizarea sarcinilor de lucru are un rol important în activitatea de învățare. Doar așa o să afli, ca 
părinte, ce îl satisface, care subiect îl atrage și care nu, ce îi place să facă, ce îi place să citească și ce 
nu, când este plictisit și când este ora cea mai bună de învățare. 

 Copilul trebuie ajutat să-și descopere talentele și să aibă hobby-uri cu ajutorul cărora să 
învețe că trebuie să depui efort, să perseverezi pentru a reuși și a obține recompensa dorită. 

 Copilul trebuie lăudat atunci când reușește și criticat constructiv atunci când greșește.  El 
trebuie încurajat să o ia de la capăt, că întotdeauna există o a doua șansă. Nici criticile permanente, 

dar nici laudele deșarte nu vor stimula motivația școlară a copilului. Pentru a fi de ajutor, aprecierile 

trebuie să fie constructive. Nu-l compara cu alți copii, chiar dacă iese în avantaj. Este important ca 

cel mic să compare rezultatul său din prezent cu propriile sale rezultate din trecut, nu cu rezultatele 

altor copii. 

 Din punctul de vedere al profesorului motivarea poate porni de la existența unor aptitudini 
ale elevului. Iată câteva recomandări în acest sens: 

1. Oferiți copilului dotat îmbogățire orizontală și verticală a materiei. Îmbogățirea orizontală 
înseamnă a da unui copil care a terminat o temă înaintea restului clasei mai mult material de același 
nivel de dificultate, dar fără a-l face să se plictisească și fără a neglija restul elevilor. Cea verticală 
se referă la oferirea unui material de un nivel mai avansat, anticipând lecția care urmează, dar fără a 
dezechilibra activitatea de predare.  

2. Discutați cu elevul posibilitatea realizării studiului individual. Pentru a fi motivat temele 

trebuie orientate astfel, încât să acopere temele de interes ale copilului. 
3. Încurajați lecturile suplimentare. Unii specialiști recomandă în cazul copiilor dotați ca 

aceștia să citească și biografii sau autobiografii ale celebrităților, în ideea că viața acestora i-ar putea 

inspira. 

4. Stimulați apariția hobby-urilor. Dacă un copil este interesat de poezie, reptile sau 
calculatoare, el trebuie încurajat în această direcție. 

5. Încercați varianta unui mentorat prin corespondență. Aceasta presupune punerea copilului 

talentat în legătură cu un specialist din domeniul său de interes. 
Și la sfârșit să nu uităm că copiii vor să fie independenți, el decide cât de multe cunoștințe 

vrea să acumuleze și totul depinde de voința lui. 
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EDUCAȚIA ȘI ”TRANSFERUL DE FLACĂRĂ” 

 

Prof. psih. Ionela-Adriana Carp 

Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași, jud. Iaşi 
 

Motto: ”Scopul educației este transferul de flacără.” (Vasile Ghica) 

Trăim într-o epocă în care schimbările în toate domeniile se produc într-un ritm alert. 

Cerințele societății moderne și totodată ale angajatorilor sunt foarte diferite față de cele clasice. 
Școala nu poate sta departe de aceste tendințe, de aceea este necesară o schimbare și o adaptare la 
lucrurile noi care se produc. 

La început de secol XX se puneau bazele învățământului modern, iar educația era o 

prioritate. În 1864, Alexandru Ioan Cuza aproba prima Lege a Instrucțiunii Publice. În 1866 apare 
primul Regulament de ordine și disciplină pentru licee și gimnazii. 
 Oamenii de cultură, sprijiniți de politicieni, se implicau în școlarizarea tuturor copiilor. La 

sfârșitul secolului al XIX-lea, trei din patru români de la sate nu știau să scrie și să citească. 
Profesorul Spiru Haret a fost cel care a revoluționat sistemul de educație, la sfârșitul 

secolului al XIX-lea. A prelungit durata învățământului secundar, de la 7 la 8 ani, și l-a împărțit în 
două cicluri: inferior, adică gimnaziu, și superior, echivalentul liceului de astăzi. Totodată, ministrul 
Instrucțiunii Publice de atunci a sprijinit dezvoltarea învățământului în mediul rural. A susținut 
educația fizică în școli și a înființat cantinele și internatele. 

Spiru Haret își dorea că elevii să învețe logic, fără să memoreze informațiile. „Peste tot se 
impune a se face aplicaţii şi a se dezbrăca învăţământul cât mai mult posibil de caracterul abstract şi 
pur teoretic”, sublinia ministrul educației de la sfârșitul secolului al-XIX-lea. 

Fie că vorbim de secolul al XIX-lea, marcat de reformele lui Cuza și Spiru Haret, de secolul 
al XX-lea, în care și-a pus amprenta regimul comunist, sau de secolul al XXI-lea, când predarea se 
face cu ajutorul tehnologiei, profesorul a fost mereu în centrul atenției. 

În anul 1899, procentajul „știutorilor de carte” era de 22% . După 13 ani, datorită ideilor lui 
Spiru Haret, 40% din populația țării putea să scrie și să citească.  
            Sfârșitul secolului al XIX-lea avea să evidențieze, din punct de vedere pedagogic,                 
câteva tendințe, considerate „primele semne ale unor schimbări ce urmau să apară în educație”.                
În sinteză, acestea erau: 

 Apariția „școlilor noi”  
 Școlile noi pledau pentru procedee didactice mai active, mai variate și interesante, care 

veneau în întâmpinarea curiozității și intereselor reale ale elevilor. Prin intermediul lor se asigura un 
contact mai amplu al copiilor cu natura, pentru ca, după Lietz, de exemplu, doar astfel se pot 
dezvolta simțurile, inteligența, sentimentele și voința.  

 Dintre încercările de acest tip se număra școala de la Abbotsholme (Anglia), creată de Cecil 

Reddie în 1889, cea de la Bedales, organizată de J.H. Badley în 1893, ca și cele din Germania, 

promovate de H. Lietz începând cu 1896 și 1899, prin E. Demolins, deschisă la Roches.  

 Educația  extrașcolară  devine  obiectul  de  interes  al  pedagogilor 

 În acest context, la începutul secolului se constituie în Germania o adevărată mișcare pentru 
educația extrașcolară care a debutat cu apariția în 1901 a asociației tineretului școlar numită 
„Wandervogels” (Păsările călătoare). Aceasta organiza excursii în natură, punând accentul pe 
cultivarea rezistenței fizice, a disciplinei, a dragostei pentru natură și cântec.  
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  Elementul care a marcat definitoriu intrarea într-un nou ev din punct de vedere pedagogic 

este lucrarea „Secolul copilului”, scrisă de Ellen Key apărută, providențial, în 1900 și precedată de 
cuvintele atât de actuale după o sută de ani: „Tuturor părinților care au speranța să poată forma un 

om nou în secolul care vine.” 

Școala viitorului  ocupă un loc foarte important în analiza realizata de E. Key. Ea va fi, după 

autoarea citată, o școală pentru toți, va continua educația tuturor, dar după un plan special destinat 
fiecărui individ. Pledoaria autoarei pentru bibliotecă și rostul ei am putea-o numi astăzi „ înapoi la 
lectura adevărată”. „Biblioteca va fi sala de studiu cea mai mare, cea mai frumoasă, cea mai 
importantă, iar împrumutarea cărților va forma partea esențială a activității didactice.”  
           În școala viitorului sunt foarte importante sentimentul frumosului și activitățile practice. 
  Disciplinele ce se vor studia trebuie să fie în acord cu vârsta copiilor. Școala se va limita la a 
le prezenta, dar nu le va impune nimănui. Se vor parcurge științele naturale, matematica, istoria, 
geografia, limba maternă, o limbă străină, muzica, desenul. Organizarea parcurgerii lor se va corela 
cu anotimpurile (de exemplu, matematica se va preda iarna pentru că se potrivește cu aerul rece și 
pur al acestui anotimp). 

            O asemenea organizare a studiilor nu este prevăzută cu verificări și examene. „În școala 
visată de mine nu se va elibera nici un certificat, nu se va da nici o recompensă, nici un examen la 
sfârșitul studiilor”. Esențial este ca elevii să-și formeze obisnuința liberei alegeri, a liberului arbitru.  

„Școala nu poate fi și nu trebuie să fie decât o pregătire pentru catineretul să continue singur, 

tot timpul vieții, opera de instruire începută.”. 
Atât în țări dezvoltate, cât și în țări în curs de dezvoltare, tinerii sunt tot mai dependenți de 

tehnologii. Angajatorii încep să caute noi competențe pentru a spori competitivitatea într-o piață 
globală. În timp ce toate s-au modificat într-un ritm alert, educația a suferit o modificare minoră. 

Cu toate că viziunea este globală, drumul spre educația secolului XXI trebuie făcut de 
fiecare țară, aparte. În timp ce unii ar trebui să schimbe sistemul de evaluare, alții sistemul de 
predare. La noi în țară, se susține ideea că reforma în educație trebuie să pornească de la numărul de 
elevi. Cu toții trebuie să facem pași mărunți pentru a putea răspunde provocărilor  și toți trebuie să 
ajungem în același loc. Scopul este îmbunătățirea sistematică a calității și a accesului la educație în 
întreaga lume. 

Calitatea educației este un considerent important. Numai educația de înaltă calitate oferă o 
cale de ieșire din cercul vicios al sărăciei specifice anumitor regiuni. Sărăcia limitează standarde 
educaționale, inhibă dezvoltarea economică și alungă talentul. Deci, nu este surprinzător faptul că 
lumea în curs de dezvoltare să se concentreze asupra calității educației și asupra rezultatelor 
elevilor. Un exemplu este China, unde  între anii 1999 și 2004 numărul de studenți a crescut la peste 
12 milioane, iar în prezent are în vedere modalități de îmbunătățire a calității educației.  

Deși sistemele de învățământ au progresat, experiențele și atitudinile elevilor s-au schimbat 

radical. Guverne, angajatori și ONG-urile încep să caute un set diferit de aptitudini. 
Cum se poate inspira elevul din metodele tradiționale de predare din clasă, în cazul în care 

viața din afara clasei s-a schimbat atât de drastic? În ultimul timp, foarte mulți adolescenți  dedică 
timpul lor utilizării telefoanelor mobile, internetului și jocurilor. Pentru mulți elevi, doar timpul 
petrecut la orele de curs este dedicat studiului. 

Totodată, competențe fundamentale, cum ar fi matematica, citirea și scrierea nu mai sunt la 
fel de relevante pentru angajatori. În schimb, sondajele indică în mod constant că, pentru angajare, 
aceste abilitățile fundamentale sunt esențiale. Cercetarea arată că există o corelație puternică între 
accentul timpuriu pus pe matematică, citire și scriere și locuri de muncă  mai bine plătite.  



Dialoguri Didactice – Nr. 10, decembrie 2018 

 

 

 

180 

 

Cei mai buni educatori din întreaga lume predau deja în acest fel. Încurajează elevii să 
muncească în echipe pentru a rezolva probleme, pentru a aprofunda înțelegerea diferitelor concepte 

și pentru creșterea cunoștințelor. Acest lucru, la rândul său, generează abilități, cum ar fi experiență, 
creativitate, gândire interdisciplinară și de rezolvare a problemelor, abilități căutate de angajatori.  

Prin urmare, principala provocare este de a reproduce aceste modele de excelență, astfel 
încât toată lumea să poată avea acces la ele. 
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Educația modernă are ca scop dezvoltarea conştientă a potențialului biopsihic al omului și 
formarea unui tip de personalitate solicitat de condițiile prezente și de perspectivă ale societății. 

Activitatea didactică a profesorului modern, depășește evidențierea unor calități personale 

ale acestuia, apreciate prin terminii de: vocație, talent, măiestrie, prin faptul că presupune însușirea 
unui sistem complex de cunoștințe teoretice, formarea unor deprinderi, abilități, competențe, calități 
și asumarea unor roluri, într-o manieră riguroasă și controlată, ceea ce reprezintă profesionalismul 
său. 

De-a lungul carierei didactice, profesorii nu pot fi caracterizați de către un anumit stil 
educațional, deoarece aceste stiluri nu există în stare pură, ci doar combinate și nici nu sunt unele 

mai avantajoase sau mai eficiente decât altele. Totuși, afirmă faptul că în activitățile educaționale, 
cel mai potrivit stil este cel care asigură eficiența învățării, stimulând interesul elevilor pentru 
studiu, generându-le și satisfacția reușitei în învățare. Recomandarea specialiștilor constă în 
aplicarea stilului democratic, pe durată de timp mai mare, fiind favorabil dezvoltării libere și 
autonome a elevilor și aplicarea stilului autoritar, când trebuie realizate sarcini în mod rapid. 
Aceștia certifică faptul că eficiența stilurilor educaționale constă în “natura sarcinii și a situației cu 
care se confruntă” grupul de elevi, “de caracteristicile de personalitate ale profesorului și ale 
elevilor, de vârsta acestora, de natura obiectivelor grupului etc.” 

Exercitarea rolurilor cadrelor didactice din spațiul școlar este supusă multor influențe și 
presiuni, uneori de tip contradictoriu, excesiv de presant, care au ca efect un ansamblu de “așteptări 
de rol”, produse de către factori de tip organizațional/ instituțional (inspectori, directori, șefi de 
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catedră) sau/ și de către factori parțial reglementați instituțional (categorie care include părinții, 
elevii, colegii). Rezultatele pot genera uneori așa-numitele “conflicte de rol”, care se pot manifesta 
ca și: “conflicte personalitate-rol”, “conflict intrarol” și “conflict interol”, ceea ce evidențiază 
necesitatea realizării unui echilibru între aspectul organizațional și între aspectul pedagogic al 
organizației.        

      Variabilele în funcție de care se atribuie roluri cadrelor didactice, stabilite de psihosociologi, 

sunt: 

 activitatea principală pe care o desfășoară în școală și care este una instructiv-educativă; 
 funcțiile pe care trebuie să și le asume într-un context sociocultural, instituțional, specific; 

 obiectivele pe care trebuie să le realizeze împreună cu diverși parteneri.       
După funcțiile asumate și îndeplinite în plan didactic, Dan Potolea a stabilit rolurile principale 

ale cadrelor didactice, ca fiind: 

 de organizare și conducere a clasei ca grup social; 

 de consiliere și orientare școlară și profesională; 
 de îndrumare a activității extrașcolare; 
 de perfecționare profesională și cercetare pedagogică; 
 de activitate socioculturală.    

