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I. LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

 

 

MY FAVOURITE WRITER  

-Proiect didactic inovator- 

 

Prof. Elena Andrei  

Colegiul Economic Buzău, jud. Buzău 

 
 

 

Date:  

Teacher:  

Class: IX (2 classes/week) 

Number of students:  

Students’ level: intermediate 

School:  

Time of lesson: 50 min 

Lesson: My Favourite Writer 

Lesson Aims: 

 creating interest in the topic of the lesson;  

 promoting discussion and expressing opinions on reading; 

 developing speaking and practising the new words; 

 fostering fluency. 

Activity 1. Warming up                                                                                                           

Aim: increasing Ss’ interest in the topic. 

Procedure:                                                                                                      T-ST, ST-T; 7 min   

 T asks Ss to tell if they like reading; 

 Ss express opinions on reading and justify them; 

 T helps when necessary. 

Activity 2. Speaking                                      

Aim: expressing opinions freely on the topic. 

Procedure:                                                                                                    T-ST, ST-T; 15 min 

 T asks Ss to speak about their favourite writers; 

 Ss tell about their favourite writers and justify their choice; 

 T asks Ss to speak about their favourite book characters; 

 Ss tell about their favourite book characters and justify their choice; 

 T helps when necessary. 

Activity 3. Lexis 

Aim: practicing the new vocabulary. 
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Procedure:                                                                                                    T-ST, ST-T; 10 min 

 T asks Ss to tell words expressing parts of a book; 

 Ss tell the words and write them on the blackboard; 

 T asks Ss to tell words expressing types of books; 

 Ss tell the words and write them on the blackboard; 

 T helps when necessary. 

Activity 4. Ex. 2 and 3 

Aim: developing speaking skills and using vocabulary in context. 

Procedure:                                                                                                               PW; 13 min 

 Ss work in pairs to fill in the blank spaces indicated, choosing from the list on the right. T 

helps when necessary; 

 T checks the activity with the whole class; 

 Ss work in pairs to match the writer to the book, using the chart. T helps when necessary; 

 T checks the activity with the whole class. 

Activity 5. Homework  

Aim: improving Ss’ ability of writing a paragraph.  

Procedure:                                                                                                               T-ST; 5 min 

 T asks Ss to write a paragraph about their favourite writer, telling why he or she is their 

favourite. 

 

 

 

ROMANTIC POETS AND NATURE  

-Studiu de specialitate- 
 

Prof. Elena Andrei  

Colegiul Economic Buzău, jud. Buzău 

 

 

Introduction 

The poetry of the English Romantic period contains many descriptions and ideas of nature. 

The Romantic poets wrote about the beauty of green meadows, thick forests, thin flowers, high 

hills, river banks, rural scenes, wild wind, fresh air, sun rises and sets. They viewed several 

perspectives of nature and its greatness. Nature has answer for all unanswered questions of 

mankind. Thus romantic poets believe that nature is a source of inspiration.  

Research  

It is important to stress the fact that according to Romantics, nature in general and all its 

parts have specific features of the human soul. Though it is important to say that such 

personalization and conception of nature as subordinate to the “world spirit” is very important 

peculiarity of romantic literature, because it reflects the problem of man's relationship to the world. 

Thus, the very meaning of “nature” in the XVIII and XIX centuries was entirely different. 

What is the something else, something new that distinguishes a romantic view of nature from its 

premises? Scientific literature emphasizes such characteristics of views and attitudes towards nature 

in romantic works:  

 the deep romanticism subjectivity, the subjectivity of nature, precise, individual attitude 
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to the subjects of nature; 

 projection of mood of the writer on nature and vice versa; 

 the identification of the sensitive subject with nature; 

 the animation of nature by subjective emotions of the poet; 

 passionate relationship of man to nature.  

Subjectivity of nature is a broader concept than the organic view of Romantics on nature, as 

this concept unites a wide range of romantic poets. In English and in German literature subjectivity 

of nature is expressed more explicitly than other literatures.  

Example of words of Byron, who very often expressed his love to nature, points to the fact 

that the subjective relationship with nature is very important feature of Romanticism. 

“There is a pleasure in the pathless woods,/There is a rapture on the lonely shore,/There is 

society, where none intrudes,/By the deep sea, and music in its roar:/I love not man the less, but 

Nature more.” (Byron G.G., “Childe Harold’s Pilgrimage”) 

In one of his most famous poems (“I wandered lonely as a cloud”), William Wordsworth 

remembers coming across “a host of daffodils” dancing in the breeze. He describes how the sight 

not only filled him with joy at the time, but serves as a spiritual resource later in life: 

“For oft, when on my couch I lie/In vacant or in pensive mood,/They flash upon that inward 

eye/Which is the bliss of solitude;/And then my heart with pleasure fills,/And dances with the 

daffodils.” 

The main aspect in the romantic view on the nature is its “subjectivity”, the corresponding 

correlation of the poet's mood with the natural world. It is a subjective interpretation of nature that 

is widely used by Romantic poets, and such features as variety of moral epithets, passion, and 

association of objects with personal – these are the most obvious examples of this poetic 

temperament. “Nature knows, loves, suffers and dreams, like a man, and together with the man”.  

Thus, the Romanticism is characterized by a sense of unity between man and nature, but this 

is not always expressed in the pantheistic forms, and may be associated with different ideological 

positions. Moreover, this unity can act in the forms of dualistic split, when nature embodies peace 

and harmony, and is opposed to sufferings and disharmony of human relationship. Passionate 

experience of relationship between the hero and nature is inherent to all romantics, though it may be 

shown differently by different romantic poets. On the one hand, in their writings dominate the 

image of landscape, which reflects their search for beauty, for picturesque images. On the other, 

they pay more attention to the state of the human soul and his feelings, and so the image of nature is 

a projection of the state of the soul, and the poet turns from the descriptions of nature to description 

of feelings, mixing them and showing relationship between them. Thus, the declaration of the 

relationship of nature with the inner world of man is an important practice in works of romantic 

poets.  

“It is the hour when from the boughs/The nightingale's high note is heard;/It is the hour 

when lovers' vows/Seem sweet in every whispered word;/And gentle winds, and waters near,/Make 

music to the lonely ear./Each flower the dews have lightly wet,/And in the sky the stars are 

met,/And on the wave is deeper blue,/And on the leaf a browner hue,/And in the heaven that clear 

obscure,/So softly dark, and darkly pure./Which follows the decline of day,/As twilight melts 

beneath the moon away.” (Byron G., “Parisina”) 

It is important to note that for romantic poets nature was an expression of spiritual life, 

where they saw the mirror reflection of either their own soul, or the ideal life that constituted the 
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object of their dreams. Therefore, in their works nature is endowed with more deep meaning, than 

the meaning of words. 

Animation, humanization of nature in perception, imagination was one of the favorite motifs 

of poets. In contrast to the dead to society, which kills a living soul in the pursuit of profit, career, 

power, the nature comes to life, filled with the spiritual life of people. In this case they usually have 

in mind the wild nature, untouched by man, which gives rest, forgetfulness and peace. Sometimes 

the opposition of society and nature took the form of an antithesis of town and country, and then 

under the nature was meant idyllic countryside, dramatically different from a nervous and noisy 

city. In contrast to the false and empty society, in nature everything is simple, genuine and 

harmonious. 

An example of the poetic chanting of nature were the works of lyrical poet John Keats, who 

wrote on the high themes of love, beauty and art art. In his poem “Autumn” (1820) Keats went 

completely from the mythological imagery, creating a picture of autumn - the time of a sad farewell 

to the past before the harsh winter. Landscape in the poem is associated with the image of a simple 

man - a peasant who lives in a perpetual work. 

“Season of mists and mellow fruitfulness,/Close bosom-friend of the maturing 

sun;/Conspiring with him how to load and bless/With fruit the vines that round the thatch-eves 

run;/To bend with apples the moss'd cottage-trees,/And fill all fruit with ripeness to the core…” 

(Keats J. “To Autumn”, in The Norton Anthology of English Literature, 2005) 

Another prominent representative of Romantic literature in England was Lord George 

Gordon Byron. Byron was committed to the educational ideals and aesthetics of classicism, but he 

was a romantic poet. In his work the recognition of the classic rigor and clarity was combined with 

the image of the complex and ambiguous feelings, painted in a gloomy mood, but also with irony. 

“The moon is up, and yet it is not night;/Sunset divides the sky with her; a sea/Of glory 

streams along the Alpine height/Of blue Friuli's mountains; Heaven is free/From clouds, but of all 

colours seems to be.” (Byron G. “Childe Harold's Pilgrimage”, A Romaunt, Canto IV, XXVII)  

In the romantic poems we see the strong desire to image bright and sharp contrasts , also in 

the image of nature. Romantics often sought to portray a violent nature, and Byron seemed liked the 

the presence of danger, a storm for him was a symbol of the great, though often fatal passions. 

“Roll on, thou deep and dark blue ocean-roll!/Ten thousand fleets sweep over thee in 

vain;/Man marks the earth with ruin-his control/Stops with the shore;-upon the watery plain/The 

wrecks are all thy deed, nor doth remain…” (Byron G., “Childe Harold’s Pilgrimage”, Canto II, 

CLXXIX) 

Aspiration to an ideal and admiration of the perfect beauty of the nature can be found in the 

beautiful poems of Percy Shelley. The character of pictures of nature by Shelley organically derives 

from his philosophical views, based on the knowledge of the history of philosophy from ancient 

times, from truly encyclopedic knowledge. Shelley sometimes animates the nature, gives it 

consciousness and characteristics of highest creation - he signs a hymn to the “Spirit of Nature”, by 

declaring the entire Universe as its temple. The influence of the materialist: it were ideas of 

Enlightenment and the Renaissance that played a decisive role in the evolution of philosophical 

views of Shelley.  

In “Ode to the West Wind” (1819) the symbolic image of the West Wind is the idea of 

renewal of life: the west wind destroys everything old in its path and helps to create new. The 

lyrical hero-champion is one with the mighty power of the West Wind.  
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“O wild West Wind, thou breath of Autumn’s being,/Thou, from whose unseen presence the 

leaves dead/Are driven, like ghosts from an enchanter fleeing,/Yellow, and black, and pale, and 

hectic red…/… Wild Spirit, which art moving everywhere;/Destroyer and Preserver; hear, O hear!” 

(Shelley P.B., “Ode To The West Wind”) 

Shelley shows the magic power of the wind magically, describing its role as “destroyer and 

preserver”, by powerful natural metaphors the poet expresses his ideas about the power and great 

effect of the nature. 

Conclusion 

We can see that the Romantic poets often showed the nature as free, powerful and beautiful 

world that is different from the human. Especially romantic poets liked to portray the sea in this 

sense, its boundless scope and majestic power, the wind, which has unlimited power and freedom, 

and the mountains with their grandeur and sublime beauty. In this case, the freedom and the power 

of natural elements have a figurative meaning, associated with free and powerful human spirit. 
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Introduction 

This work deals briefly with teaching English literature in the classroom and aims at 

examining various types of questions which may precede, accompany or follow the teaching of 

English literature, to promote discussion and to lead students to a better understanding of theme and 

content; at offering procedures which fully integrate literature in the study of the English language. 

Research results  

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

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

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

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

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

example of a task not based on comprehension questions might be: giving learners a set of titles 
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together with a set of extracts from different stories and asking them to match the titles to the 

appropriate extracts. 

Here are some ideas for reading activities: 

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

piece of information central to the understanding of the text. 

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

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

there was. 

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

in the mother tongue. 

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

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

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

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

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

discourages purposeful, fluent reading. 

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

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

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

difference of content. 

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

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

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

relationships between items, characters or events. 

In ‘Methodology and Ways of Teaching English. Module II’, Mihaela Dogaru presents a list 

of activities designed for first encounters with the literary work, when students need to be attracted 

to the text, so that their interest is aroused: 

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

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

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

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

thoughts. 

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

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

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

or in written form. 

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

the issues raised by the book’s central theme. 

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

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

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

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

prediction of future development. 

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

discuss possible continuations, then either improvise and act them, or prepare, script, and act them 
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out. An alternative activity is predictive writing. After the students have read the first section of the 

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

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

something simpler like form-filling. 

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

novels, are: 

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

answers; 

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

statements are true or false; 

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

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

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

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

Conclusion 

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

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

make students be enthralled by the beautiful experiences they get from the world of literature. 
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Introduction 

The Romantic period in English literature stands in stark contrast to the neo-classicist 

movement that preceded it. This movement was based on feeling and imagination – however 

irrational – and not on thought. While the neo-classicists believed that the world was rational and 

ordered, Romanticists believed in human expression, creativity and imagination. Traditionalists 

viewed Romantics as dreamers and irrational thinkers, when all the while, England was engaged in 

a mini-renaissance of its own. 

Research  

Romanticism was a reactionary response against the scientific rationalization of nature 

during the Enlightenment, commonly expressed in literature, music, painting and drama. But it was 

not simply a response to the rationalism of the Enlightenment, but also a reaction against the 
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material changes in society, which accompanied the emerging and expanding industrial capitalism 

in the late eighteenth century. In this transition production became centralized in the city. The 

factory system of mass production was centered on processes that used and controlled natural forces 

such as water and wind, but also increased power by increasingly using fossil fuels. These 

processes, combined with the profit motive, “degraded and despoiled”, as some romantics saw it, 

the environment. Cities expanded to unprecedented sizes, and grew into centers of pollution, 

poverty and deprivation. They began to symbolize the failure of laissez faire liberalism’s 

philosophy that permitting people to follow their self-interest would lead to a perfect society. 

Population movement from the land, and rational search for economically efficient production 

methods (involving division of labour, timekeeping and mechanization) led, according to the 

Romantic Movement, to spiritual alienation of the masses from the land and nature. People and 

nature were objectified, and reduced to commodity status. 

This was regarded as undesirable and leading to the degradation of the humans. According 

to the romantics, the solution was “back to nature” because nature was seen as pure and a spiritual 

source of renewal. It was also a way out of the fumes of the growing industrial centers for the new 

industrial rich. Inspired by the works of romantic authors and poets such as Wordsworth, Keats and 

Shelly, they hopped on the newly developed railways and travelled to the Lake District. This led in 

the end to an appreciation of the landscape, described in terms as the “Sublime” and also “Delight” 

(in the landscape). Spoliation of a pure natural landscape was regarded as undesirable and 

destructive. These ideas are still with us and led the way for modern day conservation and 

environmentalism as well as outdoor recreation and appreciation for natural and historical heritage. 

Nature teaching ideas 

A. Read and discuss poetry with nature imagery with students. Use a graphic organizer with 

students to classify describing words that draw on the senses, model poetry writing using words and 

phrases from the graphic organizer for younger students, and model forms of traditional Japanese 

poetry for older students. 

Take students on a poetry walk around the school, neighborhood, or community to observe 

and collect sensory images from direct experience with nature: the sights, sounds, smells, and 

textures of things outdoors. Students can take a poetry journal with them to write down words as 

they observe, listen, smell, and touch things outside the classroom. They can also add drawings to 

help them remember what they are observing. They can simply list what they observe, the poetry 

journal can include a page with a category for each of the senses so they can classify them as they 

collect them, or they can use a combination of the two. They can also collect objects to take back to 

the classroom such as rocks or pebbles and small branches or leaves on the ground (not living 

things). They can continue to observe these in the classroom as they develop their vocabulary for 

poetic imagery. 

Guide students to write poetic forms appropriate for each grade level using the nature 

images they collected on poetry walks. 

B. Read aloud the picture book “Frederick” by Leo Lionni (1967). Frederick is a mouse who 

collects images and words about nature in spring and summer while the other mice are gathering 

and storing food for the winter. When it is cold and the food is gone, Frederick cheers up the other 

mice with the images he collected and a poem. Lead a discussion using aesthetic reader response 

questions and prompts: What was your favorite thing Frederick described? What did you picture in 

your mind? What are some things you could describe? 
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Take a poetry walk with students on the school grounds or in the neighborhood. Ask 

students to describe things they are seeing, hearing, smelling, or touching related to the season, such 

as the weather or trees and plants, and then record what they say on a clipboard with paper (students 

who can write can record ideas in a notebook they take with them). Back in class, ask students for 

words to describe the things they saw on the poetry walk and record them under headings for four 

of the senses: 

Smell 

Touch 

Sight 

Sound 

Complete a class triante with students using sense words to describe nature. 

 

Triante Poem Using Sense Words 

Line 1: One word 

(Title) 

Line 2: Two words 

(Smell) 

Line 3: Three words 

(Touch) 

Line 4: Four words 

(Sight) 

Line 5: Five words 

(Sound) 

Trees 

Fresh, green 

Hard scratchy 

bark 

Tall, thin, many 

branches 

Soft rustling in 

the breeze 

 

Continue reading nature poetry, and students can continue taking poetry walks and drawing 

or writing nature images in a journal to write more nature poems. Students can continue to write 

nature poetry throughout the school year, noting the changes in seasons in their journals and poetry. 

Conclusion 

Romanticism is characterized by a sense of unity between man and nature. Consequently, 

the most importantly in the romantic views of nature is “subjectivity”, the corresponding correlation 

of the poet’s mood with the natural world. The romantic perception of nature is not just individual 

attitude of the subject to the outside world, but the nature helps to express the attitude of individual 

to the social conditions of his existence. In the perception and evaluation of the nature is expressed 

the relationship of the individual to the public life, to the meaning of human existence. A task-based 

approach will make students be enthralled by the beautiful experiences they get from the world of 

nature in Romantic literature. 
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TAKE YOUR CHANCES - PREPARE FOR JOB! 

 

Prof. Adelita Anoca 

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

 

 Summary of the project ERASMUS+ 

 Due to a low participation of our school in guiding the students to choose their career and to 

a lack of reporting to the students about the opportunities and advantages given by certain high-

school, we have decided that we have the same problem and we want to initiate a School Project 

called ,, Take your chances – prepare for  job!” which theme concerns the industry, the economy 

and the world of work. 

 Through applying this project we want to involve the local community and the local and 

regional companies in the schools’ life, but also to make students aware of their future choice for a 

career and to make them see the importance of knowing the functioning mechanisms of the EU. 

 We want to start by organizing an information panel (Comenius Space). Then, we apply 

questionnaires to both students and parents in order to observe their knowledge about the school 

and professional orientation of the students. The questionnaires’ results will be discussed at the 

project reunion in Germany. The participating institutions will work together in order to realize a 

website. Students will perform poems and songs about their parents’ jobs. The teachers will 

conceive an optional course for the students about the functioning mechanisms of the EU, entitled 

,,Let’s learn about European Union!”. There will be organized an opportunity fair during the Open 

Gates Day, at which will take part the managers of some local and regional companies, the 

representatives of our local community and former students. Together with the teachers, the pupils 

will pay visits to the local and regional companies. There will be made a research regarding what 

jobs and careers are current and useful on the European job market, done by the students. Pupils 

will make English portfolios with CVs, letters of intention and interviews. A common play will be 

written, entitled,, Looking for a job” and it will be performed by the students of each participating 

institution. The students will publish a guide ,,How do I choose my career?”, which contain 

gathered information by the pupils which may help other students to choose a proper profession. 

 Our aims are to: 

 Determine the students to learn about the way of living and the world of job in their own 

country and in the partner countries – in the first year; 

 Make them exchange information at school, with the pupils from the partner countries, about 

the preparation for the world of job – in the first year; 

 Make them share with the teachers, their experience and their work in companies/enterprises 

and support those participating schools where regular practical courses are not part of the school 

curriculum – in the second year; 

 Make them communicate and improve their knowledge of English, one of the three official 

European languages – during the project; 

 Make them learn about the use of modern technology and practise it – during the project. 

     Expected impact: 
 The students realized that Europe exists and influences their way of life, they discovered 

more and more the chances offered by the European job market and they used them; 
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 Positive attitude of the parents who encourage their children to search for more contacts in 

other European countries or to intensify the contacts which has been made during the project; 

 The students compared their wishes (starting with the dream job in younger years) with the 

parents’ jobs and the choice of their own job at the end of their school career; 

 Increasing interest demonstrated by the members of the school staff regarding  different 

aspects of the organization and the way of teaching in the partner countries which can be adopted;  

 The end products used after the end of the project in the following subjects: English and 

Economy/Preparing for job; 

 Cooperation with the local library so teachers, students and parents had another possibility 

to improve their knowledge about the partner countries; 

 Students developed and kept a more open mind on European developments and member 

countries. 

 End products: 

 A website which will contain information about the School Project, information about the 

participating schools and towns, but also their images, CVs, interviews, letters of application, 

photos of the activities etc. This end product is initiated by French school, but we can found there 

the contribution of all the partner countries; 

 A mobile with pictures and photos of students and their dream jobs. Each participating 

school has to provide the partners with a number of mobile parts; 

 A DVD containing students’ songs and poems about their parents’ jobs. Each participating 

institution provides the coordinating school with songs and poems about the parents’ jobs , but this 

activity will be completed by the French school; 

 A photo album with images taken during the visits to the local companies. It `s going to be 

done by each involved member. 

 Portfolios written in English (the main communication language used by the partnership) which 

include: their knowledge about the partner countries, about job preparation, their contacts with other 

students from the partner countries, the  help that they can offer to the other students, CVs, letters of 

application, interviews. These will be done by each participating institution.The Polish school will be 

responsible for the achievement of this end product; 

 A video tape and a booklet with the play ,,Looking for a job”. This product will be completed by 

the school from Romania; 

 A small guide book done by the students ,,How do I chose my career?’’ with all the necessary 

information for those who need professional guidance. This end product will be completed by the 

school from Austria. 
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TEST  D’ÉVALUATION 

 

Prof. Adelita Anoca 

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

 

Sujet I – 30 p  

1. Lis le texte ci-dessous: 

Sophie et Philippe sont heureux: les vacances approchent et comme ils ont bien travaillé 

cette année, leurs parents les envoient en colonie de vacances pour la première fois. Hugues, leur 

moniteur, recommande aux enfants de prendre une tente, des allumettes pour allumer le feu et une 

boussole parce qu’on peut se perdre dans le bois épais. Si on n’a pas de boussole, on peut s’orienter 

d’après la mousse des arbres. 

A. Réponds aux questions suivantes:               9p 

- Comment sont récompensés Sophie et Philippe, pour leurs bons résultats?  

 

 

- Qu’est-ce que le moniteur recommande aux enfants? 

 

 

- Pourquoi les enfants doivent-ils emporter une boussole? 

 

 

  

B. Trouve les homonymes des mots soulignés. Utilise chacun dans une phrase.          18p 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

C. Trouve les antonymes des mots suivants:        3p 

épais  

se perdre  

allumer 

 

Sujet II – 30p 

2. Tu es le prof! Corrige le texte suivant: 

Nous nous somes dirrigé ver la bois verre. Il faux trouvé une bon plasse pour monter nôtre 

tante noir. Nous avons preparais de sandwiches pour tout les copain. 

 

Sujet III – 30p  

3.Toi et tes copains, vous allez à la montagne. Vous discutez avec vos parents et vous faites 

les préparatifs. Ecris le dialogue. (10-12 lignes) 
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                                       BARÈME DE CORRECTION 

 

          Tous les sujets sont obligatoires. 

          Temps de travail: 45 minutes  

          On accorde 10 points d’office. 

Sujet I – 30 points 

          On évalue la capacité de comprendre un texte écrit, les connaissances lexico-grammaticales et 

orthographiques. 

          On applique le pointage à chaque item. 

A. 3 items x 3 points = 9 points 

  on répond correctement aux questions;                                                                            3p 

  on répond aux questions, mais les énoncés contiennent beaucoup d’erreurs  

   d’orthographe;                                                                                                                1-2p 

  on ne répond pas aux questions.                                                                                       0p 

B. 6 items x 3 points = 18 points 

 on trouve les homonymes corrects et on formule des énoncés corrects et  

   cohérents, avec 1-2 erreurs d’orthographe;                                                                       3p 

  on trouve les homonymes et on formule des énoncés avec sens, mais avec  

   beaucoup d’erreurs d’orthographe;                                                                                1-2p 

  on ne trouve pas les homonymes corrects et les énoncés sont dépourvus de  

   sens et avec beaucoup d’erreurs.                                                                                        0p 

C. 3 items x 1 points = 3 points 

  on trouve les antonymes corrects;                                                                                    1p 

  on trouve les antonymes avec 1-2 erreurs d’orthographe;                                           0,5 p      

  on ne trouve pas les antonymes corrects.                                                                          0p 

 

Sujet II – 30 points 

 On évalue les connaissances orthographiques. 

  on corrige les erreurs d’orthographe avec 1-2 exceptions;                                            30p 

  on corrige les erreurs d’orthographe partiellement;                                                       20p 

  on ne corrige pas bien les erreurs.                                                                                     0p 

 

Sujet III – 30 points 

          On évalue l’expression écrite (la rédaction thématique, les connaissances lexico-

grammaticales et orthographiques).                                               

 on respecte la consigne (nombre de lignes, éléments de contenu);                                  5p                                  

 on  présente les informations dans un discours claire et cohérent;                                 30p                                                   

 on écrit correctement du point de vue lexico-grammatical et                                          25p 

orthographique.  