Rolurile profesorului, descrise de către Adrian Nicolau sunt: 

1) calitatea de educator – foarte importantă, deoarece “profesorul trebuie să se dedice 
transmiterii și cultivării valorilor morale, a dezvoltării și cultivării valorilor morale, a dezvoltării 
unor sentimente pozitive față de sine, cât și față de ceilalți (încredere, respect, generozitate etc.), a 
deprinderii unor comportamente de cooperare, de manifestare liberă, creatoare”, excluzând 
“dirijismul, autoritarismul, etichetarea, marginalizarea, neâncrederea, suspiciunea, agresivitatea”; 

           2) organizator al procesului de predare-învățare-evaluare – profesorul modern trebuie să fie 
un profesionist, un foarte bun cunoscător atât al domeniului de specialitate, cât și al celui 
psihopedagogic; 

           3) funcția de partener al educației - vizează relațiile educative pe care personalul didactic 
trebuie să le stabilească împreună cu alți factori educativi (părinții elevilor, alte instituții educative), 
încât fie în mod independent, fie prin colaborare, să găsească cele mai potrivite căi, din punct de 
vedere socio-moral, valoric, pentru a contribui la educarea optimă a copiilor; 

4) membru al corpului profesoral – fiecare cadru didactic trebuie să: participe activ la viața 
școlii, ca și organizație; să colaboreze cu colegii la creșterea actului educativ și la menținerea 
climatului optim educativ în școală; la pozitivarea imaginii școlii prezentată de mass-media prin 

cultivarea unor valori autentice; aibă o atitudine responsabilă fașă de propria pregătire și față de 
pregătirea elevilor. 

Shaun Gallagher a identificat trei tipuri de roluri ale laturii pedagogice ale cadrelor didactice 

și anume: 
 de executor, de aplicant al planurilor și al programelor școlare, al scopurilor obiectivelor 

cuprinse în paginile acestora; 
 de persoană-resursă în rezolvarea problemelor emoționale și motivaționale ale elevilor; 

 de facilitator al dezvoltării cognitive și morale ale elevilor. 
Anita E. Woolfolk a realizat o altă clasificare a rolurilor aferente statutului cadrelor 

didactice: 

 de expert în actul de predare-învățare, de transmițător de cunoștințe, dar și de metode și de 
stiluri educaționale; 
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 de declanșator și de susținător al interesului pentru învățare al elevilor; 
 de lider în clasa de elevi; 
 de manager, de persoană care supraveghează, dirijează și organizează activitățile desfășurate 

în clasă; 
 de model sociomoral pentru elevi, de transmițător de valori și de atitudini; 
 de profesionist care analizează, studiază și interpretează fenomenele psihosociale din clasă. 

     Ceea ce se desprinde evident, este faptul că pentru fiecare funcție deținută de către un cadru 
didactic există o serie de roluri, respectiv de sarcini, pe care trebuie să le îndeplinească și pentru a 

căror îndeplinire “trebuie să implice întreg ansamblul său structural-funcțional de atitudini, 
aptitudini, competențe, capacități, să lucreze la formarea și dezvoltarea sa personală și 
profesională”. 

Personalitatea cadrelor didactice, moderne, se formează, în mod conștient, prin impunerea 

“ca exigență o permanentă deschidere față de orice este nou”, în dezvoltarea carierei lor, prin 

procese de lungă durată, care încep cu includerea fiecăruia într-un program de formare inițială și se 
continuă pe parcursul evoluției profesionale și chiar al întregii vieți. Cele două etape de formare și 
de perfecționare: inițială și continuă, sunt realizate prin efortul asumat de către instituțiile 
organizatoare și de către cursanți, constând în acumulare de credite/credite transferabile/ore de 
studiu. În ultimii ani, foarte multe cadre didactice au optat pentru efectuarea de cursuri de 
perfecționare prin învățământ la distanță (ID) și prin programe eLearning prin internet (cum ar fi: 
AEL, iTeach, eTwinning ș.a.). 

În învățământul modern, procesul didactic a devenit și devine, tot mai centrat pe elev și mai  
optimizat prin intermediul tehnologiilor moderne și al instrumentelor web 2.0, web 3.0 etc., însă 
condiția reușitei este aceea că, profesorul modern, trebuie să stăpânească foarte bine didactica, 
pentru managementul performant al activităților. 
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PREDAREA-ÎNVĂŢAREA INTERACTIVĂ CENTRATĂ PE ELEV 

-Studiu de specialitate- 

 

Prof. Paraschiva Căpriță  
Colegiul Economic Buzău, jud. Buzău 

 

 

Metodele de învăţământ („odos”=cale, drum; „metha”=către, spre) reprezintă căile folosite 
în şcoală de către profesor în a-i sprijini pe elevi să descopere viaţa, natura, lumea, lucrurile, ştiinţa. 

Activizarea predării-învăţării presupune folosirea unor metode, tehnici şi procedee care să-l 

implice pe elev în procesul de învăţare, urmărindu-se dezvoltarea gândirii, stimularea creativităţii, 
dezvoltarea interesului pentru învăţare, în sensul formării lui ca participant activ la procesul de 
educare. Astfel elevul este ajutat să înţeleagă lumea în care trăieşte şi să aplice în diferite situaţii de 
viaţă ceea ce a învăţat. 

Metodele constituie elementul esenţial al strategiei didactice, ele reprezentând latura 
executorie, de punere în acţiune a întregului ansamblu ce caracterizează un curriculum dat. 

În acest context, metoda poate fi considerată ca instrumentul de realizare cât mai deplină a 
obiectivelor activităţii instructive. 

„Calitatea pedagogică a metodei didactice presupune transformarea acesteia dintr-o cale de 

cunoaştere  propusă de profesor într-o cale de învăţare realizată efectiv de preşcolar, elev, student, 
în cadrul instruirii formale şi nonformale, cu deschideri spre educaţia permanentă.” (Sorin Cristea) 

„Învăţământul modern preconizează o metodologie axată pe acţiune, operatorie, deci pe 
promovarea metodelor interactive care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale 
imaginaţiei şi creativităţii. <<Activ>> este elevul care depune efort de reflecţie personală, interioară 
şi abstractă, care întreprinde o acţiune mintală de căutare, de cercetare şi redescoperire a 
adevărurilor, de elaborare a noilor cunoştinţe.  

„Activismul exterior vine deci să servească drept suport material activismului interior, 

psihic, mental, să devină un purtător al acestuia.” (Ioan Cerghit) 
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. 
După funcţia didactică principală putem clasifica metodele şi tehnicile interactive de grup 

astfel: 

1. Metode de predare-învăţare interactivă în grup: 
 Metoda predării/ învăţării reciproce (Reciprocal teaching – Palinscar); 

 Metoda Jigsaw (Mozaicul); 

 Citirea cuprinzătoare; 
 Cascada (Cascade); 

 STAD (Student Teams Achievement Division) – Metoda învăţării pe grupe mici; 
 TGT (Teams/Games/Tournaments) – Metoda turnirurilor între echipe; 
 Metoda schimbării perechii (Share-Pair Circles); 

 Metoda piramidei; 

 Învăţarea dramatizată; 
2. Metode de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor şi de verificare: 

 Harta cognitivă sau harta conceptuală (Cognitive map, Conceptual map); 
 Matricele; 
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 Lanţurile cognitive; 
 Fishbone maps (scheletul de peşte); 
 Diagrama cauzelor şi a efectului; 
 Pânza de păianjen (Spider map – Webs); 

 Tehnica florii de nufăr (Lotus Blossom Technique); 
 Metoda R.A.I.; 

 Cartonaşele luminoase; 
3. Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii: 

 Brainstorming; 

 Starbursting (Explozia stelară); 
 Metoda Pălăriilor gânditoare (Thinking hats – Edward de Bono); 

 Caruselul; 

 Multi-voting; 

 Masa rotundă; 
 Interviul de grup; 

 Studiul de caz; 

 Incidentul critic; 

 Phillips 6/6; 

 Tehnica 6/3/5; 

 Controversa creativă; 
 Fishbowl (tehnica acvariului); 

 Tehnica focus grup; 

 Patru colţuri (Four corners); 
 Metoda Frisco; 

 Sinectica; 

 Buzz-groups; 

 Metoda Delphi; 

4. Metode de cercetare în grup: 
 Tema sau proiectul de cercetare în grup; 
 Experimentul pe echipe; 

 Portofoliul de grup. 

Prin metoda predării/ învăţării reciproce elevii sunt puşi în situaţia de a fi ei înşişi profesori 
şi de a explica colegilor rezolvarea unei probleme. Astfel, copiii sunt împărţiţi pe grupe de câte 
patru, în care fiecare are un rol bine definit: unul este rezumator – cel care face un scurt rezumat al 

textului citit, unul este întrebătorul grupului – cel care pune întrebări clarificatoare (unde se petrece 
acţiunea, de ce personajul a reacţionat aşa, ce sentimente îl stăpâneau pe..., ce înseamnă...), altul 
este clarificatorul – el trebuie să aibă o viziune de ansamblu şi să încerce să răspundă întrebărilor 
grupului,  iar cel de-al patrulea copil este prezicătorul – cel care îşi va imagina, în colaborare însă cu 
ceilalţi care va fi cursul evenimentelor.  

Avantajele acestei metode de lucru sunt indiscutabile: stimulează şi motivează, ajută elevii 
în învăţarea metodelor şi tehnicilor de lucru cu textul, tehnici de muncă intelectuală pe care le poate 
folosi apoi şi în mod independent, dezvoltă capacitatea de exprimare, atenţia, gândirea cu operaţiile 
ei şi capacitatea de ascultare activă, stimulează capacitatea de concentrare asupra textului de citit şi 
priceperea de a selecţiona esenţialul. 
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Este foarte important să educăm imaginaţia copiilor pentru că a fi un om creativ  înseamnă 
să te poţi adapta în situaţii diverse. O metodă didactică de educare a imaginaţiei copilului este 

“metoda pălăriilor gânditoare”. Aceasta este o tehnică interactivă, de stimulare a creativităţii 
participanţilor care se bazează pe interpretarea de roluri în funcţie de pălăria aleasă. Sunt 6 pălării 
gânditoare, fiecare având câte o culoare: alb, roşu, galben, verde, albastru şi negru.  

Membrii grupului îşi aleg pălăriile şi vor interpreta astfel rolul precis, aşa cum consideră mai 
bine. Rolurile se pot inversa, participanţii sunt liberi să spună ce gândesc, dar să fie în accord cu 
rolul pe care îl joacă. Culoarea pălăriei este cea care defineşte rolul: pălăria albă este neutră, 
participanţii sunt învăţaţi să gândească obiectiv, pălăria roşie dă frâu liber sentimentelor, oferă o 
perspectivă emoţională asupra evenimentelor. Pălăria neagră este perspectiva gândirii negativiste, 
pesimiste, pălăria galbenă este simbolul gândirii pozitive şi constructive, al optimismului. Cel ce stă 
sub pălăria verde trebuie să fie creativ. Gândirea laterală este specifică acestui tip de pălărie. Cere 
un efort de creaţie. Pălăria albastră este dirijorul orchestrei şi cere ajutorul celorlalte pălării. 
Gânditorul pălăriei albastre defineşte problema şi conduce întrebările, reconcentrează informaţiile 
pe parcursul activităţii şi formulează ideile principale şi concluziile la sfârşit. Monitorizează jocul şi 
are în vedere respectarea regulilor.  

Acest nou tip de metodă de predare-învăţare este un joc în sine. Copiii se împart în şase 
grupe – pentru şase pălării. Ei pot juca şi câte şase într-o singură grupă. Împărţirea elevilor depinde 

de materialul studiat. Pentru succesul acestei metode este important însă ca materialul didactic să fie 
bogat, iar cele şase pălării să fie frumos colorate, să-i atragă pe elevi.  

Brainstorming-ul sau „evaluarea amânată” ori „furtuna de creiere” este o metodă interactivă 
de dezvoltare de idei noi ce rezultă din discuţiile purtate între mai mulţi participanţi, în cadrul căreia 
fiecare vine cu o mulţime de sugestii. Rezultatul acestor discuţii se soldează cu alegerea celei mai 
bune soluţii de rezolvare a situaţiei dezbătute. Calea de obţinere a acestor soluţii este aceea a 
stimulării creativităţii în cadrul grupului, într-o atmosferă lipsită de critică, neinhibatoare, rezultat al 
amânării momentului evaluării. Specific acestei metode este şi faptul că ea cuprinde două momente: 
unul de producere a ideilor şi apoi momentul evaluării acestora (faza aprecierilor critice 

Metoda ciorchinelui reprezintă modelul sau ansamblul organizat al procedeelor sau 
modurilor de realizare practică a operaţiilor care stau la baza acţiunilor parcurse în comun de 
profesori şi elevi şi care conduc în mod planificat şi eficace la realizarea scopurilor propuse. Este o 
tehnică de predare-învăţare menită să încurajeze elevii să gândească liber şi să stimuleze 
conexiunile de idei. Este o modalitate de a realiza asociaţii de idei sau de a oferi noi sensuri ideilor 
însuşite anterior. Este o tehnică de căutare a drumului spre propriile cunoştinţe evidenţiind propria 
înţelegere a unui conţinut.   

  Acestea sunt numai câteva dintre metodele interactive de lucru în echipă. Fiecare dintre ele 

înregistrează avantaje şi dezavantaje, important fiind însă momentul ales pentru desfăşurarea lor. 
Pedagogul este acela care are puterea decizională şi capacitatea de a alege ceea ce ştie că se poate 
desfăşura în propriul colectiv de elevi. Important este însă ca dascălul să fie acela care mereu va 
căuta soluţii la problemele instructiv – educative ce apar.  
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NECESITATEA ADOPTĂRII UNUI CURRICULUM INTEGRAT 

 

 

           Prof. Simona Dragomir  

Colegiul Tehnic „Unirea” Ștei, jud. Bihor 

 

 

 Curriculum este un concept-cheie  în teoria și practica instruirii și provine din limba latină, 
de la „curriculum, -a” având mai multe sensuri: alergare, parcurgere, drum de viață sau carieră 
(curriculum vitae). 