 

 On accorde 10 points d’office.                                          

            TOTAL: 100 points 
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MIHAI EMINESCU - „PURTĂTORUL GENIULUI NEÎMBĂTRÂNIT AL 

ISTORIEI ROMÂNILOR” 
 

Prof. Ionela-Adriana Carp 

Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași, jud. Iaşi 

 

 

 

 

 

 Motto: ”Cât timp va exista, undeva prin lume, un singur 

exemplar din poeziile lui Eminescu, identitatea neamului nostru este 

salvată” (Mircea Eliade) 

 Într-unul din manuscrisele sale (citat de filosoful Constantin 

Noica), Mihai Eminescu aşternea pe hârtie următoarele gânduri, a 

căror actualitate a rămas aceeaşi, de la vremea scrierii lor şi până azi:  

„Iubesc acest popor bun, blând, omenos, pe spatele căruia diplomaţii 

croiesc charte şi războaie, zugrăvesc împărăţii despre care lui nici 

prin gând nu-i trece. Un popor nenorocit, care geme sub măreţia 

tuturor palatelor de gheaţă ce i le aşezăm pe umeri.” 

 Multe s-au spus despre Eminescu, dar cel mai frumos, mai profund despre el este că el însuși 

a vorbit. Era conștient de valoarea sa, de geniul său și iubea poporul din care s-a născut.  

 Pe marginea unuia dintre manuscrisele sale găsim următorul fragment: «Dumnezeul geniului 

m-a sorbit din popor cum soarbe soarele un nour de aur din marea de amar». (Eminescu, freamătul 

unui neam în inima unui om). 

 Eminescu a avut acel merit unic, meritul unic al unei identificări totale cu spațiul național și 

cu timpul românesc. Spațiul național a însemnat, la început, satul și pădurea și codrul. După aceea a 

început să însemne Moldova, după aceea a început să însemne fiecare provincie românească.  

 “Chestiunea de căpetenie pentru istoria şi continuitatea de dezvoltare a acestei ţări, este ca 

elementul românesc să rămâie cel determinant, ca el să dea tiparul acestei forme de stat…” (Mihai 

Eminescu). 

 “Noi susţinem că poporul românesc nu se va putea dezvolta ca popor românesc decât 

păstrând drept bază pentru dezvoltarea sa tradiţiile sale istorice, astfel cum ele s-au stabilit în 

curgerea vremii.” (Mihai Eminescu) 

 Eminescu a simbolizat viziunea sa integratoare asupra a ceea ce înseamnă fenomenul 

românesc. A căutat însetat originile, ca orice bard mare al lumii vechi. Satul, codrul, și mai cu 

seamă codrul, capătă pentru Eminescu acele valențe pe care le are codrul în gândirea indică, pe care 

le are codrul în gândirea adâncă a germanilor, în gândirea tradițională a dacilor, gândire pe care 

Eminescu începe să încerce s-o scoată la iveală. 

 Pentru Eminescu, Transilvania și Banatul și Crișana au fost parcurse și integrate într-un 

peisaj interior, care n-a făcut decât să se lărgească continuu. El a fost în toată viața lui, în ceea ce 

privește aspirațiile românești, un pelerin neobosit.  

 Momentul în care spațiul românesc se concentrează într-un simbol de unitate, menit să 

exprime caracterul adânc, mitic al hărții românești, este momentul acela în care poetul ajunge să 

strângă harta românească într-o singură metonimie, într-o metonimie în care termenii au o 

încărcătură conotativă de alt ordin decât aceea de contingent: râul, ramul.  
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 Râul, ramul constituie o efigie, lângă imaginea lui Mircea, în clipa în care, în Scrisoarea III, 

Mircea este tratat ca un personaj mitic, un personaj istoric. Eminescu întrupează pe aceia care 

asigură continuitatea neamului său, fie că e vorba de eroi, fie de gânditori, de poeți, artiști. El e ca 

un fel de rege Arthur care va reveni când poporul va avea nevoie de el.  

 În câteva poeme postume despre codru, despre pământul acesta al nostru, tainic și misterios, 

așteaptă ca Decebal să sune din corn și să-și adune oștile, pentru ca neamul aflat în restriște să-și 

regăsească împăcarea și echilibrul.  

 Dochia este un personaj feminin, un fel de maică protectoare a pământului acestuia; are 

condițiile pe care le dețin marile maici eterne, acelea care dau viață, le au în istoria spiritualității 

popoarelor. În Dochia, Eminescu încearcă să întrupeze un principiu de viață eternă, o fântână 

neistovită a tinereții și a vieții. Din Dochia pornește acest flux continuu care este poporul român. 

 Ștefan aparține aceleiași lumi. Mușatin trăiește prin adolescența lui înflorită în mijlocul 

codrului, topos mitic prin excelență. Timpul are nevoie de întinerire și fiecare verigă se dăruie pe 

sine, întinerindu-l prin jertfă și cunoaștere; îl resacralizează și-l face din nou să curgă puternic și 

tânăr. Timpul acesta puternic și viu și tânăr este timpul istoriei neamului și timpul acesta va 

continua fără oprire.  

 Eminescu s-a cufundat în fiecare dintre etapele istoriei pe care le-a evocat. Istoria aceasta 

este bine situată de elevul lui Aron Pumnul. Pentru el, Câmpia Libertății fusese un moment de luare 

de contact nemaipomenit, de emoție extraordinară, ca și catedrala din Alba-Iulia, unde l-a auzit pe 

Cipariu vorbind. Apoi Bălcescu i s-a părut lui extraordinar și l-a evocat în articolele din Timpul în 

legătură cu apariția ”Istoriei românilor sub Mihai-Vodă Viteazul”.  

 Blaga spunea cu o mărturie de mare poet și gânditor: Eminescu este cea mai înaltă 

întrupare a înțelegerii române. Iorga, de asemenea, spunea: Expresia integrală a sufletului 

românesc, Sadoveanu spunea: Scafandru uimitor în adâncurile spiritualității românești. Suntem în 

fața lui cu o conștiință reală a înălțimii pe care el o reprezintă. Fiind cel mai înalt, este în același 

timp, un fel de geniu tutelar al acestui pământ, este pentru noi, modelul etern al devenirii noastre 

ca oameni, ca individualități distincte, și mai cu seamă, modelul nostru etern ca români, ”purtător 

geniului neîmbătrânit al istoriei Românilor”. (Zoe Dumitrescu-Bușulenga) 
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EXPLOATAREA DIDACTICĂ MEDIA ÎN ORELE DE LIMBĂ FRANCEZĂ 

 
 

   Prof. Iulia-Clemence Chirea 

Liceul Teoretic “Carol I” Feteşti, jud. Ialomiţa 

 

         

Media nu poate fi exploatată la întâmplare, profesorul este cel care transformă aceste 

documente ne-pedagogice (în funcționarea lor inițială) în instrumente didactice și pedagogice 

performante și autentice. Valorizarea media ca suporturi pedagogice permite profesorilor de limbă 

franceze să îmbine metodele tradiționale cu cele moderne, trezind dorința elevilor de a învăța. 

Media aduce un progres pedagogic în învățarea limbii franceze. Mass- media este principalul 

furnizor de documente autentice, ceea ce favorizează accesul la actualitate. Suporturile media își 

găsesc cu succes locul în predarea și învățarea limbii franceze, ajutându-i pe elevi să-și dezvolte 

competențele necesare pentru a vorbi această limbă. Dintre competențe, importante sunt cele de 

comunicare, dar și competențele lingvistice și culturale, dat fiind faptul că media difuzează implicit 

și valori culturale. Alegerea documentelor media pentru a fi exploatate în clasă depinde de mai 

multe criterii, dintre care nivelul, vârsta și nevoile de învățare ale elevilor. Partea practică a lucrării 

arată că este posibil să exploatăm diverse documente media în scop didactic, contribuind la 

eficientizarea procesului de învățământ. 

Limbajul și funcțiile media 

Limbajul media se hrănește din multe surse: folosește procedee care aparțin limbajului 

standard, dar și termeni din limbajul familiar sau popular, chiar argou. Limbajul presei scrise 

cuprinde trei elemente: exprimarea scrisă (titlul și articolele) care oferă informația cititorilor, 

exprimarea iconică (fotografii, desene) care ilustrează informația oferită și așezarea în pagină care 

organizează toate elementele menționate. Mass-media furnizează documente care declanșează 

activități, sarcini de lucru, activități de reflecție atât în ora de limbă franceză cât și în afara ei. Ora 

de limbă franceză devine o succesiune de activități destinate a învăța să observi, să reperezi, 

identifici elementele constitutive a unui document, să dezvolți capacitatea de a numi aceste 

elemente în limba franceză, să emiți ipoteze despre conținutul documentului pornind de la un extras 

sau un element al acestui extras, să exprimi părerea cu privire la document, să creezi imagini, texte, 

jocuri de rol pornind de la document, să faci cercetări documentare pentru a afla mai multe despre 

tema, evenimentul sau subiectul expus. 

Educația media 

Educația media discutată din două perspective: educația față de media și educația prin 

mijloacele media. C. Balzagette, E. Bevort și J. Savino, în L’education aux medias dans le monde, 

definesc sintagma education aux medias ca o practică și un proces educativ destinate să permită 

membrilor unei colectivități să participe într- un mod creativ și critic (la nivelul producerii, 

distribuirii și prezentării) la utilizarea mass- mediei tehnologice și tradiționale pentru a dezvolta și 

elibera indivizii și colectivitatea și a democratiza comunicarea. Prin education par les medias se 

înțelege utilizarea filmelor, emisiunilor radio și TV, a ziarelor, articolelor de revistă, afișe 

publicitare ca auxiliare de predare- învățare.  

Metodologia de exploatare a mijloacelor media 

Selectarea documentelor-cadru este o etapă importantă, întrucât introducerea unui document 

media în ora de limbă franceză nu se face la întâmplare. Profesorul alege documentul media potrivit 
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în urma unei analize pedagogice riguroase: subiectul prezentat interesează elevii, subiectul tratat 

este accesibil elevilor, documentul este suficient de scurt (la nivelul B2 un document audio video nu 

trebuie să depășească 3 minute), extrasul, scos din context are o unitate de sens, imaginile și 

peisajul sonor facilitează accesul la sens, documentul este comprehensibil pentru elevi și este de o 

bună calitate tehnică. 

Abordarea media în ora de limbă franceză 

Afișul publicitar se găsește peste tot în jurul nostru. Să citești un afiș nu înseamnă să privești 

o imagine și să citești textul care o secondează, ci să stabilești legături vizibile și invizibile între 

slogan și imagine, să construiești o competență specifică și să decodezi mesajul transmis. Sunt mai 

multe etape în activitatea care are ca suport afișul sau imaginea publicitară: descrierea imaginii 

alese (tip de imagine, prezența sau absența textului, tip de text, jocuri de cuvinte), alegerea modului 

de exploatare pedagogică a imaginii alese (lectura imaginii), lucrul cu elementele de limbă (lexic 

specific analizei imaginii, turnuri verbale și lingvistice, tipuri de enunțare), alegerea uneia sau a mai 

multor activități pedagogice (activitate orală, lectură, activitate scrisă, activitate de imaginație, 

activitate de exprimare a părerii și argumentare). 

        Articolul de presă este mai puțin intimidant decât cartea, pentru că este scurt și poate fi citit 

în întregime, fără ca elevul să se descurajeze. Profesorul poate propune exerciții pentru înțelegerea 

documentului scris (întrebări închise, întrebări deschise, întrebări cu alegere multiplă, exerciții 

lacunare, exerciții de reconstituire de text, puzzle, exerciții de ordonare, activități de analiză și de 

sinteză – rezumat) și activități pentru favorizarea producerii de mesaje scrise și orale (imaginarea 

unui început sau continuarea articolului, exerciții de redactare, eseu). Imaginea din presa scrisă 

poate genera activități: descrierea desenului ilustrativ/ caricatură, analiza, comentarea și 

argumentarea imaginii. Și o simplă fotografie poate genera jocuri de limbă și de exprimare. 

        Radio-ul oferă o varietate de piste de exploatare pedagogică, dar nu trebuie ignorat nici 

faptul că ascultarea emisiunilor radiofonice rămâne dificilă: locutorii se exprimă adesea rapid, 

folosesc un vocabular dificil și complex, au accent, se adresează francezilor și aduc în discuție 

informații dificil de înțeles de către un străin. În alegerea documentului radiofonic, profesorul 

trebuie să aibă în vedere câteva elemente: durata documentului nu trebuie să depășească 2 minute, 

greutatea informativă să fie limitată, subiectul să fie la îndemâna elevilor, extrasul ales să aibă sens 

și în afara contextului, zgomotele și ambianța sonoră să faciliteze sensul, iar limbajul să nu fie prea 

familiar. 

          Televiziunea rămâne un suport care apropie limba și cultura în ora de franceză și incită 

elevii în cunoașterea altei culturi, observarea și familiarizarea cu reguli și comportamente specifice 

francezilor. Astăzi este ușor să integrezi televiziunea în ora de limbă franceză, pentru că site-ul TV5 

Monde oferă posibilitatea de utiliza documente televizate, unele chiar în direct, însoțite de sugestii 

metodologice, ceea ce ușurează pregătirea orelor. 

Filmele ilustrează fapte cotidiene ale societății, mentalități, stereotipuri și schimbări 

evolutive ale limbii. Cinematografia este un suport de o mare bogăție pedagogică. Printre 

obstacolele de care ne putem lovi în didactizarea unui film putem enumera: nivelul de limbă poate 

descuraja elevii, filmele nu răspund unor nevoi a rezultatelor învățării, sunt decalaje culturale, 

materialul nu este mereu disponibil.  

Internetul este o resursă inepuizabilă de material didactic care facilitează învățarea limbii 

franceze. Utilizarea Internetului nu înseamnă să citești pe ecran, să socializezi pe facebook sau să  

joci online. Trebuie respectate anumite reguli: să lucrezi cele patru competențe (citit, scris, ascultat, 

vorbit), să integrezi Internetul într-un ansamblu de activități de învățare care dezvoltă cunoștințe și 



Dialoguri Didactice – Nr. 11, iunie 2019 

 

 

 

28 

 

competențe lingvistice, sociolingvistice, discursive, referențiale și socioculturale, să adaptezi 

sarcinile de lucru la nivelul elevilor, să favorizezi comunicarea între elevi, să verifici calitatea 

informației. Media socială permite vizitatorilor participarea activă la elaborarea de conținut al site-

ului. Facebook, LinkedIn, Youtube, Flickr, Delicious, Dropbox, Twitter, blog-uri, wikis, ebook-urile 

sunt site-uri care pot fi folosite cu succes. 

           Două proiecte de clasă:  jurnalul de clasă și emisiunea radio / TV 

Pedagogia proiectului beneficiază de prea multe motive pentru a nu-și găsi loc în ora de 

limbă franceză: remotivează elevii, introduce noile tehnologii și atrage atenția elevilor. 

Realizarea unui ziar în clasă în limba franceză contribuie la dezvoltarea capacității de lectură, de 

exprimare scrisă și orală, de analiză critică și de folosire a tehnologiei. Profesorul organizează 

echipa jurnalistică (împarte rolurile, profesorul face parte și el din echipă), determină publicul țintă, 

alege rubricile, numele ziarului, periodicitatea și formatul. Așezarea în pagină, suportul informatic 

sunt puncte importante în realizarea ziarului. Elevii realizează sarcini de analiză, scriere, exprimare 

orală și producere audiovizuală. Acest proiect presupune  etapele: sensibilizare (vizionarea sau 

ascultarea de emisiuni), identificare (înțelegerea construirii unui document audiovizual), pregătirea 

(definirea subiectului și genului emisiunii, alegerea formatului, împărțirea rolurilor, cercetarea 

documentara asupra subiectului), înregistrarea, montajul și mixajul (utilizarea programelor de tip 

Audacity sau Windows Movie Maker), scrierea textelor (scrierea genericului, a textelor de legătură) 

și prezentarea finală. 
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CÂTEVA CONSIDERAȚII PRIVIND PORTRETUL LITERAR  

 

                                                                              Prof. Maria-Livia Costache  

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 Atitudinea diferită pe care fiecare dintre noi o adoptă faţă de valori explică şi diversitatea 

gândurilor şi trăirilor noastre, sugerate de opera literară prin intermediul personajelor şi al 

portretului acestora, element fundamental în textul epic sau dramatic. Ca urmare, înţelegerea operei 

literare şi a mesajului ei este relaţionată de personaj şi de portretul acestuia, iar raportarea la 

resorturile lor psihologice este indispensabilă.  

 Din perspectiva psihologiei, este necesar să delimităm conţinutul conceptelor de persoană, 

personalitate, personaj, mai ales că în analizele literare se utilizează sarcini de lucru privind 

particularitățile de construcție a personajului.  

 Persoana surprinde natura umană în ceea ce are ea specific ca identitate relaţională, ca 

exercitare de roluri şi statusuri sociale. La origine, cuvântul persona desemna la vechii greci masca 

personajului din teatrul antic, păstrând în prezent sensul de aspect pe care omul îl afişează pentru 

ceilalţi. 

 Personalitatea se referă la om ca fiinţă bio-psiho-socio-culturală. Termenul desemnează 

„ceea ce este unic şi original la fiinţa umană, ceea ce îndeplineşte rol de interpretare şi anticipare a 

lumii, de interacţiune cu aceasta. Personalitatea implică alegeri libere în sens valoric şi relaţional.” 

(G. Kelly) 

 Personajul accentuează rolul social al fiinţei umane, interacţiunile cu ceilalţi oameni. În 

plan literar, personajul nu se identifică cu persoana, „el absoarbe, în substanţa sa, trăsăturile 

esenţiale-morale, afective, intelectuale şi chiar fizice- ale unui grup uman pe care-l rezumă şi-l 

exprimă” (Silviu Angelescu, Portretul literar), „fiinţa umană reprezentată într-o operă literară” 

(Le petit Robert), reprezintă fictiv o persoană, întrucât opera mimează textul factual. După cum 

opina George Călinescu, personajul există anterior integrării sale în opera epică, precum o 

virtualitate de ordin moral, social, comportamental, emoţional. Numită de George Călinescu „eroina 

mea lirică, proiecţia mea în afară, gândul meu de ingenuitate şi copilărie”, Otilia este un personaj 

creat din neliniştea şi propriile aspiraţii ale autorului. 

 Portretul nu poate constitui un element marginal al operei, din moment ce literatura tuturor 

timpurilor s-a oprit cu insistenţă asupra chipului omenesc, a cărui descriere ocupă un loc aparte în 

sistemul oricărei construcţii epice. Integrat în opera literară sub forma imaginii, chipul omului 

rămâne una dintre modalităţile de umanizare a personajului, astfel participând dintr-un plan mai 

îndepărtat la umanizarea acţiunilor săvârşite de eroi şi de adversarii lor.  

 Portretul literar este „Un procedeu frecvent, mai ales în genul epic, şi constă în relevarea 

trăsăturilor specifice ale unui personaj, în scopul individualizării şi al obiectivării lui” (Dicţionar de 

termeni literari). 

 Portretul, ca procedeu literar, este un element constitutiv al unei structuri complexe, opera, 

în ierarhia căreia ocupă un loc, îndeplinește o funcţie, realizează un efect. În sistemul operei literare, 

portretul este subordonat unei instanţe superioare, personajul. 

 În definiţia lui Silviu Angelescu (op. cit. pag.15), portretul este o unitate discursivă - cu 

identitate proprie sub aspectul funcţiei epice, al procedeului tehnic, al efectului estetic şi al 

semnificaţiei- propunând o imagine a fiinţei umane. Relaţia dintre portret şi personaj este una 
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metonimică, opunând partea întregului, şi nicidecum una de identificare. Personajul este asimilat 

unui rol, obţinut prin gruparea motivelor, este o aparenţă creată prin manifestarea unei funcţii. 

Inclus în seria măştilor, portretul are funcţie epică şi dependentă faţă de personaj. Relaţia 

personajului cu portretul este una integrativă, cele două noţiuni referindu-se la elemente ce aparţin 

unor nivele diferite ale operei: personajul poate exista şi în absenţa portretului, în vreme ce apariţia 

portretului este condiţionată de existenţa personajului. Portretul este o unitate epică subordonată 

personajului, dar care manevrează unităţi de rang inferior ce reprezintă formanţii imaginii. În planul 

exteriorităţii, aceştia sunt (cf. S. Angelescu, op. cit. pag. 39):  

 corpul (siluetă, proporţii): talia, constituţia, braţele, mâinile, gâtul, umerii, picioarele; 

 figura: forma capului, conturul feţei, părul, fruntea, sprâncenele, ochii, nasul, gura, buzele, 

bărbia, tenul, ridurile, urechea; 

 semne particulare – rectificări anatomice cu sens cultural (urme ale intervenţiilor 

chirurgicale), mutilări (juridice, religioase, profesionale, terapeutice, accidentale), tatuaje; 

 vestimentaţie; 

 podoabe şi insigne; 

 trăsături dinamice: ţinuta corpului, poziţia capului, mersul, mimica, privirea, vocea, râsul, 

vorbirea; 

 efectul de ansamblu sau mina, aerul personajului.  

 Portretul în proza lui George Călinescu este construit pe principiul aisbergului: partea 

nevăzută este substanţială. În studiul „Portretul literar”, Silviu Angelescu vorbeşte despre 

interpretare fiziognomică, realizată pe „dilatarea perfidă a detaliului”. Focalizarea asupra 

personajului se constituie în activitatea didactică printr-o secvenţă justificată pentru elevi şi de 

maximă relevanţă pentru professor. 

 Propunem, în continuare, câteva modele care pot constitui punctul de plecare în abordarea 

interdisciplinară a conceptului de portret în cadrul activităţii pe grupe de elevi, la clasa a X-a. 

 

Modelul I 

 

Aglae Tulea Trăsături Semnificaţii 

„Era o doamnă cam de aceeaşi vârstă cu Pascalopol, 

însă cu părul negru, pieptănat bine într-o coafură 

japoneză, faţa era gălbicioasă, gura cu buzele subţiri, 

acre, nasul încovoiat şi acut, obrajii brăzdaţi de 

câteva cute mari, acuzând o slăbire bruscă. Ochii îi 

erau bulbucaţi ca şi aceia ai bătrânului cu care semăna 

puţin, şi avea de altfel aceeaşi mişcare moale a 

pleoapelor. Era îmbrăcată cu bluză de mătase neagră 

cu numeroase cerculeţe, strânsă la gât cu o mare 

agrafă de os şi sugrumată la mijloc cu un cordon de 

piele, în care se vedea, prinsă de un lănţişor, urechea 

unui cesuleţ de aur.” 

 

 bătrână 

 îngrijită 

 

 rea 

 lacomă 

 vicleană 

 

 

 prost gust 

 

 bogată 

 

 

 ţine la imaginea ei 

 

 

 surpată în propria 

fiinţă/ răutatea 

 ca un animal de 

pradă 

 ca o viespe 

 afişează bogăţia 
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Modelul II 

 

Leonida Pascalopol Trăsături Semnificaţii 

„Era un om de vreo cincizeci de ani, oarecum 

voluminos, totuşi evitând expresia de exces, cărnos la 

faţă şi rumen ca un negustor, însă elegant prin fineţea 

pielii şi tăietura englezească a mustăţii cărunte. Părul 

rar, dar bine ales într-o cărare, care mergea din 

mijlocul frunţii până la ceafă, hainele de stofă fină, 

parfumul discret, în care intra şi o nuanţă de tabac, 

toate acestea reparau cu desăvârşire, în apropiere, 

neajunsurile vârstei şi ale corpolenţei. 