 În pedagogia tradițională, conținuturile procesului de învățământ se exprimau în general în 
cunoștințe sau astfel spus, se defineau prin fondul de valori preponderent informativ-cognitive ale 

învățământului . 
 În pedagogia contemporană aria semantică a conceptului de conținut se reconstituie prin 
valorificarea conceptului de curriculum și prin definirea conținuturilor ca o componentă distinctă a 
curriculumului, aflat în relații de interdeterminare cu celelalte componente ale acestuia (obiective 

educaționale, principiile predării și învățării, metodologiile de predare, învățare și de evaluare, 
modalitățile de organizare a experiențelor de învățare). 
 Curriculumul reprezintă ansamblul acțiunilor proiectate și implementate de școală cu sensul 
de „oportunități de învățare”. Această abordare este suficient de amplă pentru a circumscrie atât 
complexul de acțiuni de proiectare asumate la diferite niveluri decizionale (inclusiv școala), cât și 
demersul concret al experiențelor trăite de elevi în spațiul școlii. 
 Provocările adresate învățământului contemporan sunt deosebit de complexe datorită 
progresului cunoașterii umane și interacțiunii dintre știință, tehnologie, educație, cultură și societate, 
iar identificarea de soluții viabile reclamă reunirea eforturilor tuturor factorilor subsumați acestor 
sfere de cunoaștere și acțiune. 
 În general, rezultatele studiilor întreprinse în cadrul fiecărui domeniu al cunoașterii sunt 
specifice respectivei științe și reprezintă modele limitate de cercetare a ființei umane și a lumii. 
Necesitatea abordării integrate a problemelor științei, ale vieții sociale și ale educației derivă din 
imposibilitatea unei științe, oricare ar fi aceea, de a cerceta la nivel global problemele complexe ale 
realității contemporane. 
 În prezent, cunoștințele, abilitățile, capacitățile, valorile și atitudinile necesare elevilor în 
vederea asigurării reușitei personale și sociale, precum și inserției profesionale de succes nu pot fi 
integral dezvoltate prin intermediul abordării curriculare disciplinare clasice. Abordarea integrată a 
curriculumului reprezintă o alternativă, un demers complementar ce poate contribui mult mai 
eficient în direcția formării rezultatelor învățării solicitate de societatea contemporană. 
 A face față solicitărilor și provocărilor lumii contemporane înseamnă a dispune de 
capacitatea de a face transferuri rapide și eficiente între diversele arii disciplinare, a colecta, a 
sintetiza și a pune împreună în aplicație cunoștințe, deprinderi, abilități și capacități dobândite prin 
studierea diferitelor discipline. 

 În general prin integrare se înțelege acțiunea de a face să interrelaționeze diverse elemente 
pentru a construi un întreg armonios, de nivel superior; integrarea părților duce la un produs/rezultat 

care depășește suma acestor părți. 
 În sens restrâns, prin integrare înțelegem procesul și rezultatul acestuia prin care un element 
nou devine parte a unui ansamblu deja existent sau contribuie la dezvoltarea unui ansamblu nou. 
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 Curriculumul integrat reprezintă educația organizată astfel încât să depășească barierele 
disciplinare, combinând variate aspecte ale curriculumului în cadrul unor asociații semnificative 
pentru a se concentra în acest mod pe arii ample de cunoaștere. Această perspectivă permite o 

abordare holistică a predării și a învățării și reflectă lumea reală caracterizată de interactivitate. 
 Din punct de vedere curricular integrarea curriculară înseamnă organizarea, punerea în 
relație a disciplinelor școlare cu scopul de a evita izolarea lor tradițională; integrarea mai înseamnă 
și procesul și rezultatul prin care elevul interpretează conținutul care îi este transmis pornind de la  
experiența sa de viață și de la cunoștințele pe care deja și le-a însușit. 
 Sintagmele curriculum integrat sau instruire integrată se referă la o anumită modalitate de 
planificare și organizare a instruirii, precum și de predare, ce produce o interrelaționare a 
disciplinelor sau a obiectelor de studiu, astfel încât: 

 Vine în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare ale elevilor; 

 Ajută la crearea de conexiuni între ceea ce învață elevii și experiențele lor prezente și 
trecute. 

 Proiectarea curriculară integrată, centrată pe rezultate ale învățării (competențe), implică 
necesitatea definirii standardelor de conținut (exprimate în teme și concepte-nucleu), dar mai ales a 

standardelor de performanță (privite drept criteriu minimal de realizare a unei sarcini). 
 Alinierea reprezintă un principiu fundamental pentru procesul proiectării curriculare 
deținând rolul principal în implementarea cu succes a acestuia, în atingerea obiectivelor prestabilite 
și în evaluarea rezultatelor învățării. Alinierea se  referă la coerența curriculară, de cadru comun 
care generează contextul ce permite corelarea curriculumului proiectat cu instruirea și evaluarea 
elevilor. Există două forme de aliniere: externă și internă. 
 Alinierea externă presupune relaționarea curriculumului  cu un ansamblu de standarde  de 
performanță și  cu   obiectivele evaluării. 
 Alinierea internă are loc atunci când strategiile instrucționale și evaluările curente reflectă 
limbajul și „spiritul” standardelor sau obiectivelor propuse prin intermediul acestora. Pentru a 
realiza alinierea internă, cadrele didactice trebuie să știe în primul rând cum să „citească 
standardele” sau cum să decodifice cerințele corelate nivelului de performanță cuprinse în ele. 
 Ambele tipuri de aliniere sunt importante pentru proiectarea și implementarea 
curriculumului la nivelul fiecărei clase însă problematica alinierii circumscrie două aspecte cu 

valoare axiologică: 
 Responsabilitate 

 Relevanță curriculară 

 Proiectarea curriculară ignoră de obicei faptul că elevii învață mult mai bine atunci când 
conținutul este relevant pentru ei, iar, cel mai adesea, singura relevanță pe care o poate argumenta 

este aceea că respectivul conținut va constitui subiectul unui test sau că va fi necesar pentru 
fundamentarea cunoștințelor din clasele superioare. 
 Curriculum integrat oferă oportunitatea îmbinării alinierii (și înțelegem prin aceasta 
responsabilitatea) cu relevanța, deoarece, în esență, curriculum integrat permite stabilirea unei 
legături între demersul de aliniere al instruirii și evaluării în baza unor standarde cu interesele 
elevilor, cu ceea ce îi angrenează în întregul proces de învățare. 
 

 

 

 



Dialoguri Didactice – Nr. 10, decembrie 2018 

 

 

 

188 

 

   Responsabilitate și/sau relevanță curriculară 

      

Responsabilitate Relevanță 

Este necesar să fie atinse standardele Activitățile didactice trebuie să fie relevante 
pentru elevi, iar standardele nu sunt în mod 
necesar relevante 

Este necesar să fie acoperit curriculum 

prescris 

Elevii sunt adesea interesați în mod real de 
aspecte cu specific local, dar acestea nu sunt 

incluse în curiculumul prescris sau în standarde. 
Este necesar să fie avută în vedere 
perspectiva evaluării atunci când sunt 
proiectate activitățile de învățare. 

Realizarea unor activități care le vor face plăcere 
elevilor și care sunt utile pentru aceștia 

Este necesar să se aibă în vedere furnizarea 
de răspunsuri la întrebări care pot apărea în 
cadrul unui examen standardizat 

Centrarea pe ideile principale și abilitățile 
interdisciplinare pe care elevii de pot utiliza în 
viață, în afara școlii. 

Este necesar să ne asigurăm că aliniem 
curriculum cu standardele disciplinelor 

Este necesar să identificăm legăturile și lipsurile 
din curriculum 

  

 Pentru a asigura rigoarea curriculumului integrat, cadrele didactice trebuie să evite capcana 
superficialității printr-o abordare bazată pe standarde ale proiectării acestuia. Această modalitate 
asigură, pe de o parte, gradul de rigurozitate, iar pe de altă parte flexibilitatea necesară pentru a se 
adapta la nevoile elevilor, cadrelor didactice și chiar la cele ale comunității căreia aceștia îi aparțin, 
fără a afecta scopul și secvențierea dată de standarde. Conținutul se aliniază standardelor, 
procedurilor de evaluare și strategiilor de instruire. 
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STRATEGII DE EVALUARE A COMPETENȚELOR 

 

Prof. Viorica Dumitru  

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

 

 

Strategia de evaluare reprezintă modalitatea de integrare a acţiunii de evaluare (realizabilă 
prin operaţiile de măsurare-apreciere-decizie) în structura de funcţionare a activităţii didactice/ 
educative. Conceptul de strategie de evaluare reflectă tendinţa de extindere a acţiunilor evaluative: 
de la verificările tradiţionale la evaluarea proceselor şi condiţiilor de desfăşurare a activităţii 
didactice, a situaţiilor de instruire/ învăţare. Este un proces multidimensional și în funcţie de 

criteriile alese, se pot identifica mai multe strategii/ tipuri de evaluare. 

După funcţia dominantă îndeplinită, putem identifica: 
 evaluare diagnostică prin care se realizează o diagnoză ce constă în localizarea lacunelor şi 

erorilor în cunoştinţe şi abilităţi, dar şi a punctelor tari şi diagnoza cauzelor ce au condus la apariţia 
unor neajunsuri; 

 evaluare predictivă în care se urmăreşte prognozarea gradului în care elevii vor putea să 
răspundă pe viitor unui program de instruire. 

 După modul în care se integrează în desfăşurarea procesului didactic, identificăm: 
 evaluare iniţială, realizată la începutul demersurilor instructiv-educative, pentru a stabili 

nivelul la care se situează elevii. “Este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de 
pregătirea necesară creării de premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002); 

 evaluare formativă, care însoţeşte întregul parcurs didactic, organizând verificări 
sistematice în rândul tuturor elevilor din toată materia; urmăreşte dacă obiectivele concrete propuse 

au fost atinse şi permite continuarea demersului pedagogic spre obiective mai complexe; “Unicul 
scop al evaluării formative este să identifice situaţiile în care întâmpină elevul o dificultate, în ce 
constă aceasta şi să-l informeze” (De Landsheere, 1975), atât pe elev, cât şi pe profesor; 

 evaluare sumativă, care se realizează de obicei, la sfârşitul unei perioade mai lungi de 
instruire, stabilește gradul de  dobândire a unei atitudini sau a unei capacităţi.  

Evaluarea se realizează întotdeauna cu un anumit scop. Ca urmare a diverselor situaţii 
educative, precum şi spectrului larg de obiective este necesară folosirea unor strategii de evaluare 

cât mai variate: în unele cazuri apare necesitatea de a compara performanţele elevilor, în altele de a 

determina nivelul achiziţiilor elevului în raport cu un obiectiv fixat. Există situaţii în care se impune 
identificarea abilităţii elevilor de a executa acţiuni necesare pentru rezolvarea unei probleme 
specifice; în alte situaţii se urmăreşte obţinerea unor informaţii generale despre performanţe în 
contextul dezvoltării preconizate.  

Aceste cerinţe pot fi executate prin utilizarea următoarelor strategii de evaluare: evaluarea 
normativă, evaluarea criterială, evaluarea detaliată, evaluarea exploratorie, evaluarea diagnostică. 

 Evaluarea normativă compară performanţele unui elev cu ale altuia. Ea permite 
ierarhizarea și creează posibilitatea de a măsura progresul şcolar. Cel mai frecvent se utilizează în 
activităţile de selectare, însă informaţia obţinută este prea generală pentru organizarea procesului de 
formare. 

 Evaluarea criterială măsoară performanţele individuale ale elevului la un obiectiv specific 
educaţional. Această strategie este orientată spre nivelul de performanţă al unui singur elev, 
realizările celorlalţi nefiind relevante. Avantajele evaluării criteriale constau în flexibilitatea şi 
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adaptabilitatea ei la diverse curriculumuri, în posibilitatea măsurării capacităţilor specifice la 
diferite niveluri şi a identificării nivelurilor acceptabile de formare a capacităţilor. Acest tip de 
evaluare se utilizează la probele de absolvire, în evaluarea curentă. 
 Metoda are și limite cum ar fi, lipsa informaţiei despre poziţia relativă a elevului în clasă și 
concentrarea pe nivelul de performanţă doar al unui singur elev. 

 Evaluarea detaliată presupune evaluarea realizării unei sarcini, în cadrul căreia o capacitate 
este divizată. Cu toate că necesită un interval mare de timp permite selectarea obiectivelor de 
referinţă, identificarea paşilor ce conduc la rezolvarea problemei, evidenţierea unor unităţi de 
învăţare comune, pe care elevul trebuie să le stăpânească. 

 Evaluarea exploratorie este evaluarea prin care se poate  confirma dacă  un elev a rămas în 
urma colegilor de clasă,  permite de a contura competențele la formarea cărora elevul întîmpină 
dificultăţi.. Dacă în rezultatul evaluării sunt detectate discrepanţe neânsemnate între ceea ce 
realizează elevul şi ceea ce se aşteaptă de la el, atunci vor fi proiectate acţiuni de remediere,iar în 
cazul unor discrepanţe mari, se recurge la o evaluare diagnostică.  Metoda necesită perioadă 
îndelungată de timp necesară pentru identificarea riguroasă a multiplelor capacităţi prevăzute de 
curriculum. 

 Evaluarea diagnostică determină cauzele restanţelor unui elev. La evaluarea diagnostică se 
recurge dacă: s-a stabilit că abilităţile şi comportamentul elevului diferă semnificativ de cele 
prevăzute pentru o dezvoltare şi formare normală; discrepanţa dintre nivelul achiziţiilor elevului şi 
obiectivele preconizate persistă sau este în creştere; discrepanța nu se înscrie în limitele variaţiei 
normale şi intervenţiile profesorului nu conduc la schimbări vizibile. 

 Evaluarea formativă promovează un nou demers în cadrul căreia ne interesează din ce în 
ce mai mult progresul elevului în timp, în raport cu obiectivele pedagogice dinainte definite. 
Această metodă de evaluare “permite o reglare interactivă” în cadrul căreia dascălul este interesat 
nu numai de rezultat, ci şi de procesul care conduce la obținerea rezultatului.  