 

 elegant 

 piele fină 

 

 tunsoare 

modernă 

 bogat 

 cu bun gust 

 rafinat 

 

 bătrân 

 gras 

 chip comun 

 cărunt 

 păr rar 

 

 

                    

Bibliografie: 
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EXPRESIILE ROMÂNEȘTI ȘI FORMAREA ACESTORA 

 

Prof. Giorgiana Petronela Dima 

Școala Gimnazială Nr. 24 „Ion Jalea” Constanța, jud. Constanța 

 

 

Demersul analitic întreprins în cadrul lucrării de față are ca punct de plecare expresiile 

românești formate pe baza cuvintelor-suport din cadrul vocabularului fundamental de origine latină. 

Astfel, de-a lungul anilor, numeroși lingviști români și nu numai au elaborat documente care  

deslușesc originea limbii române și caracterul acesteia. Prin urmare, istoria atestă că în urma 

războaielor dintre daci și romani, Dacia a fost transformată în provincie romană, fiind stăpânită timp 

de 165 de ani de romani. 

Romanizarea populației băștinașe a avut loc într-un timp relativ scurt. În prezent au fost 

descoperite peste 2600 de inscripții scrise în latinește și descoperite pe teritoriul țării noastre. 

Factorii care au contribuit la romanizare sunt următorii: căsătoriile între soldații veterani romani și 

femeile dace, copiii născuți beneficiind de avantajele cetățeniei romane, serviciul militar în care 

tinerii daci se înrolau, creștinismul răspândit în limba latină (putem lua drept dovadă cuvintele de 

bază ale credinței creștine, care se regăsesc prin moștenirea directă a unor termeni din latină: 

Dumnezeu (din domine deus), creștin (din christianus), biserică (din basilica), botez (din baptism), 

rugăciune (din rogationem), preot (din presbiterius), cruce (din crucem), păcat (din pecatum), înger 

(din duiangelus) etc. 



Dialoguri Didactice – Nr. 11, iunie 2019 

 

 

 

32 

 

Fondul principal de cuvinte al limbii române este în proporție de 60-66% de origine latină, 

moștenit. S-au păstrat termeni care denumesc noțiuni esențiale ca: sat, ara, semăna, grâu, secară, 

cânepă, sare, in, aur, argint, cal, vacă, vie, poamă, ceapă, mamă, fiu, frate, soră, fiică, bărbat, mână, 

ochi, picior, ajutor, adăpost, cântec, împărat, băiat, cuțit, lingură, mire, oaie, plăcintă, piersic, foc, 

mână etc. S-au păstrat și toponime: Dunăre, Retezat, Drobeta, Napoca, Criș, Someș, Olt, dar și 

nume: Liviu, Octavian, Tiberiu, Ovidiu, Agripina, Letiția, Emilian, Traian, Cezar. Acestora li se 

adaugă aproximativ 100 de cuvinte izolate (abur, brad, barză, brusture, cătun, gălbează, gușă) și 

2200 de nume proprii (Argeș, Dunăre, Motru, Mureș,  Prut, Timiș, Tisa) moștenite de la daco-geți.  

Numeroase cuvinte de origine latină s-au păstrat în cadrul fondului principal al limbii 

române, astfel luând naștere numeroase expresii, proverbe, zicători și locuțiuni verbale. În cele ce 

urmează vom prezenta câteva expresii și locuțiuni formate pe baza cuvintelor suport de origine 

latină din limba română. 

Substantivul comun „ochi” provine din latinescul „oculus” și a dat naștere următoarelor 

expresii: a fi cu ochii în patru (a fi atent), a fi doar ochi și urechi (a fi atent), a iubi ca pe ochii din 

cap (a iubi nespus ), a sta cu ochii ațintiți (a fi atent), a avea ochi doar pentru cineva (a aprecia / 

iubi foarte mult), banul este ochiul dracului (sugerând ideea că sursa răului este banul), cât vezi cu 

ochii (cât cuprinzi cu privirea), a arăta ceva din ochi (a face un semn discret), a i se scurge ochii 

după cineva (a simpatiza foarte mult), a da ochii cu cineva (a se întâlni), a privi pe cineva cu ochi 

buni (a simpatiza), a nu vedea lumea înainte ochilor (a fierbe de mânie), a lua la ochi (a ținti), a 

vorbi între patru ochi (a vorbi într-un loc retras, intim), a pune ochii pe ceva sau cineva (a-i plăcea 

ceva sau cineva), a lua pe cineva la ochi (a suspecta), a mânca cu ochii (a mânca cu mare poftă), 

încotro vede cu ochii (în orice direcție, fără țintă), a avea un ochi la găină și altul la măslină (a se 

uit cruciș), a scoate ochii cuiva (a reproșa), a fi cu ochii pierduți (a nu avea privirea concentrată), în 

ochii cuiva (după opinia cuiva), a privi cu ochi de piatră (a privi nepăsător), a măsura din ochi (a 

privi cu aproximație), de la ochi la ochi (cu îndrăzneală). 

Substantivul comun „mână” provine din latinescul „manus” și are la bază următoarele 

expresii: a ajunge pe mâini bune (a fi în siguranță), a da o mână de ajutor (a ajuta), a fi mâna 

dreaptă a cuiva (a fi considerat o persoană de încredere), a-i fi peste mână cuiva să facă ceva 

(expresie întâlnită cu precădere în zonele rurale, având sensul de a-i fi cuiva imposibil să rezolve o 

situație, a se afla într-o situație ce nu are soluții), a fi cu dare de mână (semnifică a fi darnic, a dărui 

din inimă și necondiționat), pe sub mână (pe ascuns, clandestin), mână în mână (a fi în colaborare, 

în înțelegere, în perfect acord), a-și da mâna cu cineva (a strânge cuiva mâna ca semn de salut sau 

de împăcare), a bate sau a da mâna cu cineva (a se înțelege cu cineva în privința unei tranzacții, a 

face un târg, o înțelegere), a putea să se ia de mână cu cineva (a se asemăna cu cineva, a se potrivi 

cu cineva din punct de vedere al defectelor sau al acțiunilor rele), a băga mâna în foc pentru cineva 

sau ceva (a garanta), a se ține cu mâinile de burtă de râs (a râde cu poftă), a pune mâinile pe piept 

(a muri), a se spăla pe mâini (a refuza să își asume răspunderea asupra unei probleme dificile), a 

sosi cu mâna goală (a nu aduce nimic), a avea mână bună (expresie întâlnită la jocul de cărți și 

înseamnă a fi norocos), a fi legat de mâini și de picioare (a se afla în imposibilitatea de a rezolva o 

problemă/ o situație), a avea mână liberă (a avea posibilitatea de a acționa după bunul plac/ a da 

libertate totală de acțiune), a pune mâna (a face, a întreprinde ceva sau a fura), a pune mâna în gât 

cuiva (a cere socoteală), a-i pune cuiva mâna în cap (a avea noroc), a-i lua cuiva boala sau durerea 

cu mâna (a vindeca ), a pune mână de la mână (a contribui), a fi ușor de mână (a lucra cu atenție), 

a fi greu de mână (a fi neîndemânatic), a fi mână spartă (a fi risipitor, a irosi), a cere mâna cuiva (a 
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cere în căsătorie), a ajunge pe mâini bune (a fi în compania unei persoane competente), a fi mână de 

fier (a fi puternic, dur), a fi o mână de om (a fi necăjit) etc. 

Substantivul comun „picior” provine din cuvântul de origine latină „petiolus” și a dat 

naștere următoarelor expresii: a fi iute de picior (a fi rapid), a merge în vârful picioarelor (a merge 

fără a face zgomot), din cap până în picioare (de-a întregul), a fi prins pe picior greșit (a si durprins 

acționând într-un mod imoral), a se pune pe picioare (a se însănătoși), a se topi pe picioare (a 

slăbi), a fi cu picioarele înainte (a deceda), a rămâne o problemă în picioare (a rămâne valabilă), a 

sări într-un picior de bucurie (a fi extrem de fericit), a lua peste picior (a batjocori), a cădea la 

picioarele cuiva (a fi îndrăgostit), a nu-i mai sta picioarele (a umbla necontenit), a săruta 

picioarele cuiva (a se umili), a scrie cu picioarele (a scrie neciteț), a călca pe picior (a jigni pe 

cineva),  a rămâne cu coada între picioare (a fi umilit), a se pune la picioarele cuiva (a se umili), a 

pune piciorul în prag (a se impune), a fi pe picior de plecare (a dori să plece), a fi pe picior de 

pace/ război (a se certa/ împăca), a bate din picioare (a se impune), a fi pe picior de egalitate (a 

avea aceleași drepturi), a-și tăia creanga de sub picioare (a comite o greșeală), a i se inmuia 

picioarele (a se emoționa), niciun picior de om (nimeni, pustiu) etc. 

În concluzie, aceste cuvinte-suport de origine latină au avut un rol importat în dezvoltarea 

expresiilor românești și a vocabularului românesc, oferind posibilitatea de a exprima numeroase 

acțiuni și nu numai. 
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CATRENELE FETEI FRUMOASE DE LUCIAN BLAGA 

-Proiect didactic- 

 

Prof. Ramona Elena Dună 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

 

 

Clasa: a VIII-a  

Data:  

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Disciplina: Limba şi literatura română 

Unitatea de învăţare: Genul liric 

Subiectul: Catrenele fetei frumoase de Lucian Blaga (text la prima vedere) 

Tipul lecţiei: consolidare și sistematizare a cunoştinţelor  

 

Motivația: Prin parcurgerea etapelor acestei lecţii, elevii vor coopera în realizarea sarcinilor. Acest 

lucru le stimulează gândirea critică şi îi îndeamnă la reflecţie. 

 Exerciţiile pe care le vor realiza pe parcursul orei îi vor ajuta să exprime puncte de vedere 

argumentate, să elaboreze mai ușor mesaje în scris şi să comunice corect şi eficient. 

 Din perspectivă instructivă, elevii îşi aprofundează cunoștințele cu privire la intepretarea 

unui text liric. 

Competențe specifice 

- să dovedească înțelegerea unui text literar și nonliterar pornind de la cerințele date; 

- să redacteze un text argumentativ; 

- să redacteze texte diverse, apelându-se la situația de comunicare concretă; 

- să sesizeze valoarea expresivă a categoriilor morfosintactice, a categoriilor semantice învățate. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE 

a. COGNITIVE 

O1 - să identifice trăsăturile genului liric; 

O2 - să identifice tema poeziei; 

O3 - să exprime opinii pertinente referitoare la conținutul și componentele de ordin structural 

specifice textului liric; 

O4 - să intepreteze elementele de limbaj și de expresivitate; 

O5 - să utilizeze corect și adecvat unele concepte operaționale însușite în studiul textului liric. 

b. PSIHO-MOTORII 

O1 – să participe activ la rezolvarea cerinţelor; 

O3 – să manifeste disponibilitate în gruparea pe sarcini de lucru. 

c. AFECTIVE 

O1 – să formuleze impresii în urma interpretării textului; 

O2 - să integreze informaţiile într-un sistem propriu de valori; 

O3 - să manifeste  interes şi curiozitate faţă de actul comunicării/ lecturii 

O4 - să-şi îmbunătăţească abilităţile de comunicare, ascultare, cooperare. 

CONDIȚII PREALABILE  
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 Clasa a VIII-a C se află la un nivel bun din punct de vedere al capacităţii de învăţare. 

Majoritatea elevilor dispune de capacitate receptivă  având resurse suficiente pentru a colabora cu 

profesorul în vederea unei desfăşurări eficiente a activităţii didactice.  

 Elevii trebuie să aibă dezvoltate deprinderi de lucru cu textul la prima vedere, de lucru în 

echipe, anumite concepte însușite necesare rezolvării de sarcni în cadrul orei, să cunoască trăsăturile 

textului liric, deprinderi de a folosi metode moderne de dezvoltare a gândirii critice. 

a. STRATEGIA DIDACTICĂ: 

 conversaţia euristică; 

 brainstormingul; 

 ghidul de anticipație; 

 jurnalul cu dublă intrare; 

 cubul 

b Mijloace de învăţământ:  

 tabla, creta, caiete, fișe de lucru, volumul de poezii Poemele luminii de Lucian Blaga 

c. Forme de organizare a activităţii: 

 activitate frontală 

 activitate individuală 

 activitate pe grupe 

 d. Resurse: 

 timp – 50 de minute;  

 capacitatea de învăţare a elevilor. 

e.Evaluare 

 Observarea sistematică; 

 Evaluarea răspunsurilor elevilor; 

 Autoevaluarea 

f. Material bibliografic:  

 Blaga, Lucian, Poemele luminii, Editura Cartea Românească, București, 1919 

 Dersidan, Ioan, Metodica limbii și literaturii române, Biblioteca revistei Familia, Oradea, 

1999 

 Dumitriu, Amalia, Literatura și comunicare, Editura Cartea de buzunar, București, 2002 

 Iordănescu, Carmen, Să dezlegăm tainele textelor literare, Editura carminis, Pitești, 2000 

 Gavrilă, Camelia, Textul literar, Editura Polirom, București, 2001 

 

Desfășurarea lecției 

 Evocarea 

 Se asigură condițiile necesare desfășurării lecției și se notează absenții. (1min) 

 Se verifică tema de casă. (5 min) 

 Profesorul începe prin a pregăti gândirea elevilor pentru a intra în lectura și descifrarea 

textului. (4min) 

 Pentru aceasta, profesorul propune elevilor câteva cuvinte cheie și le cere să menționeze ce 

relație consideră că există între acești termini și textul pe care îl vor avea de studiat. 

 Clasa este organizată frontal. Se va citi valoarea de adevăr a fiecărei afirmații. 
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Cuvinte cheie 

 

 

 

Ce relație considerați că există între acești termini și textul pe care îl vom avea de studiat?  

                                                  Gândiți! Comunicați! 

 

Citește cu atenție afirmațiile de mai jos. Dacă apreciezi că afirmația este adevărată, încercuiește 

litera A. Dacă tu crezi că este falsă, încercuiește litera F. 

// A – F //     Textul descrie soarele surprins în anotimpul vara. 

// A – F //       Este descrisă frumusețea persoanei iubite (fata) într-un cadru natural sublim. 

// A – F //       Curcubeul se ivește la sfârșitul unei ploi de vară, devenind symbol al sperenței. 

// A – F //       Textul prezintă ”povestea de iubire” a doi îndrăgostiți la marginea uni lac. 

 

Se anunță subiectul lecției și al obiectivelor. (1 min) 

 

 Realizarea sensului 

 Elevilor li se citește următorul text: ”Poetul este nu atât un mântuitor al cuvintelor. El scoate 

cuvintele din starea lor naturală și le aduce în starea lor de grație”. (Elanul Insulei Lucian Blaga). Se 

cere elevilor să fie atenți la citirea textului Catrenele fetei frumoase de Lucian Blaga și să găsească 

cuvintele care ies ”din starea lor naturală”.  

 Se realizează citirea expresivă a textului.  (3 min.) 

 După lectura textului, li se solicită elevilor să completeze un jurnal dublu: în prima coloană 

să noteze un vers care le-a plăcut sau i-a impresionat din poezie, iar în cea de a doua coloană să 

menționeze: de ce l-au ales?, la ce i-a făcut să se gândească?, ce i-a intrigat?, dacă au o întrebare în 

legătură cu versul/ versurile selectate. Se vor citi două-trei jurnale duble.  (5 min.) 

 Li se solicită elevilor să prezinte definiția genului liric și să menționeze trăsăturile acestuia 

precum și datele biografice cele mai importante ale autorului. (4 min.) 

 Pentru o bună înțelegere a textului, profesorul solicită elevilor să rezolve o serie de exerciții 

pe text conform fișei de lucru nr. 1.    (6 min.) 

 Elevii vor fi împărțiţi în 6 grupe (conform metodei cubului) și vor realiza sarcinile de lucru 

menționate. (Anexa 2)     (10 min.) 

 Purtătorul de cuvânt al fiecărei grupe va prezenta răspunsurile elaborate. (6 min.) 

 

 Reflecția 

 Pentru a se vedea cum utilizează elevii sensul lecției se va completa un chestionar, iar în 

functie de rezultatele acestuia se va alcătui sensul lecției următoare. (4 min.) 

 

 Extinderea 

 Elevii vor avea de realizat ca temă pentru acasă o compunere de minim 150 de cuvinte în 

care să prezinte semnificațiile textului studiat în clasă: Catrenele fetei frumoase de Lucian Blaga 

(Anexa 3).   (1 min.) 

 Se vor face aprecieri verbale generale și individuale şi notarea elevilor care s-au evidenţiat la 

lecţie. 

 

Fată 

frumoasă curcubeu poveste soare 
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FIȘA DE LUCRU 

Grupa 1 Descrie 

A) Identificați tema poeziei Catrenele fetei frumoase de Lucian Blaga. 

B) Descrie frumusețea fetei precizând figurile de stil și imaginile de stil întâlnite. 

 

Grupa 2 Compară 

A) Compară începutul și sfârșitul poeziei. 

B) Compară poezia dată cu tabloul lui Daniel Ridgway Knight. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://frumoasaverde.blogspot.ro/2015/03/daniel-ridgway-knight-pictorul-femeilor.html 

 

Grupa 3 Asociază 

A) Identifică termenii prin care eul liric definește frumusețea fetei. 

B) Găsește semnificația sintagmelor: O fată frumoasă e/O fereastră deschisă spre paradis, O 

fată frumoasă e/ curcubeul ce sare din rouă. 

 

Grupa 4 Analizează 

A)  Analizează atitudinea eului liric față de frumusețea feminității. 

B) Motivați folosirea repetiției în textul dat. 

 

Grupa 5 Aplică 

 Explicaţi titlul poeziei în relaţie cu discursul liric. 

 Pornind de la versul final, formulaţi concluzia la care a ajuns eul liric în ce privește frumusețea 

feminină. 

 

Grupa 6 Argumentează 

A) Argumentați folosirea verbelor la modul indicativ-prezent în poezia citată. 

B) Argumentați ca textul dat aparține genului liric 
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O MIE DE VIEȚI ÎNTR-O CARTE  

(VALORI ALE CULTURII POPULARE ÎN SPAȚIUL ROMÂNESC)  

-Proiect didactic- 

 

 

Prof. Anca Finiş 

Liceul Tehnologic „Nicanor Moroşan” Pîrteştii de Jos, jud. Suceava 

 

 
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 

CLASA: a VI-a 

PROFESOR: Finiș Anca 

DISCIPLINA: Limba şi literatura română 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Biblioteca și pasiunea lecturii 

DURATA ȘI LOCUL DESFĂŞURĂRII: 50 min. / sala de clasă 

TIPUL LECŢIEI: de însușire a unor noțiuni de interculturalitate 

COMPETENŢE GENERALE: 

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea 

textului oral 

5. Exprimarea  identității  lingvistice  și  culturale  proprii  în  context național și internațional 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

1.2. Prezentarea unor informaţii, idei, sentimente şi puncte de vedere în texte orale, participând la 

discuţii pe diverse teme sau pornind de la textele citite/ascultate 

1.4. Participarea la interacţiuni verbale simple cu mai mulţi interlocutori, având în vedere cantitatea 

şi relevanţa informaţiei transmise și primite 

5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura proprie și în cultura altor popoare 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 La sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili: 

O1.  să citească corect și expresiv textele; 

O2.  să diferențieze o valoare de o nonvaloare; 

O3.  să identifice elemente specifice culturii populare românești; 

O4.  să exprime păreri, atitudini și sentimente cu privire la texte date; 

O5.  să participe activ și creativ în cadrul activităților desfășurate. 

RESURSE MATERIALE: caiete, creioane colorate, cretă, cretă colorată, DEX, fișă, laptop, 

manual, ppt., tablă, telefoane 

METODE ŞI PROCEDEE: analiza literară, axiologia textului, conversația, cubul (metoda Delphi, 

diagrama Venn, creioanele la mijloc, joc de rol), exercițiul, explicația, joc didactic, joc didactic de 

spargere a gheții (Înghețați!/ Dezghețați!), lectura 

EVALUARE: elev-elev, profesor-elev, autoevaluare 

FORME DE ORGANIZARE: frontală, în perechi, grupe diferențiate 
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SCENARIUL DIDACTIC 

1. Evocarea 

Moment organizatoric 

Elevii și profesorul se pregătesc pentru noua lecție. 

Verificarea temei pentru acasă 

Elevii citesc tema pentru astăzi (un dialog amuzant în care au folosit minim trei perechi de 

omonime) și fac comentarii pe marginea celor citite de către colegi. 

Sunt adresate câteva întrebări pentru a se asigura faptul că elevii au înțeles lecția precedentă (Cum 

putem deosebi cuvintele polisemantice de omonime? Aveți neclarități? etc.) 

Etapa de pre-lectură 

Pe baza unui joc de spargere a gheții, elevii vor ajunge la tema lecției noi: 

 Vom juca „Înghețați!/ Dezghețați!”. Întrebările pe care le adresați trebuie să fie despre 

lecturile suplimentare din ultima perioadă (ex. Care este ultima carte pe care ai citit-o?). 

Elevul al cărui nume corespunde cu data de astăzi va fi supraveghetor alături de profesor. 

Anunţarea temei şi a obiectivelor 

Se notează pe tablă titlul lecției și sunt precizate obiectivele operaționale într-o manieră accesibilă 

elevilor. 

 

2. Realizarea sensului 

Lectura textelor-suport este realizată de către elevi, urmând răspunsul afectiv cerut de către 

profesor. Sunt luate în considerare posibilele cuvinte necunoscute. Apoi, cele două texte propuse 

sunt comparate pe baza a patru criterii. 

 Câte vieți credeți că are un cititor? Citiți expresiv textele propuse în manual la pagina 32.  

 Ce v-a impresionat legat de cele două texte? Ce enunț v-a plăcut cel mai mult? De ce? 

 Există în cele două texte cuvinte al căror sens nu îl cunoașteți? 

 Comparați cele două texte (ex. 1/p.33). 

 Ce rol au bibliotecile în transmiterea valorilor trecutului nostru? 

Două cuvinte-cheie din lecție („valoare” și „cultură”) sunt clarificate cu ajutorul unui exercițiu de 

eliminare a intrusului. Astfel, elevii vor putea da exemple de elemente componente ale culturii 

populare, dar și de valori care pot fi transmise prin textele populare și nu numai. 

 Ce are valoare pentru voi? Ce înseamnă cuvântul „cultură”? 

 Rezolvă următorul exercițiu, marcând cu roșu intrusul din fiecare serie de cuvinte.  

Cultură: poezii, muzică, tehnologie, dans, port, strigături, valori, comportamente negative, 

modele de țesături, rețete culinare, obiceiuri, poveștile lui Creangă; 

Valori: dependență, egalitate, cooperare, minciună, urât, libertate, politețe, respect, viclenie, 

prietenie, cinste, mândrie, patriotism, rasism. 

 Ce valori sunt promovate în textele din manual? 

Elevii sunt solicitați să rezolve exerciții diverse având ca temă interculturalitatea pentru a demonstra 

înțelegerea termenilor explicați anterior. 

 

GRUPA 1 Descrie 
Descrieți o bibliotecă intergalactică pentru copii care conține doar creații 

populare. Numiți trei valori pe care le-ar promova o astfel de bibliotecă. 

GRUPA 2 Compară Comparați cultura românească cu cea americană într-o diagramă Venn. 

GRUPA 3 Asociază Asociați câte două cuvinte următoarelor popoare: italian, englez, spaniol, 
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francez, chinez, turc, român. 

GRUPA 4 

Analizează 

Discutați între voi: Ce credeți despre modul în care sunt transmise valorile 

poporului nostru prin intermediul poveștilor? Notați concluziile la care 

ajungeți. 

GRUPA 5 Aplică 
Intrați în pielea unor turiști care au venit să viziteze România. Ce v-a 

impresionat cel mai mult? Includeți impresiile voastre într-un dialog. 

GRUPA 6 

Argumentează 

Discutați între voi: Este bine sau nu să avem valori? Notați concluziile la 

care ajungeți. 

 

Momentul ortografic este realizat mai ales prin corectarea a două citate, care sunt comentate de 

către elevi. Se observă necesitatea folosirii ghilimelelor pentru a cita. 

 Corectează următoarele citate și exprimă-ți părerea în legătură cu acestea: Exiztă crime m-ai 

mari de cât să arzi cărţile. Una din acestiea este să nu le citeşti. /Fără biblioteci ce near mai 

rămâne Nam mai avea nici trecut şi nici viitor. -  Ray Bradbury 

 De ce trebuie să folosim ghilimele atunci când cităm pe cineva? 

 

3. Reflecţia 

Elevii se autoevaluează și își exprimă părerea cu privire la lecția de astăzi, folosindu-se de 

tehnologia pe care o au la îndemână. 