Evaluarea formatoare este mult mai eficientă pentru că vine din propria iniţiativă a celui care 
învaţă şi se implică în realizarea unor materiale cu scop evaluativ, ceea ce conduce la dezvoltarea 
capacităţii de autoevaluare. Are rol de reglare şi autoreglare a activităţii cu sprijinul ambilor 
parteneri ai acţiunii educaţionale. 

În concluzie, cadrul didactic trebuie să-şi îmbunătăţească practica evaluării, alternând 
permanent metodele și tehnicile de evaluare a compețentelor ce urmrază a fi formate pe parcursul 
școlarizarii. 
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CREATIVITATEA – SPIRITUL TIMPULUI NOSTRU 

 

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

 

Creativitatea constituie tot mai mult una din implicaţiile umane esenţiale ale culturii şi 
civilizaţiei contemporane, ale oricărui progres social. Ea constituie una din cele mai importante 
valori umane, sociale şi educaţionale. Este esenţa gândirii moderne, în mărimea în care se cere 
acestei funcţii psihice să definească şi să revoluţioneze problema. Desemnează activitatea sau 
comportamentul nou, original, pe care orice om îl poate manifesta în grade diferite şi la orice vârstă.  

 Complexitatea şi dinamismul lumii contemporane presupune dezvoltarea creativităţii 
copiilor în vederea unei bune adaptări sociale. Deoarece cultivarea creativităţii individuale şi de 
grup constituie un deziderat major al educaţiei în general, se consideră că trebuie stimulată şi 
încurajată de la cele mai fragede vârste. Un număr tot mai mare de investigaţii psihopedagogice din 
ultima perioadă de timp se îndreaptă asupra creativităţii, având la bază următoarele argumente: 
potenţialul creativ diferă de la individ la individ, fiind mai ridicat sau mai redus. 

 Sarcinile cu care omul se confruntă în timpul vieţii se multiplică, se amplifică şi se 
diversifică, solicitându-i acestuia într-o măsură mai mare sau mai mică creativitatea, acţionând 
direct asupra factorilor care o determină. 

 Fiecare om este solicitat să contribuie la locul său de muncă, în profesia sa, prin natura 
postului pe care-l ocupă, cu un aport creativ, bineînţeles după posibilităţile sale. 

 Creativitatea poate fi estimată şi educată la fiecare subiect uman (în acest scop procesul 
instructiv-educativ din grădiniţă şi şcoală poate contribui în mod deosebit. 

 Societatea, ţara care va investi mai mult în creativitatea copiilor, va câştiga în timp, 
competiţia mondială cu celelalte ţări (dacă îşi va putea menţine în interior valorile creatoare de care 
dispune) etc.  

În aceste condiţii este evident faptul că investigarea creativităţii decurge nu atât din nevoi de 
ordin ştiinţific, teoretic, cât mai ales din raţiuni, din necesităţi de ordin practic-aplicativ.  

Niciodată nu este prea târziu pentru cunoaşterea, stimularea, educarea şi dezvoltarea 
creativităţii. Dar, cu cât această acţiune începe la o vârstă mai mică şi continuă de-a lungul anilor, 

cu atât va fi mai productivă, conducând la obţinerea unor realizări creative mai valoroase. Este 
necesar să ne instruim în acest sens, să punem un mare accent pe stimularea creativităţii, pe 
realizarea unui confort psihic şi a libertăţii necesare pentru creaţia copilului.  

La fiecare nivel de vârstă, copilul trebuie să fie învăţat cum să înveţe şi cum să se exprime 
creator.  

Creativitatea înseamnă îndrăzneală, tot ceea ce este nou este incert şi neconformist.Pentru a 
se putea avânta în necunoscut, copilul trebuie să dispună de acea libertate interioară,de acel 
sentiment de siguranţă, provenite din lumea sa înconjurătoare.Lipsa de creativitate se datorează însă 
unei insuficiente înţelegeri a fenomenelor, lipsei sentimentului de libertate interioară sau lipsei de 
stabilitate a condiţiilor externe.  

Creativitatea înseamnă posibilitatea de comunicare: copilul se află într-un contact continuu 

cu lumea sa interioară şi cu lumea sa exterioară.  
Atitudinea sa receptivă îi permite să intuiască şi să înţeleagă problemele existente. Pe baza 

corelaţiilor stabilite cu lumea sa interioară se formează asociaţii cu fenomene cunoscute şi trăite, 
devenind astfel posibilă rezolvarea noilor probleme apărute.  
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Curiozitatea şi setea de cunoaştere ne face receptivi faţă de lumea exterioară. Libertatea 
interioară face posibilă folosirea cunoştinţelor acumulate de către lumea trăirilor noastre subiective.  

Copilul preşcolar este prin natura sa un creativ datorită imensei sale curiozităţi, a 
freamătului permanent pentru a cunoaşte tot ceea ce se petrece în jurul său. În perioada preşcolară 
imaginaţia se exprimă viu prin tot ceea ce face copilul la grădiniţă la toatea ctivităţile. Activitatea 
didactică trebuie înţeleasă ca un act de creaţie nu ca un şir de operaţii şablon, de rutină.  

Educatoarea trebuie să dispună de capacitatea de înţelegere a copiilor, să trăiască împreună 
sentimente puternice, să creeze situaţii care să îmbogăţească mintea copilului cu anumite 
reprezentări şi obişnuinţe, să-şi transforme ocupaţia într-o frumoasă minune.  

De ce este nevoie de creativitate? Pentru a se putea desăvârşi, realiza şi actualiza, pentru a 
putea contribui activ la modelarea lumii.  

Înţelegând că viaţa nu este statică, ci un proces creativ neîntrerupt, individul izbuteşte să 
înţeleagă viaţa ca un tot unitar. „Acceptarea concepţiei că viaţa este un proces şi un produs al 
propriei creativităţi este un act de conştienţă pe care individul îl poate realiza, numai dacă, în faza 
actuală a procesului care cuprinde şi trecutul, el vede premisele viitorului.”  

Una din cele mai importante premise ale creativităţii constă în disponibilitatea de a relua 
totul de la capăt, de a considera că nimic nu este definitiv, că nici un proces nu este încheiat odată 
pentru totdeauna.  

Nu există nicio situaţie conştientă care să nu ne permită o participare creativă şi astfel, 
„Niciodată nu este prea devreme pentru începerea educării creativităţii, activitatea creatoare nu ar 

trebui îngrădită de nici un fel de interdicţii, limitări, critici”. 
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EVALUAREA PRIN TESTE ON-LINE 

 

Prof. Rodica Ionescu  

Liceul Teoretic Videle, jud. Teleorman 

 

 

 În termeni generali, evaluarea educațională este procesul de măsurare și documentare a ceea 
ce elevii au învățat. Tradiţional, evaluarea se concentrează pe identificarea cunoștințelor, abilităților 
și atitudinilor pe care le-au dobândit elevii printr-o lecție, un modul, un nivel de clasă și așa mai 
departe. 

 În mod ideal, evaluările educaționale sunt mai mult decât teste. Când sunt realizate bine, ele 
sunt instrumente puternice de învățare pentru elevi, precum și instrumente de evaluare pentru 

profesori. Iată câteva dintre avantajele bunei evaluări educaționale: 
 El îi ajută pe profesori evaluatori să urmărească progresul elevilor, astfel încât aceștia să 

poată identifica pe oricine se luptă și oferă remedii. 
 Oferă feedback elevilor cu privire la propriile performanțe, pe care le pot utiliza pentru a-și 

îmbunătăți în continuare cunoștințele și abilitățile. 
 Oferă motivația studenților, deoarece ei știu că vor fi evaluați la sfârșitul fiecărui modul sau 

curs. 

 El ajută educatorii să stabilească obiectivele de învățare și rezultatele și să determine cele 
mai bune modalități de a ajuta elevii să își atingă obiectivele. 

 Ca evaluarea să corespundă criteriilor de mai sus, este obligatoriu să se bazeze pe obiective 
și rezultate bine definite. Înainte ca evaluările să poată fi folosite ca un instrument de măsurare 
valabil pentru cunoștințe și abilități, este necesar ca acestea să fie mai întâi stabilite clar, 
sistematizate, organizate şi ierarhizate. Mai mult, evaluările trebuie să fie valide. Valabilitatea se 

referă la măsura în care o evaluare măsoară efectiv cunoștințele sau abilitățile pe care şi le propune.  

 Or, la momentul actual, şcoala se confruntă cu două tendinţe contrare:  
a) apatia elevilor, dezinteresul şi inerţia acestora faţă de orice "stimuli", inclusiv faţă de testul 

didactic;  

b) eşecul şcolar, datorat blocajului survenit în urma unei stări anxioase generate de emotivitatea 
extremă în faţa testărilor, comportament caracterizat, mai nou, de sintagma "generaţia fulgilor de 

nea". 

 Pentru a schimba raportarea elevilor la momentul evaluării, se cere o schimbare a evaluării. 
Această idee se suprapune pe teoria conform căreia schimbările în teste ar conduce la schimbări în 
rezultatele instrucționale - cu alte cuvinte, ceea ce testați este ceea ce obțineți. Ideea că testarea 
limitează natura predării este omniprezentă și astfel încercările de a schimba testele au fost 
înrădăcinate în teoria că prin testarea aspectelor mai semnificative ale cunoașterii, profesorii se vor 
concentra apoi mai mult pe aceste performanțe cognitive ca parte a repertoriului lor instructiv. 

 Iar schimbarea se impune pentru că această generaţie a fulgilor de nea este în acelaşi timp şi 
o generaţie digitală. Am adaptat aici termenul de "digital native", pe care Prensky îl atribuie 
generaţiilor născute după anul 2000, bazându-se pe "invazia" în cotidian a ceea ce numim generic 

noile tehnologii. Prensky subliniază faptul că elevii de acum (generaţia digitală) au fost crescuţi 
într-un mediu caracterizat de prezenţa constantă a tehnologiei. Această modificare în stilul de viaţă 
se impune să aibă răspuns şi în educaţie. Dacă ne asumăm existenţa unei dihotomii între generaţiile 
vechi şi noi privită din perspectiva utilizării tehnologiei digitale, se impune ca profesorii să devină, 
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în mod obligatoriu, imigranţii din prima în a doua, cei care sunt obligaţi să creeze punţi între cele 
două lumi.  

 Pentru că elevii proveniţi din aceste  generaţii digitale, obişnuiţi cu viteza comunicării pe 
facebook, cu uşurinţa informaţiei pe internet, la contactul cu şcoala clasică – cretă, tablă, 
extemporal - au mari probleme de adaptare şi de acomodare. Cresc exponenţial problemele de 
atenţie, dezinteres, nerăbdarea, neastâmpărul, o blazare nefirească vârstei. Un prim rezultat este 
absenteismul real sau disimulat (şi prin acest termen acopăr comportamentele ale cărui reprezentant 
marcă este utilizarea telefonului mobil pe sub bancă, în timpul orei). Aceasta atrage după sine 
creşterea alarmantă a numărului de analfabeţi funcţionali. Se înregistrează astfel o creştere a 
numărului de viitori adulţi inadaptaţi şi neîncadrabili într-o societate în derivă, fără un parcurs clar, 
coerent. 

 O şcoală competitivă este şcoala care oferă educabililor ceea ce au ei nevoie, iar acum se 
cere să integrăm în predare şi în evaluare noile tehnologii, astfel ca orele plictisitoare să devină 
antrenante şi interesante. Readucem elevul în şcoală dacă şcoala devine atractivă. 

 Odată cu dezvoltarea tehnologiei informației și comunicațiilor, şcoala trebuie să se 
reinventeze pentru a fi capabilă să ofere elevilor ceea ce au nevoie pentru propria lor dezvoltare, 
pentru că motivarea este un aspect cheie al învățării eficiente, dar motivația trebuie susținută prin 
feedback, răspunsuri, reflecție și implicare activă pentru ca învățarea proiectată să aibă loc.  

 Utilizarea în evaluare a testelor on-line vine ca un răspuns la o necesitate: dezvoltarea 
interesului elevului faţă de evaluare. Pentru că evaluarea prin tehnologii digitale este percepută de 
elev ca un alt joc, alături de Minecraft şi altele asemenea. Odată realizată deschiderea elevului către 
test, acesta se va afla într-o poziţie confortabilă, pe propriul teren şi astfel se va implica total, fără 
anxietăţi, fără autolimitări.  

 Din experienţă pot afirma că elevul este nerăbdător să parcurgă un test tip kahoot sau 
qwizizz dacă i se spune că e liber să-l "joace" pe telefon sau pe tabletă, iar în aceste condiţii se auto-

setează.  

 Folosirea avatarelor personalizate de jucător intensifică experiența de joc resimţită de elev în 
faţa testului on-line. Acesta atribuie avatarului calităţile pe care şi le-ar dori pentru sine, ceea ce 

ajută la conştientizarea propriei ţinte de evoluţie. Odată recunoscută problema, elevul va încerca să 
suplinească, să îmbunătăţească eventuala lipsă - îşi va adapta comportamentul astfel, încât să 
augmenteze zona în care este deficitar. 

 Mai mult, elevul tinde să adauge avatarului trăsături prin care să-şi exprime propriile trăiri: 
faţă zâmbitoare, tristă, nedumerită, dezinteresată etc., toate reflectă strări ale elevului pe care acesta 
nu e capabil (sau doritor) să şi le exprime direct. În timp, elevul îşi va dezvolta inclusiv latura 
emoţională prin acceptarea şi asumarea propriilor trăiri referitoare nu doar la contextul educaţional, 
ci extins şi în zona non-educaţională. 

 Prenky afirmă că inclusiv leisure games au un aport pozitiv în dezvoltarea copiilor, deoarece 
"Nimeni nu le spune în avans regulile calculatorului lor și jocurilor video - trebuie să-şi dea seama 
prin joc. Copiii care joacă jocuri video învaţă să deducă regulile unui joc din acţiunile/ faptele pe 

care le observă, învață să înțeleagă și să manipuleze sisteme foarte complicate. În scopul de a "bate" 
jocurile complexe pe care trebuie să le învețe, copiii reuşesc crearea de strategii pentru depășirea 
obstacolelor și analiza riscurilor asumate, dezvoltându-şi capacitatea de a lua deciziile cele mai 

înţelepte în termen limită". 