 Continuați enunțul (pe telefon cu postare pe grup sau la tablă), folosind imagini, cuvinte și 

culori de editare: Astăzi la lecție m-am simțit…… și m-am descurcat …… 

 

4. Extensie 

 Peste noapte ai devenit stăpânul unei insule îndepărtate. Prezintă ținutul peste care domnești 

la „Târgul de vacanțe” și nu uita că locuitorii te-au rugat să incluzi și o listă cu tradiții locale. 

(Prezentările în format digital vor fi postate pe grupul clasei, iar cele în format fizic vor fi 

aduse ora următoare.) 
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WHY AND HOW TEACH LITERATURE? 

 
Prof. Simona Gherfi  

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa  

 

There are many English language teachers who feel uncomfortable about presenting “the 

arts” in the classroom, although most scholars recommend surrounding learners with the best 

examples of language available. For many of us, “the best” includes literature. Such an approach 

works very well for most teachers. By integrating the arts, specifically literature, into our teaching, 

we give our students excellent opportunities to express themselves in the target culture. The 

philosopher Herbert Marcuse once said that “Art cannot change the world, but it can contribute to 

changing the consciousness and drives of the men and women who could change the world”. It is 

time to treat our students as the kind of people who can change the world. 

There is an old adage that studying literature is good for one’s general personal 

development, that it makes one a well-rounded person. There is no doubt that the study of literature 

encourages imagination and creativity. Many people agree that the ability to be imaginative is more 

important than the ability to memorize formulae.  

Most teachers agree that authentic language such as literature is a welcome addition to the 

classroom. Unfortunately many examples of English literature are simply too difficult for 

intermediate and low intermediate students, so publishers have simplified literary works to make 

them accessible to this type of student. Another possibility would be to choose texts such as those 

discussed in the previous chapters, which even if written in accessible language, have a wealth of 

meanings and interpretations and can be used successfully not only to develop the students’ literary 

awareness  but also as topics for conversations.  

           There are three main models of literature teaching: 

 cultural 

 language 

 personal growth 

The cultural model is normally associated with a more teacher-centred, transmissive pedagogic 

mode which focuses on the text as a product about which students learn to acquire information. It is 

usually the model by which literature is studied, although there is not much attention given to 

individual works. Instead there is often what has been termed a "flight from the text". 

The language model is normally associated with language-based approaches. These aim to be 

learner-centred and activity-based and to proceed with particular attention to the way language is 

used. The importance of interpreting relations between linguistic forms and literary meanings and of 

learning to read "between the lines" of the text is paramount. For example in Mark Twain’s The 

Adventures of Huckleberry Finn, the protagonists are mostly portrayed through their attitude and 

gestures, replies and reactions to the situation they are involved in. There is an insistent concern 

with the power of language as a substitute for feeling. The vitality of the novel lies in a perfect 

equation of word and content, in the use of the genuine American colloquial speech, which makes 

Huck a credible character.  Thus to read "between and beyond the characters' words" is essential for 

the reader to understand the characters’ psychology. 

           Another example could be William Golding, whose book “Lord of the flies”, gives a more 

subtle treatment to the theme concerning speech's role in civilization. He repeatedly represents 

verbal communication as the sole property of civilization while savagery is non-verbal, or silent. 
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Despite the animal noises in the jungle, as an entity, the jungle emanates a silence even the hunter 

Jack finds intimidating. In fact all the boys find silence threatening; they become agitated when a 

speaker holding the conch in assembly falls silent.            

 Furthermore, Lewis Carroll’s favourite device in “Alice’s Adventures in Wonderland” is the 

pun (play upon words), that is the humorous use of some word in more than one sense or of two 

different words similarly pronounced. Puns are often humorous but can have serious purposes. In 

addition to this, Carroll’s work also makes use of the paradox, which is a statement that seems to be 

contradictory or absurd, but which may actually present a truth. Paradox is surprising or even 

shocking and that is why it attracts the readers’ attention to what is being said.  

The personal growth model is, like the language model, more student-centred, the overall 

aim being to motivate the student to read by relating the themes, characters and topics depicted in a 

literary text to his or her own personal experience. The approach is mainly anti-analytic and does 

not equate easily with information-based, product-centred teaching. 

           Language-based approaches are more closely related to personal growth models of culture 

and heritage, particularly as far as methodology is concerned. This is not to deny the importance of 

historical and cultural traditions, for fuller interpretation of texts can only be realised by examining 

them in relation to the contexts in which they were produced and these contexts necessarily 

determine the kind of shape they have. To encourage personal growth the teacher has to stimulate 

and enliven students in the literature class by selecting texts to which students can respond and in 

which they can participate imaginatively by promoting the kind of conditions for learning in the 

classroom which will make the reading of literature a memorable, individual and collective 

experience. 

          One potential disadvantage of the study of literature is that it can hinder the use of literature 

as a resource. This is especially likely to happen if the teaching and examining approaches focus 

more on knowledge about literature than knowledge of literature. Knowledgeabout literature 

means accumulating facts about literary contexts, dates, authors, titles of texts, names of 

conventions, literary terms, etc. It can easily become knowledge for its own sake and does not 

automatically lead to a more responsive reading or to a fuller interpretation of the text. Courses 

which involve extensive surveys of literature and of literary history, and teaching methods which 

rely substantially on lectures, may help students to pass the required examinations but they do little 

to develop literature for the resources of the majority of individual students. The outcome for 

students is that they come to rely on authorities outside themselves, whether in the form of a 

teacher or in a form of histories of literature or books of literary criticism. Students with good 

memories do well under such a system. The more successful students are also probably those who 

would develop in any case the necessary literary competence whether they had a teacher or not. 

Needless to say, such methods do not bear any systematic relationship to the development of 

language skills in students, and those teaching literature in this way would probably deny that 

literature and language study could be successfully integrated. Knowledge of literature is perhaps 

better expressed in terms of pleasure and enjoyment rather than in terms of the accumulation of 

facts, however valuable those facts may sometimes be. The teacher who wishes to impart 

knowledge of literature aims to impart personal pleasure in reading literary texts and is likely to 

select teaching methods which lead to active involvement in reading particular texts rather than to a 

passive reception of information about the texts. Therefore the teacher must take into account that 

traditional methods based on teacher-centred activities and on accumulation of facts or background 

information are not entirely efficient and do not have a long-termed results if they are not combined 
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with new approaches and techniques in order to develop students' personal thinking, creativity, and 

self-confidence. The Victorian poet and critic, Matthew Arnold, asserted that he knew when he had 

encountered great literature because the hair at the back of his head stood up. It is that kind of 

emotional and experimental involvement which constitutes knowledge of literature. This kind of 

knowledge is not normally conveyed by survey lecture courses about literature; it is more likely to 

be conveyed by activity-based, student-centred approaches which aim to lead to a high level of 

personal response and involvement. It means that the teacher becomes an enabler, working with 

students and creatively intervening to ensure a relevant and meaningful experience through a direct 

contact with the text. Such an approach involves a classroom treatment of literature which does not 

view the text as a sacrosanct object for reverential study. The implications of this general 

philosophy are that a whole range of strategies drawn mainly from the language teaching classroom 

are applied to the teaching of reading literature in a second or foreign language. This means that the 

standard EFL procedures such as cloze, prediction, creative writing, re-writing, role-play, etc are 

deployed for purposes of opening-up the literary text and releasing its meaning. Such language 

based student-centred activities aim to involve students with a text to develop their perception of it 

and to help them explore those perceptions. In such activities the channel of communication will 

cease to be exclusively one-way: there will be a proportion of group and pair work appropriate to 

the nature of the activities and the selected activities will in turn be those appropriate to the 

particular text. 

 The relationship between teacher and students in the process of teaching literature and 

acquiring knowledge of literature - One important point that the teacher of literature has to keep 

in mind is that his ultimate aim is not to teach specific books but to provide students with the 

attitudes and abilities relevant to the reading of literary texts. Once the student has acquired the 

means of entering the writer's imagined world, the universality of the themes, the significance of the 

experiences recounted, and the relevance to the student's own life of the idea, events and emotions 

dealt with in the work will inevitably arouse his interest and motivate him. To maintain this interest 

and to have students participate in a discussion of the work, the teacher has to make sure that the 

communication between him and his students is not one-way. He has to give up the traditional way 

of regarding students as empty containers to be filled by the knowledge imparted by an omniscient 

teacher. The teacher's function is to guide and assist students, not to bombard them with 

information. Depending on the text, students need to know something of the history, customs and 

the way of life within which different literary texts were written. Teachers should give the necessary 

background information about the writer's world, age, view, attitudes, thus being of great assistance 

to students. To develop literary awareness the teacher should guide students in generalizing from a 

given text, in exploring relationship between literary texts and everyday life and between types of 

literary texts. 

          Knowledge of how to recognize the special conventions that operate in literary works is 

another important aspect to be considered. If this fact becomes necessary the teacher can 

concentrate on the literariness of the text-plot, characters, value, motivation, point of view-and 

make students become familiar with literary conventions. 

         In many parts of the world the teaching of literature has traditionally been a teacher-centred 

process. By this we mean that much of the classroom time is taken up by the teacher talking to the 

learners. At its best this process has worked well, because clearly no learners received all their 

literature in this fashion. It probably stimulated pupils to go and read more widely, and 

subsequently develop their own judgements and opinions from the initial stimulus of the wise and 
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learned teachers. Of course, at the opposite extreme, there must indeed have been teachers who 

created a real aversion to literature among learners who might otherwise have enjoyed it. The two 

most likely faults were a dreary manner of presentation, and a selection of texts which failed to 

arouse the interest and motivation of the students. The greater the invention and enthusiasm of the 

literature teacher, the greater the likelihood the learners will like, or come to like the literary text. 

Moreover, teachers should pay great attention to the choice of texts in order to ensure that the 

students' competence in English is adequate, his cognitive development is appropriate and the 

cultural references in the text are not inaccessible. Literary texts chosen with these criteria in mind 

and taught in such a way as to enhance both literary awareness and language competence can be of 

great help in promoting language learning. 

          What happens in a student-centred literature class? Teacher-centred literature classes 

imply, at least, that the learners are allowed too little opportunity to formulate their own feelings 

about a literary text, to make their own judgements upon different aspects of the text and that too 

much of the formulation comes directly from the teacher who also does most of the talking. We 

should not assume from this that in student-centred literature classes the teacher is phased out and 

the learners do most of the talking. A student-centred literature class is one which allows more 

exploration of the literary text by the learners and invites learners to develop their own responses 

and sensitivity. It leads students to learn how to make their own judgements and shape their 

personal opinions as well as to refine and develop their own techniques for doing this so that they 

can apply them to a wider range of texts for their own benefit. This means, first and foremost, a 

careful reading of the text. 

          The big difference here is that the learners have been able to make judgements in the first 

place instead of merely accepting the judgements of the teacher. This does not imply that any 

viewpoint presented by the teacher is wrong. But there is always a danger that a viewpoint or 

judgement presented by an authority becomes more important than the text itself. If learners 

develop their own viewpoints then they must most certainly have read the text, and the reading 

should have been in itself a literary experience. 

          The teacher has to decide upon the most appropriate method to make the text more accessible 

and should not try to impose his/her own interpretation of the text on the students as being correct. 

One thing is sure: the teacher cannot be removed from the classroom. There are times when 

technical terms are helpful and necessary. A teacher must know how limited a critical metalanguage 

can or should be in classroom explanations. 