 Iar pentru profesor, utilizarea testelor on-line e o adevărată comoară: ai cooperarea 
necondiţionată, chiar entuziastă a elevilor - de unde caracterul stimulator al acestui tip de evaluare! 
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Dar, în acelaşi timp, ai un test cu un grad mare (pot spune maxim) de standardizare, deoarece testul 

se aplică uniform pentru toţi subiecţii.  
 Mai mult, ţi se generează automat analize statistice asupra rezultatelor: poţi astfel verifica 

gradul de atingere a fiecărui obiectiv în parte prin randamentul obţinut la itemul corespunzător. 
Datorită acestei oportunităţi, testele on-line sunt ideale pentru evaluarea formativă. Scopul este de a 

monitoriza învățarea elevilor este pentru a oferi feedback. O evaluare formativă verifică calitatea 
materialului, a metodei utilizate în predare, a gradului de implicare a elevului în actul educaţional. 
În plus, vă ajută să identificați punctele forte și slăbiciunile elevilor. După ce ați efectuat o evaluare 
formativă, puteți modifica instrucțiunile complete ale testului și examenul final. Evaluarea formală 
este un pre-test pentru a afla unde vă puteți îmbunătăți materialul de instruire. 
 Prin aceste teste se are în vedere evaluarea măsurii în care au fost atinse obiectivele la 
sfârșitul sau de-a lungul procesului educaţional, a progresului faţă de rezultatele anterioare dar şi a 
raportării rezultatelor la resursele utilizate. Dar măsoară mai mult: eficiența învățării, reacțiile 
asupra instruirii și beneficiile pe o bază pe termen lung.  
  Din perspectiva elevilor, se poate urmări dacă și cum utilizează cunoștințele, abilitățile și 
atitudinile învățate. În funcție de intervalul de timp, acest proces poate fi numit și evaluare de 
confirmare.  

 Evaluarea determină dacă obiectivele educației sunt îndeplinite sau nu.  Evaluarea afectează 
deciziile pe diferite domenii: grade, progres, nevoi de instruire, plasare și curriculum. 
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EDUCAŢIA NONFORMALĂ 

 

Prof. înv. primar Georgeta Lungu 

Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

I. Educaţia nonformală reprezintă ansamblul acţiunilor pedagogice proiectate şi realizate 
într-un cadru instituţionalizat extradidactic sau/ şi extraşcolar constituit ca "o punte între 
cunoştinţele asimilate la lecţii şi informaţiile acumulate informal". 

Educaţia nonformală valorifică activitatea de educaţie/ instruire organizată în afara 
sistemului de învăţământ, dar şi in interiorul acestuia (rolul cluburilor, taberelor elevilor) sub 
îndrumarea cadrelor didactice care asigură realizarea corelaţiei subiect/ educator - obiect/ educat la 

niveluri de flexibilitate complementare în raport cu resursele pedagogice formale. 
Educaţia nonformală sprijină, direct şi indirect, acţiunile şi influenţele sistemului de 

învăţământ, prin două circuite pedagogice principale: 
1) Un circuit pedagogic situat în afara clasei:  

a) cercuri pe discipline de învăţământ, cercuri interdisciplinare, cercuri tematice/ 
transdisciplinare;  

b) ansambluri sportive, artistice, culturale;  

c) întreceri, competiţii, concursuri, olimpiade şcolare; 
d) serbări, expoziţii, şezători; 
e) târguri de jucării sau de produse proprii; 
f) reviste şcolare; 

g) întâlniri cu personalităţi; 
h) activităţi directe în sprijinul instruirii elevilor: consultaţia, antrenamentul, meditaţia. 

2) Un circuit pedagogic situat în afara şcolii:  
a) activităţi perişcolare, organizate special pentru valorificarea educativă a timpului liber:  

 cu resurse tradiţionale: excursii, vizite, drumeţii, tabere, cluburi, universităţi populare, 
vizionări de spectacole (teatru, cinema etc.) şi de expoziţii;  

 cu resurse moderne: videoteca, mediateca, discoteca, radio, televiziune şcolară, instruire 
asistată pe calculator cu reţele de programe nonformale;  

 activităţi oferite de instituţii şi organizaţii culturale: ateliere de creaţie, lecţii, concursuri, 
întâlniri şi sărbători omagiale, aniversări/ comemorări ale scriitorilor, expoziţii de carte, seri literare, 
proiecţii literare/documentare;  

 activităţi de voluntariat: plantare de pomi, ajutorarea copiilor orfani şi a bătrânilor. 
b) activităţi paraşcolare, organizate în mediul socio-profesional, ca "soluţii alternative" de 

perfecţionare, reciclare, instruire permanentă, instituţionalizate special la nivel de:  
 presă pedagogică, radio-televiziune şcolară;  
 cursuri, conferinţe tematice cu programe speciale de educaţie permanentă. 

Obiectivele pedagogice specifice educaţiei nonformale completează resursele educaţiei 
formale la nivelul unor coordonate "de vocaţie":  

 sprijinirea elevilor cu şanse speciale minime-maxime de reuşită şcolară, profesională; 
 stimularea dezvoltării personalităţii elevilor şi a comunităţii educative locale, la niveluri de 

performanţă şi de competenţă superioare, relevante în plan intelectual, moral, tehnologic, estetic, 
fizic;  
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 valorificarea adecvată a strategiilor de proiectare-realizare a acţiunilor (de formare şi de 
perfecţionare profesională, de organizare a timpului liber, de alfabetizare funcţională a grupurilor 
sociale defavorizate).  

Conţinutul şi metodologia educaţiei nonformale evidenţiază următoarele note specifice 
care  apar la nivel funcţional, structural pe fondul unui plus de flexibilitate, realizat în raport cu 
educaţia formală şi de deschidere, asumat în raport cu educaţia informală:  

a) proiectarea pedagogică neformalizată, cu programe deschise spre interdisciplinaritate şi 
educaţie permanentă la nivel general-uman, profesional, sportiv, estetic;  

b) organizaţia, facultativă, neformalizată, cu profilare dependentă de opţiunile elevilor şi ale 
comunităţilor şcolare şi locale, cu deschideri speciale spre experiment şi inovaţie;  

c) evaluarea facultativă, neformalizată, cu accente psihologice prioritar stimulative, fără note 
sau calificative oficiale. 

Aceste note specifice explică avantajele, dar şi limitele educaţiei nonformale dependente de 
incapacitatea momentană a acesteia de validare socială a rezultatelor care "nu conduc decât rareori 
la o calificare oficială a competenţelor". 

Avantajele activităţilor educative nonformale pentru elevii din clasele primare sunt 
numeroase:  

 utilizarea resurselor materiale şi umane din altă perspectivă; 
 oferă elevilor posibilitatea de a-şi petrece timpul liber într-un mod organizat şi plăcut; 
 oferă posibilitatea de a opta pentru activităţi potrivite cu interesele şi aptitudinile proprii, 

contribuind la dezvoltarea personală; 
 oferă trasee de formare individualizate; 
 dezvoltă competenţele lingvistice, artistice, sportive, matematice; 
 vizează formarea competenţelor de culegere a informaţiilor din surse diferite şi competenţa 

de prelucrare a datelor; 

 înlesneşte formarea competenţei de comunicare nonverbală, de utilizare a limbajelor de 
specialitate şi de comunicare în spaţiul virtual; 

 oferă multiple situaţii de relaţionare interpersonală; 
 formează competenţe funcţionale: capacitatea de organizare şi de autogestiune, 

managementul timpului, gândire critică şi instrumentală, luarea deciziilor, capacitatea de a 

identifica şi de a rezolva probleme; 
 oferă oportunităţi de valorificare  a experienţei personale; 
 oferă posibilitatea valorificării informaţiilor în curriculum-ul asimilat şi în practică; 
 dezvoltă spiritul competiţional bazat pe o reală dezvoltare a competenţelor şi aptitudinilor, în 

condiţii de fair-play; 

 prin atmosfera relaxantă şi plăcută stimulează exprimarea liberă a ideilor, schimbul de 
păreri, cooperarea; 

 cultivă iniţiativa, creativitatea şi interesul de cunoaştere; 
 cultivă interdisciplinaritatea şi pragmatismul; 
 urmăreşte motivarea pentru informaţii şi motivaţia socială; 
 stimulează formarea stimei de sine pozitivă şi încrederea în posibilităţile proprii; 
 cultivă valorile sociale şi morale: toleranţă, responsabilitate, întrajutorare, prietenie, 

asociere, încredere, respect, înţelegere, viaţă sănătoasă, mediu curat şi sănătos; 
 elimină barierele comunicaţionale dintre elev şi cadru didactic; 
 creează empatie în relaţia profesor- elev; 
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 oferă forme colaterale de învăţare, de aplicare şi de verificare a informaţiilor; 
 integrarea şi valorizarea fiecărui copil participant; 
 colaborarea cu familia; 

 corectează stilul de predare a cadrului didactic; 
 stimulează relaţionarea şi responsabilizarea între generaţii; 
 sprijină reforma educaţională prin promovarea schimbărilor educaţionale “de jos în sus” şi 

prin motivarea cadrelor didactice pentru parteneriate şi pentru inovare. 
 Limitele respective reflectă fluiditatea structurilor organizatorice focalizate în prea mare 

măsură asupra obiectivelor pe termen scurt şi asupra "libertăţii" metodologice a educatorilor. 
Strategiile asumate nu asigură nici conţinuturile pedagogice necesare pentru susţinerea socială a 
acţiunilor educaţionale declanşate şi nici resursele de adaptabilitate, individuale şi comunitare, 

valorificabile în direcţia educaţiei permanente.  
Ele comportă astfel, trei riscuri pedagogice majore:  

 promovarea unui activism de suprafaţă, dependent doar de îndeplinirea obiectivelor 
concrete, rupte adesea de obiectivele specifice educaţiei formale;  

 avansarea unui proiect dependent doar de mijloacele tehnice disponibile care pot 

dezechilibra corelaţia funcţională dintre subiectul şi obiectul educaţiei;  
 eludarea posibilităţilor de validare socială reală a rezultatelor în raport cu "diplomele şi 

certificatele" obţinute la nivelul educaţiei formale. 
II. Concluzii:  

Există programe transversale realizate de MECTS care vizează educaţia nonformală: 
a)  Programul de Educaţia pentru cetăţenie democratică care conţine dezvoltarea de 

curriculum pentru clasele I-II, V-VI, IX-X şi a unui curriculum pentru activităţi de educaţie 
nonformală, formarea cadrelor didactice pentru implementarea curriculum-ului ECD; 

b) Programele de Educaţie pentru sănătate pentru clasele I-XII, de Educaţie ecologică,  
Educaţie economică şi de Educaţie pentru multiculturalitate vizează relaţia dintre curriculum-ul 

formal şi cel nonformal, se realizează prin parteneriate cu reprezentanţi ai unor instituţii publice, 
guvernamentale sau nonguvernamentale. Activităţile şcolare sunt abordate din pespectiva profilului 

de activităţi de educaţie nonformală: crearea unui climat afectiv, preluarea experienţei de viaţă a 
elevului, efectuarea sarcinilor de lucru în echipă. 

În prezent, în şcoala românească, educaţia nonformală este văzută paralel faţă de educaţia 
formală, nu în relaţia complementară şi coezivă formal/ nonformal/ informal, din perspectiva 
învăţării pe tot parcursul vieţii. 

Educaţia nonformală se realizează prin programele disciplinelor opţionale şi prin activităţile 
extracurriculare proiectate şi realizate de către cadrele didactice. 

Este necesară crearea unei oferte lărgite de educaţie şi formare care să fie accesibilă şi 
răspundă nevoilor întâlnite pe parcursul vieţii, pentru formarea personalităţii fiecăruia. 
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RANDAMENTUL ȘCOLAR. SUCCESUL ȘI INSUCCESUL 

 

Prof. Monica Lucia Marian  

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

 

 Abordarea procesului de învățământ din punct de vedere al eficienței sale, se impune astăzi 
cu tot mai multă insistență.Proiectarea educațională include ca secvență importantă determinarea și 
înregistrarea rezultatelor obținute. Acestea se observă în comportamentul verbal și nonverbal al 
elevilor și îmbracă forma randamentului școlar sau performanțelor școlare. Măsurarea 
performanțelor și exprimarea lor cantitativă oferă posibilitatea evaluării acestui proces. Eficiența se 
exprimă prin raportul dintre ”fluxul de intrare” și ”fluxul de ieșire”. Ea poate fi evaluată prin analiza 
rezultatelor materializate în ”produsul” unor cicluri ale sistemului de învățământ, prin analiza 

”produsului final”, respectiv a modului în care absolvenții se integrează în viața socială. Pe plan 
psihologic eficiența constă în depășirea și rezolvarea contradicțiilor interne dintre solicitările 
obiective, impuse din exterior și starea de dezvoltare psihică la care a ajuns elevul. Din această 
perspectivă ea îmbracă forma succesului sau insuccesului școlar. 

  Succesul va stabili relațiile ce apar între solicitări și nivelul dezvoltărilor psihofizice a 
elevului, iar insuccesul (eșecul, nereușita, rămânerea în urmă la învățătură) este un indice al 
diferenței dintre cei doi poli. 

 Dacă eficiența procesului de învățământ presupune raportarea randamentului sau 
performanțelor școlare la solicitările obiective, succesul școlar presupune raportarea atât la 

exigențele exterioare, cât și la posibilitățile interne ale elevului. Deci, calitatea acestor performanțe, 
măsurate și evaluate cu ajutorul diferitelor instrumente docimologice, constituie criteriu de 
apreciere a eficienței procesului de învățământ și cadrul de referință pentru analiza succesului 
(insuccesului) școlar. Nuanțarea este impusă de diferențele care există între elevi în ceea ce privește 
posibilitățile lor interne de a răspunde la solicitările externe, succesul (insuccesul) școlar 
presupunând raportarea performanțelor la aceste posibilități. 

 Recunoscând diferențele individuale, generate de condițiile interne ale elevilor, realitatea 
școlară oferă posibilitatea determinării unor tipologii de manifestare. În ceea ce privește insuccesul 
școlar se face o diferențiere, insuccesul generalizat și cel particular. În primul caz este vorba de 
elevi care întâmpină dificultăți de adaptare la viața școlară în ansamblu, care nu fac față baremurilor 
minime la aproape toate materiile. În cea de a doua categorie se află elevii care au greutăți la unele 
obiecte de învățământ sau pentru o perioadă de timp. 

 Insuccesul școlar este un fenomen dinamic, evoluția lui parcurge faze de intensitate 
variabilă, cumanifestări specifice. Faza inițială constă în rămânerea în urmă la învățătură iar cea 
finală, de insucces evident, este consemnată prin corigență și repetenție. Rămânerea în urmă la 
învățătură este o fază de insucces latent și temporar. ”Surprinsă în stadiile sale incipiente, când se 
produc primele neajunsuri în munca școlară a elevului, când este numai un moment al evoluției 
situațieisale școlare, rămânerea în urmă la învățătură poate fi ”dirijată”, printr-o intervenție 
pedagogică adecvată spre învingerea greutăților și asigurarea reușitei la învățătură.” (V. Radulian, 

1967, p.5) 

 Din punct de vedere pedagogic, important este de a preveni insuccesul școlar și nu de a-l 

consemna și analiza după ce el a devenit o stare reală. Prevenirea  presupune intervenție conștientă, 
întemeiată pe cunoașterea cauzelor care ar putea genera nereușită în activitatea de învățare. 
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Obținerea unui randament școlar ce determină succesul școlar este determinat de două categorii de 
factori, o categorie include toți factorii care se referă la geneza, organizarea și administrarea 
solicitărilor obiective, cealaltă înglobând toate variabilele personalității elevului implicate în 
procesul învățării. 

Deci, factorii care influențează succesul școlar sunt: 
 Factorii sociopedagogici, și anume: 
 Structura instituțională a învățămâtului; 
 Factorii familiali; 

 Organizarea pedagogică a procesului de învățământ. 
 Factorii biopsihologici, care constau în: 
 Factori biologici; 

 Factori psihologici care pot fi intelectuali sau nonintelectuali. 

 Structura instituțională a sistemului de învățământ își pune amprenta asupra succesului 

școlar prin specificul relațiilor instituite, vertical și orizontal, între diversele module. 
 Contribuția familiei la asigurarea  progresului școlar al copilului poate fi pusă pe seama 

climatului familial ce se constituie în interiorul acestei unități sociale, precum și a colaborării ei cu 
școala. Rolul familiei în dezvoltarea psihosomatică a copilului este hotărâtor, punctul de plecare al 
traiectoriei viitorului adult aflâdu-se aici. Prin regimul de viață pe care părinții îl impun și 
controlează contribuie la formarea unui stil individual de muncă și a unor trăsături de caracter 
necesare înlăturării dificultăților în activitatea de învățare. 

 Organizarea pedagogică a procesului de învățământ include totalitatea intervențiilor 
întrepinse în mod conștient care determină în mod direct activitatea de învățare a elevului. 
Ansamblul  acestor ”presiuni” din exterior ar putea fi sistematizate în: elemente de conținut 
(informații didactice), tehnologia procesului de învățământ, personalitatea profesorului. 

 Din punct de vedre pedagogic învățarea activă este rezultatul întregii activități de organizare, 
conducere și îndrumare a procesului de învățământ de către profesor. Strategiile didactice sunt 
principalele instrumente folosite în acest sens. Combinarea într-un anume fel a strategiilor didactice 

conduce la crearea unui mediu școlar corespunzător. Nivelul și gradul de activizare a elevilor sunt 
puternic influențate de modul în care se realizează individualizarea în procesul de învățare. 

 Întregul evantai al dezideratelor pedagogice legate de succesul/insuccesul școlar poartă 
pecetea personalității profesorului. Dintre componentele personalității sale, pregătirea 
psihopedagogică se află într-o corelație ridicată cu rezultatele la învățătură, ea oferindu-i 

posibilitatea adaptării procesului de instruire la particularitățile tipologice și individuale ale elevilor. 
 A doua categorie de factori, cei biopsihologici sau interni, care se referă la elev sunt factorii 

de ordin somatofiziologic, dezvoltarea fizică, starea de sănătate și echilibru fiziologic. 
 Starea generală a sănătății își pune amprenta asupra puterii de muncă și a rezistenței la efort. 
 În cadrul factorilor psihologici ai reușitei școlare se departajează factorii intelectuali și cei 

non intelectuali. 

 Factorii intelectuali se referă la anumite particularități ale inteligenței și proceselor cognitive 
(gândire, imaginație, limbaj, memorie, atenție etc.) care determină structura intelectuală a 
personalității umane. Învățarea presupune formarea de comportamente cognitive, psihomotorii și 
afective. Particularitățile intelectului sunt concomitent premise și consecințe ale activității de 
învățare. Reușita acesteia presupune un anumit nivel al dezvoltării și funcționării lor. 

 În categoria factorilor nonintelectuali ai reușitei școlare sunt incluși factorii motivaționali, 
afectivi-atitudinali și caracteriali. O motivație puternică (pozitivă) favorizează obținerea unor 
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performanțe ridicate pe când o motivație slabă (negativă) diminuează participarea elevului în 
activitatea de învățare. Motivația îndeplinește un rol activator și dinamizator în reușita școlară a 
elevilor. Se consideră în acest sens că ”orice proces cognitiv are implicații emoționale și orice 
emoție nouă se leagă de un conținut cognitiv” (P. Popescu-Neveanu, 1977, p.188). Dintre aceste 

motive cognitive menționăm trebuința de informație, trebuința de performanță, de autorealizare, 
curiozitatea perceptivă, curiozitatea epistemică etc. Un rol asemănător îl au și interesele cognitive 
cum ar fi: dorința de a obține note mai bune, motivația de prestigiu, de statut, motivația declanșată 
de cooperare și competiție, trebuința de succes, trebuința de a evita eșecul sau pedeapsa, nivelul de 
aspirație etc. 

 Activitatea școlară este declanșată și întreținută deun complex de motive, de un ”câmp 
motivațional”. Lupta dintre ele, conflictul care apare cu acest prilej depinde atât de împrejurările 
externe, cât și de trăsăturile de personalitate. Depășirea confictului motivațional, prin impunerea 
motivelor pozitive, stenice este consecința unei bune organizări a procesului de învățare. 

 Din aceeași categorie a factorilor nonintelectuali fac parte și cei afectivi-atitudinali. Factorii 

volitivi-caracteriali sunt tot de natură nonintelectuală. Învățarea presupune efort pentru învingerea 
dificultăților interne și externe. Alegerea și fixarea scopurilor, învingerea tendințelor impulsive, 
depășirea conflictelor motivaționale, mobilizarea resurselor energetice interne solicită anumite 
trăsături volitiv-caracteriale cum ar fi: perseverența, conștiinciozitatea, ambiția, stăpânirea de sine, 
spiritul de inițiativă, rezistența la efort, independența etc. La polul opus aceste trăsături îmbracă 
formă negativă de lene, nestăpânire, apatie, dependență, pasivitate, încăpățânareetc. 

 Pe baza celor de mai sus putem spune că succesul/ insuccesul școlar este determinat de un 
complex de factori care pot acționa concomitent sau succesiv. Oricare din acești factori participă și 
condiționează într-o măsură sau alta rezultatele la învățătură. 
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DEMERSUL EDUCATIV ÎNTRE TRADIȚIE ȘI MODERNITATE  
 

Prof. Raluca Pescaru  

Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia, jud. Alba 

 

 

În societatea tradiţională, valorile promovate de şcoală erau ascultarea, disciplina, supunerea 
faţă de profesor. Cadrul didactic avea o poziţie privilegiată în câmpul şcolar, spre deosebire de elev, 
văzut drept obiect pasiv al procesului de învăţământ. Aceste coordonate se modifică însă în şcoala 
modernă, care pune accent pe alte valori, cum ar fi cooperarea, competiţia pozitivă şi iniţiativa 
proprie.  

 Acţiunea definitorie a şcolii rămâne educaţia, considerată un proces destinat exclusiv omului 

şi care vizează disciplinarea şi civilizarea acestuia, din perspectiva unui ideal de personalitate 
umană, propus şi dorit chiar de societate. Ioan Cerghit definea educaţia din mai multe unghiuri, ca 
proces, prin care fiinţa umană este supusă unei transformări îndelungate, ca acţiune de conducere, 
omul devenind o fiinţă formată şi autonomă, dar şi ca acţiune socială sau ca relaţie desfăşurată între 
doi poli, educatorul şi cel care este educat. 
 Funcţiile educaţiei sunt diverse şi se referă la transmiterea valorilor pe care societatea le 
posedă, la pregătirea şi la formarea oamenilor sau la valorizarea creaţiilor culturale. Educaţia 
trebuie să ţină cont de particularităţile individuale şi de vârstă ale copiilor, folosind metode şi 
strategii optime de dezvoltare ale acestora. Ea trebuie, de asemenea, să stimuleze imaginaţia şi 
exprimarea elevilor, oferindu-le un cadru favorabil creşterii, fără a le impune un cadru rigid, 
prestabilit.  

 Dacă altădată metoda predominantă de desfăşurare a lecţiei era expunerea, pentru că oferea 
posibilitatea profesorului să-şi etaleze bagajul de cunoştinţe, astăzi se pune accent pe metode 
moderne, care să transforme profesorul în manager al învăţării, iar elevului să i se creeze cadrul 
unei manifestări proprii, pentru a-şi putea forma puncte de vedere personale.   
 Însuşi procesul de învăţământ se îmbogăţeşte cu o nouă latură, evaluarea, care vine să 
completeze predarea şi învăţarea, astfel încât cadrul didactic îşi sporeşte atribuţiile, dar, pe de altă 
parte, dă posibilitatea elevului să ia parte la instruirea proprie, profesorul coordonând acest proces. 
Lecţia, ca formă de bază a desfăşurării instrucţiei şi educaţiei, devine o suită de evenimente care pot 
fi segmentate, fiecare având coerenţă şi conducând elevii spre realizarea obiectivelor. Acest demers 

se află sub incidenţa unor principii didactice, care îl orientează şi care vizează alegerea unor metode 
specifice, selectarea celor mai utile strategii. Astfel, principiul caracterului educativ al instruirii ţine 
cont nu de cunoştintele pe care elevul le va fi asimilat la sfârşitul procesului educativ, ci de modul 
în care aceste cunoştinţe vor fi aplicate. Tot acest principiu insistă asupra formării unor princeperi şi 
deprinderi de muncă individuală şi intelectuală, mutând accentul de pe informativ pe formativ.  
 Un alt principiu este cel al însuşirii conştiente şi active. Învăţământul tradiţional se axa pe 
respectarea intervalului de timp alocat orei, în dauna elevilor, care nu asimilau în mod corect 
informaţiile transmise. Acest principiu, însă, insistă asupra unei apropieri între elevi şi conţinutul 
curricular şi cere ca ambii parteneri să se implice în procesul didactic. Efortul este dublu. Pe de o 
parte, profesorul trebuie să cedeze o parte din atribuţii, renunţând la poziţia centrală care i se 
atribuia în învăţământul tradiţional. De cealaltă parte, elevul este stimulat să aibă încredere în 
posibilităţile proprii şi să-şi depăşească pasivismul.  
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 Câmpul şcolar educativ modern se desfăşoară, aşadar, între două elemente care trebuie să 
participe în egală măsură. Profesorul, manager şi formator al procesului instructiv-educativ, şi 
elevul, obiect şi subiect al acestui proces, dobândind autonomie şi formându-se în spiritul 
responsabilităţii şi al culturii civice.    

 Total diferită de pedagogia tradiţională, pedagogia modernă modifică rolul jucat de polii 
educaţionali, mutând accentul pe elev. Abandonarea limbii de lemn, folosirea unui discurs nou, 
mobilizarea elevilor în procesul educativ sunt numai câteva dintre caracteristicile acestei pedagogii. 

Întrebarea dominantă a învăţământului modern este ce rol alege şcoala să joace în societatea actuală 
şi cât de pregatită este ea să facă faţă schimbărilor provocate de globalizare. Idealul educaţional este 
legat de valorile culturale ce trebuie asimilate, de tipul de personalitate impus de societate, dar şi de 
nevoile elevului. Nu mai este vorba de un model educaţional standard, ci de unul dinamic, în 
concordanţă cu noile realităţi şi capabil să reziste la schimbări.  
 Dacă învăţământul tradiţional era privit ca un proces de transmitere de informaţii, în cadrul 
căruia profesorii reprezentau poziţia dominantă, învăţământul modern primeşte alte trăsături. Cadrul 
didactic nu mai este transmiţător, ci facilitator de cunoştinţe, folosind dialogul şi cooperarea în 
relaţia cu elevii. Acest profesor va şti să coordoneze procesul educativ, astfel încât toţi elevii să 
atingă obiectivele stabilite şi va fi capabil, de asemenea, să-l ajute pe elev să-şi formeze capacităţi 
de muncă individuală şi să folosească ceea ce a dobândit.  
 Din perspectiva pedagogiei moderne, a preda devine un demers educativ în cadrul căruia 
sunt mobilizate resursele clasei de elevi, aceasta fiind motivată permanent să parcurgă procesul 
instructiv. A altă componentă a învăţării este evaluarea, modalitate prin care profesorul stabileşte 
măsura în care obiectivele au fost atinse şi prin care va pune la punct o strategie didactică mai 
eficientă pentru următorul proces instructiv. Activitatea independentă desfăşurată de elevi devine, 
astfel, concludentă şi necesară, ea dând dovada utilităţii metodelor abordate. Profesorul va organiza 

şi va coordona acest demers instructiv, exercitând funcţii diverse, de organizare a activităţii, de 
impunere a unor metode, de dezvoltare a unor capacităţi şi de personalizare a activităţii didactice.  

Pedagogia activă, caracteristică învăţământului modern, face posibilă trecerea de la 

transmiterea de cunoştinţe la formarea de deprinderi şi de abilităţi, accentuând astfel latura 
formativă a educaţiei. Modelul magistricentric, al dascălului aflat în centrul procesului instructiv – 

educativ, este considerat depăşit şi este înlocuit de o viziune pedagogică nouă, în care elevul joacă 
rolul cel mai important, devenind parte activă a instruirii sale.  

         Învăţământul modern nu caută să scoată în evidenţă rolul profesorului, ci vine în 
întâmpinarea cerinţelor societăţii, propunând strategii didactice potrivite pentru formarea elevilor. 
Experienţa tradiţiei şi capacitatea de inovare şi de creativitate sunt noile repere ale şcolii, care 
propune educaţii noi, în acord cu societatea globală: educaţia pentru pace, educaţia ecologică ori 
educaţia pentru o societate multiculturală.  

De asemenea, metoda predominantă de desfăşurare a instrucţiei este metoda euristică, 
deoarece învăţarea prin descoperire asigură elevilor o dobândire conştientă a conţinutului curricular, 
acesta fiind uşor de reactualizat, o dată trecut prin filtrul propriu. Şcoala trebuie să încurajeze 
formarea unui spirit critic, a unor atitudini pozitive şi a studiului individual, antrenând elevii în 
activităţi diverse şi diversificate, pentru a-i face să renunţe la rolul pasiv.  
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DISCUȚIA, METODĂ DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE CU 

VALENŢE ACTIVIZATOARE ALE PROCESULUI INSTRUCTIV-

EDUCATIV 

 

Prof. Viorela Simedru 

Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad, jud. Arad 

 

 Învăţarea activă, de tip inovator, are drept caracteristici esenţiale: caracterul anticipativ și 
participativ. 

Educaţia secolului XXI se realizează prin:  
 a învăţa SĂ CUNOŞTI  
 a învăţa SĂ FACI 
 a învăţa SĂ FII 
 a învăţa SĂ CONVIŢUIEŞTI 

 Noi, dascălii, avem misiunea să-i învăţam pe elevi să înveţe, să-i abilităm cu tehnici de 
învăţare eficientă şi să-i pregătim în acelaşi timp pentru autoînvăţare şi educaţie permanentă. 
Învăţarea ar trebui sa fie tot mai mult un proiect personal al elevului, asistat de un educator ce este 
mai degrabă un organizator, un animator, un manager al unor situaţii de instruire, care să faciliteze 
învăţarea eficientă. 
 Folosirea cu precădere a metodelor activ-participative alături de cele tradiţionale, marchează 
un nivel superior în spirala modernizării strategiilor didactice. 
 Prin metodele activ-participative înţelegem toate situaţiile, nu numai metodele active 
propriu-zise în care elevii sunt puşi şi care-i scot pe aceştia din ipostaza de obiect al formarii şi-i 
transformă în subiecţi activi, coparticipanţi la propria formare. 
 Ca dascăli, am fost şi suntem preocupaţi permanent de găsirea unor metode şi procedee 
variate adaptate diferitelor situaţii de instruire în care elevii sunt puşi. Canalizând efortul nostru în 
direcţia operaţionalizării cunoştinţelor, creştem interesul şi motivaţia elevilor pentru diferite 
domenii ale cunoaşterii, şi îi pregătim mai bine pe aceştia în perspectiva integrării în viaţa socială. 
 Îmbinând activitatea frontală cu cea individuală şi pe grupe, realizând diferenţierea şi 
personalizarea activităţii de instruire, folosim strategii didactice moderne. 

 Pentru activizarea predării învăţării folosim metode, tehnici şi procedee care să-l implice pe 

elev în procesul de învăţare şi urmărim dezvoltarea gândirii, stimularea creativităţii, dezvoltarea 
interesului pentru învăţare, în sensul formării lui ca participant activ la procesul de educare. Astfel, 
ajutăm elevul să înţeleagă lumea în care trăieşte şi să aplice în diferite situaţii de viaţă ceea ce a 
învăţat.  
 Dintre metodele cu valenţe activizatoare aplicabile la orele de curs, amintim: 

 discuţia  
 cubul  

 brainstormingul  
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 metoda mozaic  

 organizatorul grafic 

 DISCUŢIA. Folosind această metodă activ-participativă la diferite discipline şi în diverse 
momente ale lecţiei, favorizăm înţelegerea conceptelor şi ideilor, valorificăm experienţa proprie a 
elevilor, transformăm activitatea didactică într-un schimb reciproc de informaţii, idei, impresii, 
păreri, critici şi propuneri în jurul unei teme. Creăm o atmosferă de deschidere, facilităm 
intercomunicarea şi acceptăm punctele diferite de vedere, realizăm un climat democratic la nivelul 
clasei.  

 Etapele metodei: 

a) reamintirea regulilor de discuţie; stabilim împreună cu elevii reguli pe care toţi să le înţeleagă şi 
să le respecte, acestea fiind: 

 întotdeauna ascultăm persoana care vorbeşte; 
 vorbeşte când îţi vine rândul; 
 ridică mâna dacă doreşti să spui ceva; 
 nu-l întrerupe pe cel care vorbeşte; 
 critică ideea şi nu persoana care o exprimă; 
 nu râde de ce spune colegul tău; 
 încurajează-ţi colegii să participe la discuţii; 

b) prezentarea clară a subiectului discuţiei; 
c) moderarea discuţiei cu orientarea răspunsurilor elevilor prin lansarea unor întrebări de tipul:  
 „De ce credeţi că...?”  
 „Ce s-a întâmplat?” 

 „De ce s-a întâmplat aceasta?” 

 „Se putea întâmpla şi altfel?”  
 „Cum?” 

 „Ce ai fi făcut tu într-o astfel de situaţie?”  
 „A fost corect? De ce?” 

 „Ce ai fi simţit tu într-o astfel de situaţie?” etc.  
 Aceste întrebări se folosesc în scopul înţelegerii de către elevi a cauzelor şi efectelor, în 
acelaşi timp ajutându-i să-şi clarifice perspectiva asupra cazului, întrebările presupunând analiza, 
sinteza şi evaluarea evenimentelor. Constatăm că această metodă are o mai mare eficacitate la 
disciplinele educaţie civică, literatură, istorie. 
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SISTEME ALTERNATIVE DE EDUCAŢIE 

 

Prof. Daniela Tirea   

Şcoala Gimnazială „I. D. Sîrbu” Petrila, jud. Hunedoara 

  

În viziune postmodernistă, sistemul de învăţământ, în sens larg, cuprinde “ansamblul 

instituţiilor care participă la organizarea arhitecturii şcolare, adică la derularea generală a studiilor 
pe cicluri, orientări, filiere etc Privit din această perspectivă, sistemul de învăţământ are un caracter 
deschis incluzând pe lângă instituţiile şcolare şi universitare cu caracter formal şi instituţile 
specializate în instruire nonformală, cum ar fi centrele de pregătire profesională, cluburile, taberele 
şcolare, programele de radio/televiziune şcolară/universitară, pe de o parte şi pe de altă parte, 
diferiţi agenţi sociali cu care şcoala stabileşte relaţii de tip contractual (şcolile militare, şcolile 
profesionale, biserica) sau consensuale (familia, comunitatea locală).  

Pedagogia presupune, combinarea a două planuri: cel practic – ca stimulent al cunoaşterii 
teoretice (realul pedagogic după care se enunţă principii şi reguli, cel care determină sintezele) şi cel 

teoretic – la care se raportează fenomenele practice şi care trebuie să realimenteze practica educaţiei 
(altfel scolastica reapare şi nu va putea scăpa de inevitabile erori sau confuzii (prin ne-verificare 

practică).  

Am asistat fiecare dintre noi la o adaptare a sistemului educaţional, determinat atât de noile 
schimbări ale societăţii, cât şi de impregnarea valorilor aduse din vest în ceea ce priveşte sistemul 
educaţional. Această tendinţă s-a concretizat în România prin introducerea alternativelor 
educaţionale, cele mai multe având la bază iniţiative private. 

 În comunicatul de presă al M.E.C şi C.N.A.E din 31.03.2004 sunt precizate cele 3 forme de 

educaţii alternative existente în România: 
 *Pedagogia Waldorf (1990) 

 *Pedagogia Montessori (1993) 

 *Alternativa Step by Step (1996) 

 Pedagogia Waldorf. Pedagogia Waldorf îşi propune educarea omului în ansamblul său, prin 
mijloace specifice şi accesibile fiecărei vârste, cunoaşterea nemijlocită a lumii prin acţiune, toate 
cunoştinţele fiind rezultatul unei activităţi proprii. Elevului trebuie să îi placă cea ce face, să nu fie 
constrâns, de aceea nu se utilizează catalogul, nu se dau note, examene sau teme pentru acasă. 

Pedagogia Waldorf rezultă din antropozofie în general, şi în particular, din ceea ce are de 
spus cu privire la dezvoltarea copilului. Antropozofia, care este înţeleasă nu ca o religie, ci ca o 
viziune asupra Universului şi Omului, nu este predată în şcolile Waldorf; se respectă libertatea 
spirituală a elevilor şi a familiilor lor (R. Lanz, 1994). 
 Principalele fundamente şi caracteristici ale pedagogiei Waldorf sunt următoarele: 

 Vizează transformarea fiinţei omeneşti, dezvoltarea sa armonioasă, stabilirea unei relaţii 
sănătoase între individ şi lumea înconjurătoare şi integrarea sa în realitatea socială. 

 Cunoştinţele nu sunt considerate ca scop în sine, ci ca un instrument important pentru 
formare, pentru asigurarea legăturii cu viaţa. 

 În curriculumul Waldorf, un loc important îl ocupă artele, lucrul manual, artizanatul, care 
oferă elevilor un contact cu diverse materii şi nenumărate activităţi de bază ale omului (torsul, 
ţesutul, sculptura, pictura, forjarea, modelarea etc.); lor li se adaugă limbajul (vorbirea, scrierea şi 
lectura), istoria, geografia, limbile străine, matematica şi geometria, ştiinţele, desenul, activităţile 
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corporale, religia ş.a. 

 Elevii reprezintă „scopul şi raţiunea existenţei şcolilor Waldorf”, ei fiind consideraţi 
individualităţi şi acceptaţi fără nicio prejudecată socială, religioasă, de sex, de rasă sau de orice 
altfel. 

 Unitatea funcţională o reprezintă clasa, în care sunt reuniţi elevi de aceeaşi vârstă şi care este 
înţeleasă nu doar ca o unitate administrativă, ci ca o individualitate; componenţa unei clase nu se 
modifică în timp (repetarea anului şcolar este evitată, considerându-se că ea are consecinţe 
dezastruoase; excepţie fac cazurile în care toţi profesorii clasei, medicul şcolar şi părinţii stabilesc, 

de comun acord, că dezvoltarea elevului este întârziată din punct de vedere psihic şi fizic). Esenţa 
acestei pedagogii este considerată relaţia elev-profesor. 

 Profesorul ţine legătura cu părinţii elevilor, astfel încât activitatea sa pedagogică are o 
caracteristică mai personală; cel puţin o dată pe semestru, părinţii elevilor se întâlnesc cu toţi 
profesorii clasei în vederea îmbunătăţirii activităţii didactice. 

 Educaţia Montessori. Scopul educaţiei Montessori, în viziunea celei care a fundamentat-o - 

dr. Maria Montessori, este de a învăţa copilul să gândească şi să acţioneze independent, într-o 

manieră responsabilă. 
Filosofia metodei de educaţie Montessori se bazează pe preocuparea de a oferi tuturor 

copiilor oportunitatea de a se dezvolta la potenţialul lor maxim şi libertatea de a găsi soluţii pentru 
propriile lor probleme. Cheia învăţării complete este considerată automotivarea, de aceea, copilul şi 
învăţarea sunt situate pe primul loc, iar predarea şi programa de educaţie pe locul al doilea. 

Susţinătorii educaţiei Montessori pledează pentru conceperea unui mediu de instruire bazat 
pe obiecte mici, uşor de manipulat şi detailate din punct de vedere vizual. Metoda de educaţie este o 
metodă ştiinţifică, bazată pe observarea obiectivă a copilului, pe pregătirea mediului de instruire pe 
baza observaţiilor realizate şi pe conceperea programei de educaţie în mod creativ, în funcţie de 
nevoile copilului. 

 Alternativa Step by Step. Programul Step by Step susţine necesitatea creării unui model 
educaţional care să facă elevul conştient că tot ce se întâmplă în viaţă este interdependent. De 
asemenea, el pune accent pe colaborarea şcolii cu familiile elevilor, pe implicarea părinţilor 
acestora în conceperea şi organizarea activităţilor din şcoală. 

La baza activităţilor didactice se află munca în grupuri, scopurile acestor activităţii fiind de 
a-i învăţa pe copii să îşi dezvolte un simţ al identităţii şi preţuirii de sine, să coopereze, să se 
respecte unii pe alţii şi să se integreze în comunitatea elevilor. Modalităţile de lucru pe grupuri 

alternează atât datorită modului de dispunere a mobilierului, cât şi metodelor aplicate, care cer 
organizarea elevilor în formaţii de lucru de diferite mărimi. 

Metodologia didactică utilizată este activizantă în primul rând datorită faptului că vizează 
abordarea individualizată a elevilor clasei, ţinând cont de nivelul de dezvoltare al fiecăruia. 
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ALTERNATIVE METODOLOGICE INTERACTIVE 

ÎNVĂŢAREA PRIN COOPERARE 

 

Prof. Ionel Tirea  

Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” Petrila, jud. Hunedoara 

 

 Ştiinţele educaţiei şi psihologia au parcurs în ultimele decenii paşi importanţi în descifrarea 
mecanismelor cognitive, în decriptarea modului cum învaţă copilul, mai ales la vârsta preşcolară. 
Deoarece cenzura conştiinţei şi a inteligenţei sunt restrânse în perioada preşcolară, copilul învaţă 
mai ales din experienţa trăită, din contactul direct cu obiectele şi fenomenele, prin imitarea adultului 
şi prin asumarea de roluri în jocurile sale, care imită situaţiile sociale. Poveştile, basmele, cărţile 
ilustrate, dialogurile cu părinţii, cu educatoarea şi cu alţi copii, mijloacele de comunicare la care au 

acces, TV, radio, calculator, îi sporesc informaţiile, dar acestea se integrează în experienţă pe 
măsură ce sunt aplicate în practică. 
 Cercetările de psihologie subliniază caracterul concret intuitiv al învăţării, necesitatea de 
vehiculare a obiectelor, caracterul intuitiv al asimilării de informaţii şi rolul activităţii practice şi al 
jocului în dezvoltarea personalităţii preşcolarului. Rolul familiei, al profesorului, al grupului de 
elevii reprezintă factorii ce influenţează major evoluţia învăţării.  
 Învăţarea prin cooperare este o strategie de instruire structurată şi sistematizată, în cadrul 
căreia grupe mici lucrează împreună pentru a atinge un ţel comun. Premisa învăţării prin cooperare 
este acea conform căreia subiecţii care lucrează în echipă sunt capabili să aplice şi să sintetizeze 
cunoştinţele în moduri variate şi complexe, învăţând în acelaşi timp mai temeinic decât în cazul 
lucrului individual. Johnson D.W. şi Johnson R. T. au scris mult despre învăţarea prin cooperare. 
Studiul lor cercetează cazuri comparând efectele diferite ale învăţării prin cooperare faţă de 
tehnicile de învăţare numite tradiţionale. Munca în echipă dezvoltă elevilor o competenţă 
importantă pentru viaţa şi activitatea viitorilor adulţi.  
 Învăţarea prin cooperare determină dezvoltarea personală prin acţiuni de autoconştientizare 
în cadrul grupurilor mici. Ea solicită toleranţă faţă de modurile diferite de gândire şi simţire, 
valorizând nevoia eleviilor de a lucra împreună într-un climat prietenos de susţinere reciprocă. 
 Ideea de bază a învăţării prin cooperare este reprezentată de realitatea socială, aceasta fiind o 
construcţie tranzacţionată între persoane. Educaţia trebuie să ţină cont că şcolarul este 
autodeterminat, are propriile sale nevoi, aspiraţii, cunoştinţe, stiluri de învăţare. Predarea pe reţete 
predefinite este inutilă, ceea ce face ca profesorului să adopte o atitudine de colaborare cu elevul în 
vederea educării acestuia. Strategia colaborativă implică formarea de grupuri de lucru alcătuite din 
elevii. Aceştia îndeplinesc sarcini de învăţare. Abilităţile sociale sunt dezvoltate prin aderarea 
eleviilor la normele grupului. Strategia încurajează exprimarea eleviilor în grupul din care fac parte 
gândirea critică, munca în echipă, dezvoltarea abilităţilor metacognitive. Ideal este ca în cazul 
adoptării acestei strategii să selectăm teme şi activităţi bazate pe experienţe anterioare ale eleviilor. 
Dacă activităţile selectate sunt importante pentru elevii, gradul lor de implicare în activitate creşte 
exponenţial. În cazul în care selectăm activităţi incluse în programa şcolară este important să ne 
asigurăm că acestea permit perspective multiple, interpretări diverse şi libertate de exprimare. 
 Avantajele acestei strategii constă în faptul că pot fi folosite cu succes, indiferent de aria 

curriculară, deoarece este o strategie ce angajează cognitiv copilul. Prin forma sa, ea solicită 
activitate şi implicare din partea copilului. Lucrul în grup solicită o minimă perioadă de organizare a 
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acestuia şi a sarcinii. De obicei, sarcinile se distribuie în grup, astfel încât toţi şcolarii sunt cuprinşi 
în activitate. 
 Avantajele activităţii în grupuri mici sunt multiple: facilitează acomodarea firească a 
elevului la sistemul de relaţii norme şi valori şi comportamente ale grupului din care face parte, se 

realizează uşor relaţionarea socială, contribuie la educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter, 
dezvoltă spiritul de cooperare, coordonează eforturile individuale pentru atingerea unui scop comun 
şi reciprocitatea interacţiunilor. 
 Metoda turneului între echipe promovează proceduri similare, cu deosebirea esenţială că la 
sfârşitul ciclului de învăţare se desfăşoară un concurs între echipe, eleviii luându-se la întrecere cu 
cei din celelalte echipe în încercarea de a câştiga puncte pentru propria echipă. 
 Pe lângă avantajele enumerate, activitatea în grupuri mici sau în echipă poate prezenta şi 
unele inconveniente: antrenarea inegală în activitate a membrilor grupului, valorificarea 
fragmenatară a unor cunoştinţe, dificultatea sesizării contribuţiei personale a fiecărui elev, 
acceptarea supunerii necondiţionate, diminuarea creativităţii şi satisfacţiei personale şi competiţia 
poate deveni o sursă de frustrare şi anxietate. 
 Rolurile cadrului didactic se redimensionează şi capătă noi valenţe, depăşind optica 
tradiţională prin care el era doar un furnizor de informaţii. În organizarea învăţării prin cooperare el 
devine un coparticipant, alături de elev la activităţile desfăşurate. El însoţeşte şi încadrează c elevul 
pe drumul către cunoaştere. Dimensiunile procesului de învăţământ (predarea-învăţarea-evaluarea) 

capătă, în cazul strategiilor de lucru în echipă, valenţe formative şi formatoare, încurajând progresul 
individual şi colectiv, personal şi social. 
 În concluzie, putem afirma că metoda învăţării prin cooperare poate fi la îndemâna fiecărui 
cadru didactic cu condiţia ca, încă din etapa de proiectare a activităţilor să vizeze tematici adecvate 
şi să pună la dispoziţia elevilor materiale corespunzătoare, aceste aspecte devenind astfel condiţii de 
desfăşurare eficientă a activităţii. 
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„DIN SUFLET PENTRU SUFLET” 

-Proiect de voluntariat- 

 

Prof. înv. preşcolar Adela-Eleonora Vug  

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 5 Lugoj, jud. Timiș 

 
 ARGUMENT. Proiectul de voluntariat s-a născut din experiențe reale, confruntarea cu 

anumite situații, realități din viața socială care m-au determinat să spun: „Trebuie să facem ceva!  

Împreună putem reuși!”   

 Vincent R., Cunoașterea copilului, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1972: „Să fii 
voluntar, în afara existenței tale profesionale, înseamnă să îți dăruiești parte din timpul tău liber și să 
îl dedici celor care au nevoie de tine. Să te implici, să acționezi, să ajuți ori de câte ori situația o 
cere, ori de câte ori este posibil. Înainte de a răspunde cu  ,,Nu”, să învățăm să spunem ,,Da”, să 
răspundem nevoilor celorlalți, să căutăm parteneri care să ne ajute atunci când situația poate ne 
depășește, într-un cuvânt să ne implicăm mai mult, să nu trecem nepăsători pe lângă suferințele și 
problemele celor de lângă noi”. 

 Acțiunile de voluntariat au început încă de acum trei ani, când am luat contact mai 

îndeaproape cu copii care aveau nevoie de ajutor. Așa am început, timid, să vizitez centrul de zi 

educațional din oraș, scopul acestuia fiind reducerea abandonului școlar, să discut cu cei care sunt 
implicați în educarea și ajutorarea copiilor cu o situație mai delicată în familie, copii care 

frecventează zilnic această locație pentru a primi sprijin și ajutor din partea celor de aici,  mai apoi, 
să le bucur sufletele, prin acțiuni de donații: îmbrăcăminte, alimente, obiecte de igienă personală, 
rechizite,  jucării etc. Am devenit parte din familia lor.   

 Anul acesta însă, am dorit să facem cunoscut cazul lor și la nivelul grupei la care îmi 
desfășor activitatea didactică, astfel că la G.P.P. Nr. 5 Lugoj, părinții au răspuns ,,DA” apelului 
umanitar pe care l-am lansat. Și, astfel, s-a născut o strânsă colaborare cu părinții preșcolarilor și cu 
acești copii  defavorizați. 
 Scopul proiectului: promovarea valorilor morale, a principiilor pe care se bazează viața  
unei societăți, și anume: ajutorarea aproapelui, altruismul, facerea de bine, eliminarea egoismului,  

stimularea implicării în acțiuni de voluntariat, depășirea barierelor legate de cultură, etnie, religie. 

 Prin proiectul ,,Din suflet pentru suflet!”, activitățile planificate le-am desfășurat în baza 
unor statistici și identificării nevoilor viitorilor beneficiari  prin întocmirea unui chestionar de nevoi 
adaptat fiecărei situații ce urmează a fi rezolvată.  
 Etapele proiectului: lansarea proiectului la nivelul unității școlare, stabilirea clară a 
direcției pe care se va derula acest proiect (sprijin pentru familii defavorizate, sprijin pentru copii cu 

dificultăți de învățare), stabilirea unui calendar de acțiuni de voluntariat, identificarea nevoilor. 
 Colaboratorii noștri în acest proiect au fost: preot Cristian Cerbu – coordonator Centru de zi 

,,Sf. Nicolae”, Mădălina Jighir – asistent social, Nicoleta Toc – pedagog educativ, părinții copiilor 
preșcolari, reprezentați de președinta comitetului de părinți pe grupă. 
 Puncte tari: implicarea directă a părinților, responsabilizarea copiilor și a părinților în 
respectarea valorilor creștine de întrajutorare și sprijin reciproc, stimularea colaborării între părinți, 
rezolvări de cazuri situaționale concrete din viața reală, promovarea imaginii grădiniței. 
       Puncte slabe: reticența unor părinți în a se implica în proiecte, lipsa de timp a unor părinți, 
lipsa unor sponsori, insuficiente ajutoare pentru cei aflați în nevoi la nivelul localității.          
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      Calendar de activități:     
Noiembrie – Întâlnire între parteneri – schimb de informații și idei, culegerea informațiilor. 
Decembrie – „Cadouri pentru cei dragi” – oferirea unor pachete cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun. 
Ianuarie – „Cum să devii un om mai bun” – împărtășirea experiențelor în voluntariat cu alte  

        persoane. 

Martie – „Mărțișoare, mărțișoare!” – confecționarea unor mărțișoare și realizarea unei expoziții cu 

                 vânzare (banii obținuți se donează copiilor de la centru). 
 Aprilie – ”Dăruim din suflet! – dăruirea unor pachete cu rechizite/alimente/haine, cu ocazia 

                   Paștelui. 
 Mai  – „Rolul nostru în societate” – masă rotundă, discuții referitoare la derularea proiectului. 
 Iunie – „Copil ca tine sunt și eu!” – acțiuni dedicate zilei de 1 Iunie. 
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COLABORATORII NOȘTRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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. Daniela Anton – Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

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 

Elev Alexandra Caibăr – Şcoala Gimnazială „Theodor Aman” Câmpulung Muscel, Argeş 

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 „Nicu Constantinescu” 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 
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Elev Lavinia Dobrotă - Şcoala Gimnazială „Theodor Aman” Câmpulung Muscel, Argeş 

Prof. Simona Dragomir – Colegiul Tehnic „Unirea” Ştei, Bihor 

Prof. Cristiana Drăgan – Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Olteniţa, Călăraşi 
Prof. Mihaela Elena Duică – Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu” Târgovişte”, Dâmboviţa 

Prof. Daniela Dumitrescu – Şcoala Gimnazială Cărpiniş, com Crasna, jud. Gorj 
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 

Elev Adelina Enăchescu – Şcoala Gimnazială „Theodor Aman” Câmpulung Muscel, Argeş 

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. Paula Mirela Ivaşcu – Colegiul Tehnic „Valeriu D. Costea” Focşani, Vrancea 

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. înv. primar Georgeta Lungu – Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

Elev Lupuleţ Nicoleta - Şcoala Gimnazială „Theodor Aman” Câmpulung Muscel, Argeş 

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 „Educational Center” 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 
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Prof. Ana Maria Cleopatra Nedelcu – Liceul Teoretic Negru-Vodă, Constanța 

Prof. Nicoleta Negoianu – Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu” Bucureşti 
Prof. Gabriela Lăcrămioara Niţu – Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focşani, Vrancea 

Prof. înv. primar Marcela Negrilă - Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, Constanţa 

Prof. Viorica Niţă – Şcoala Gimnazială „Aurel Solacolu” Ogrezeni, Giurgiu 

Prof. Dorina Mariana Olteanu – Liceul Teoretic Videle, Teleorman 

Prof. Mihaela Simona Ona – Liceul Tehnologic „Marmaţia” Sighetu-Marmaţiei, Maramureş 

Prof. Gabriela Nicoleta Onofrei – Şcoala Gimnazială „Gala Galaction” Mangalia, Constanţa 

Prof. Angela Pârvulescu - Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu” Bucureşti 
Prof. Raluca Pescaru – Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia, Alba 

Prof. Angela Pestrițu – Şcoala Gimnazială „Theodor Aman” Câmpulung 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 – Şcoala Gimnazială „Ion Borcea” Agigea, Constanţa  
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  

Prof. Daniela Tirea - Şcoala Gimnazială „I. D. Sîrbu” Petrila, Hunedoara 

Prof. Ionel Tirea - Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” Petrila, Hunedoara 

Prof. Cornelia Todor – Colegiul Naţional „Lucian Blaga” Sebeş, Alba  

Prof. Monteola-Ilona Todorici - Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși” Petrila, Hunedoara 

Prof. Mihaela Toma - Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași 
Prof. Maria Tomoiaga – Liceul Tehnologic „Marmaţia” Sighetu Marmaţiei, Maramureş 

Prof. Petruţa Antoaneta Tompea – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

Prof. Doinița-Rodica Trifoi - Liceul Tehnologic „Marmația” Sighetu Marmaţiei, Maramureş 
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Prof. Valentina-Zamfira Tudor - Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, Constanţa 

Prof. Mirela Ţicu – Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Andreea Ţui – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

Prof. înv. primar Minodora Ungureanu - Liceul Teoretic ,,Callatis” Mangalia, Constanţa 

Prof. Floare Vaida – Colegiul Naţional „George Coşbuc” Năsăud, Bistriţa-Năsăud 

Prof. Roxana Violeta Vasilescu – Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa  

Prof. Antonela Vâlcea – Liceul Tehnologic Independența, Constanța 

Prof. Elisabeta Vladu – Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. înv. preşcolar Adela Eleonora Vug – Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 5 Lugoj, Timiş 

Prof. Elidia Carmen Zaharia - Şcoala Gimnazialǎ Nr. 18 „Jean Bart” Constanţa 

Prof. Doina Mihaela Zamfir – Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu” București 
Prof. preuniv. dr. Rică Zamfir – Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Bucureşti  
Prof. Cecilia Elena Zmău – Şcoala Gimnazială „Veronica Micle” Iaşi  
Prof. Coculeana Zorilă - Şcoala Gimnazială ,,I.D. Sîrbu” Petrila, Hunedoara  

 

 

 

 

 

 

 

COORDONATORI: prof. Corina Mihalache 

       prof. Virginica Barabaș 

                               prof. psih. Alina Gabriela Băiașu 
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