          We can conclude that although teacher-centred and student-centred approaches are different, 

they are not mutually exclusive. There is a continuum between the poles which allows for a mixing 

of approaches. Student-centred classes also require the active involvement of the teacher. We need 

to remember that the acceptability of teacher-centred presentation of literature varies from one 

culture to another. In some countries, for example, teachers and students may feel that the teacher 

loses respect and authority if student-centred teaching becomes a norm. Most important of all, such 

methods have to be related to the purpose of the literature classes. It is worth mentioning that the 

short-term needs of passing examinations which may require knowledge about literature in the form 

of facts, dates may have to conflict with a longer-term pay-off for students in the form of personal 

engagement with literature and a lasting enjoyment in reading and interpreting for oneself. 
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PRONUMELE PERSONAL, POSESIV ŞI DEMONSTRATIV 

-Proiect didactic- 

 

Prof. Elena Marica 

Şcoala Gimnazială Niculeşti, jud. Dâmboviţa 

 

 
Data: 28 ianuarie 2019 

Clasa:  a VII-a B 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Disciplina: Limba şi literatura română 

Unitatea de învăţare: Funţionarea descrierii în naraţiune 

Titlul lecţiei: Pronumele personal, posesiv si demonstrativ 

Tipul lecţiei: recapitulare  şi sistematizare a cunoştiţelor 

Scopul lecţiei: utilizarea corectă a limbii române literare în contexte variate 

Competenţe generale: 

3   Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse 

4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte 

de realizare, cu scopuri diverse. 
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Competenţe specifice Conţinuturi asociate 

 

3.3 sesizarea corectitudinii şi valorii expresive a 

categoriilor gramaticale şi lexicale învăţate, 

într-un text citit 

 

4.4 utilizarea corectă a flexiunii nominale şi 

verbale în textul scris, 

 

- categorii morfologice specifice părţilor de 

vorbire (actualizare şi conţinuturi noi):  

pronumele;  

 

 - părţile de vorbire flexibile ( pronumele); 

relaţii şi funcţii sintactice; 

 

Competenţe derivate/ Obiective operaţionale 

C1: identificarea pronumelor în enunţuri date (corelare cu c.s. 3.3.);  

C2: precizarea categoriilor gramaticale ale pronumelor  identificate în enunţurile date (corelare cu 

c.s.3.3);  

C3: alcătuirea, în scris, a  unor enunţuri, în care să integreze pronume corespunzătoare cerinţelor 

date (corelare cu c.s 4.4); 

Activităţi de învăţare: 

 

A1: activitate de identificare a pronumelor în texte literare date; 

A2: activitate de analiză morfo-sintactică a pronumelor identificate în textele date; 

A3: activitate de alcătuire a  unor enunţuri în care să integreze pronume; 

Strategia didactică: 

Metode şi procedee didactice: conversaţia, explicaţia, expunerea, exerciţiul, cubul, analiza 

gramaticală; 

Forme de organizare a activităţii didactice: activitate frontală, individuală, pe grupe; 

Metode şi tehnici de evaluare: conversaţia euristică, conversaţia examinatoare, aprecierea verbală. 

Resurse: 

a. umane: 18  elevi ai clasei a VII-a B; 

b. capacitate de învăţare: grup omogen, ritmuri apropiate de învăţare; 

c. materiale / mijloace de învăţământ: Limba şi literatura romană, Manual pentru clasa a 

VII-a. Editura Didactică şi pedagogică, fişe de activitate pe grupe, fişe  de activitate 

individuală,  videoproiector, laptop, material Ppt,  caietele elevilor; 

d. de timp: 50 de minute. 

Locul desfăşurării activităţii: sala de clasă 
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POEZIA ROMÂNEASCĂ POSTBELICĂ 

-Studiu de sinteză- 

 

Prof. Corina Mihalache 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanța 

 

 

 În perioada postbelică în poezia românească se manifestă mai multe orientări, poeţii 

grupându-se în jurul unor reviste sau curente literare, fiind cunoscute: grupul poeţilor „albatrosişti” 

(Geo Dumitrescu, D. Stelaru, Ion Caraion), Cercul de la Sibiu (Radu Stanca, Ioanichie Olteanu, 

Ştefan Augustin Doinaş), suprarealiştii (Gherasim Luca, Gelu Naum, Virgil Teodorescu), orientări 

caracterizate printr-o rupere de tradiţie, prin nonconformism, depoetizare, spirit contestatar. 

 În epoca dogmatică, subordonată intereselor politice ale momentului, poezia se îndepărtează 

de specificul ei artistic, poeţi talentaţi şi consacraţi fiind nevoiţi să se retragă din viaţa literară, 

operele lor sunt scoase din circuitul valorilor. În această situaţie s-au aflat poeţi ca Tudor Arghezi, 

Lucian Blaga, Ion Barbu, George Bacovia. 

 După 1960 are loc însă o recuperare a lirismului prin operele unor poeţi de valoare, precum: 

Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Ioan Alexandru, Ana Blandiana, Cezar Baltag, Adrian Păunescu 

etc. Criticul Eugen Simion distinge, în această perioadă, câteva caracteristici tematico-stilistice, 

realizând următoarele delimitări: poezia poeziei (Nichita Stănescu), poezia socială (Ioan Alexandru, 

Ion Gheorghe), poezia politică (Adrian Păunescu), poezia onirică (Leonid Dimov), lirica feminină 

(Ana Blandiana, Constanţa Buzea), conceptualizarea simbolurilor (Cezar Baltag), ironişti şi 

fantezişti (Marin Sorescu, Emil Brumaru, Mircea Ivănescu). 

 La începutul anilor 
,
80, prin curentul postmodernist se încearcă o împăcare a modernismului 

cu tradiţionalismul, prin cultivarea unei poezii cu un caracter narativ, realistă, dominată la nivelul 

limbajului, al stilului de oralitate şi prozaism (Mircea Cărtărescu, Ion Stratan, Nichita Danilov). 

 Totodată, în poezia românească de dincolo de Prut (Grigore Vieru, Dumitru Matcovschi, 

Nicolae Dabija, Arcadie Suceveanu) se remarcă un fel de militantism poetic, asemănător poeziei lui 

Goga, folosirea unui limbaj cu tentă arhaică, precum şi adoptarea unor teme şi motive specifice ca 

dezrădăcinarea, cultul pentru limba română, pentru datină, vatră şi strămoşi. 

 Reprezentativă pentru perioada postbelică până la postmodernism este poezia lui Nichita 

Stănescu, Marin Sorescu, Ştefan Augustin Doinaş, scriitori care abordează teme şi motive general-

valabile (condiţia umană, universul, natura, iubirea, timpul, creația, naşterea şi moartea, idealul, 

arta, divinitatea etc.), prelucrează într-o manieră modernă mituri, desacralizându-le, utilizează o 

anumită simbolistică, atât în titlurile volumelor sau poeziilor, cât şi în conţinutul ideatic al textelor. 

 Poezia testament-literar, raportarea la creaţie 

 Pentru Nichita Stănescu „poezia nu este numai arta, ea este însăşi viaţa, însuşi sufletul 

vieţii”. Poezia sa este stare de graţie între poesis (facerea poeziei, actul creaţiei) şi poiein 

(frumosul), iar poetul este înzestrat cu har divin. Aflată sub semnul fascinaţiei cuvântului şi, mai 

ales, necuvântului, poezia lui Nichita Stănescu devine „o herghelie de cai troieni”. Poeme 

reprezentative pentru concepţia poetului despre poezie şi despre rolul creatorului  sunt: „Leoaică 

tânără, iubirea”, în care „leoaica” poate fi atât sentimentul de iubire, cât şi creaţia, „Către Galateea”, 

în care desacralizează mitul lui Pygmalion, artistul lăsându-se „născut” de propria sa creaţie, „În 

dulcele stil clasic”, unde „pasul de domnişoară” este însăşi poezia, „Evocare”, unde aplică o 
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„estetică a imperfecţiunii”, evocând esenţa frumosului prin descrierea unei făpturi pure, „Ea” - 

„frumoasă ca umbra unei idei”. 

 Marin Sorescu este „adeptul lucidităţii şi al poeziei inteligente, căci poetul este ori un 

gânditor, ori nu este nimic”, după cum însuşi mărturisea. În concepţia sa, „poezia este o transfuzie 

de eternitate”, risipind „în univers tot atâta mister, cât poetul însuşi risipeşte în propria creaţie”. 

Voce inconfundabilă în lirica românească, scriitor neomodernist şi existenţialist, Marin Sorescu 

defineşte poezia ca „vorbire, emoţie, idee”, iar poetul se simte „un Adam rătăcind prin paradisul 

ideilor şi al vorbelor”. În poezia „Shakespeare” parodiază mitul biblic al creaţiei, transformându-l 

pe cel mai mare creator de tragedii din întreaga literatură a lumii într-un poet-demiurg care clădeşte 

o lume a operelor sale, lumea personajelor, cărora le-a dat gusturile, „prăpăstiile sufleteşti”, 

sentimentele, posibilitatea de a se distra, în timp ce creatorul, istovit de atâta trudă, se duce „să 

moară puţin”. 

 În viziunea lui Ştefan Augustin Doinaş poetul aspiră către absolut, către perfecţiune, el 

devenind prinţul din Levant, aflat în căutarea „mistreţului cu colţi de argint”. În căutarea 

perfecţiunii, poetul rătăceşte prin hăţişurile creaţiei artistice, „vânătoarea” mistreţului, subliniind 

ideea că adevărata artă cere sacrificii, că în cele din urmă creatorul este urmărit continuu de 

nenoroc, atingerea absolutului rămânând doar o himeră. 

 Demitizarea 

 Este o trăsătură caracteristică celor trei scriitori, fiecare dintre ei abordând mituri într-o 

manieră modernă, desacralizându-le, prelucrându-le sau parodiindu-le, acordându-le noi 

semnificaţii. Marin Sorescu vrea să clădească şi să se clădească în poezie („ziditor şi zidit în poezie, 

în frumos” - „Manole”), jucându-se de-a creatorul („Shakespeare”), dar şi „de-a Icar” şi încercând 

mereu „zboruri noi” („De-a Icar”). Ştefan Augustin Doinaş prelucrează, de asemenea, mitul creaţiei 

în „Mistreţul cu colţi de argint”, poem alegoric pe tema condiţiei geniului, în care aspiraţia către 

absolut este cauza nefericirii artistului, creaţia devastându-şi în final creatorul. Lui Nichita Stănescu 

îi sunt specifice mitul labirintului cuvintelor, al necuvântului (cuvântul primordial, cu toate 

sensurile lui originare, starea pură a cuvântului înainte de punerea lui sub semn grafic sau sonor), al 

căderii îngerului, poetul însuşi considerându-se „un înger căzut din cuvânt”. 

 Totodată, apar simboluri specifice fiecărui poet: leoaica, cercul, curcubeul, ciocârlia, 

deşertul, bolovanul, frunza verde etc. (la Nichita Stănescu); personajele lui Shakespeare - valorile şi 

locul creaţiei (la Marin Sorescu); mistreţul, săgeţile de lemn, fier şi foc, apa, iarba, luna, vânătoarea, 

prinţul, servitorul etc. (la Ştefan Augustin Doinaş). 

 Valoare artistică - originalitate, limbaj poetic, noutate 

 Nichita Stănescu, poet de viziune, imaginativ creează un univers derutant, lumi născute „în 

şi prin cuvânt”, contemplă universul cu luciditate, eul poetic devenind obiect şi subiect al 

cunoaşterii şi deseori depersonalizându-se într-un dramatic „Tu”, cu care încheagă un dialog. 

Încearcă toate limbajele posibile, de la „dulcele stil clasic” până la formulările ilogice („Foaie verde 

de albastru/ Mă doare un cal măiastru”), un limbaj inovator, ermetic, încărcat de metafore 

revelatorii inedite. 

 Marin Sorescu foloseşte parodia, jocul cu măşti, ironia, persiflarea, umorul liric, dar şi 

meditaţia gravă, jocul cu absurdul existenţial, luciditatea. „Singur printre poeţi”, îşi cercetează cu 

luciditate propria sa individualitate poetică. 

 Ştefan Augustin Doinaş rămâne un reflexiv, un echilibrat cu sentimentul ordinii şi armoniei 

universale. Revitalizând balada ca specie literară, cultivă categorii estetice ca straniul şi fabulosul, 

prin interpretarea unor motive de legendă şi basm.  
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RAPORT DE ANALIZĂ ÎN URMA EVALUĂRII INIŢIALE 

 LA DISCIPLINA  LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

 

Prof. Luiza Peptea 

Liceul Tehnologic „C. A. Rosetti” Constanţa, jud. Constanţa 

 

 

 Ȋn urma centralizării datelor din rapoartele de analiză la nivelul disciplinei Limba şi 

literatura română, după primele două săptămâni de recapitulare, s-au aplicat teste de evaluare 

iniţială la clasele a XI-a în anul şcolar 2018-2019, s-au constatat următoarele aspecte: 

 

1. CENTRALIZAREA NOTELOR       NIVEL LICEAL – TEHNIC 

CLASA DISCIPLINA 

NR. DE 

ELEVI 

ÎNSCRIŞI 

NR. DE 

ELEVI 

CARE 

AU 

SUSŢINU

T 

TESTUL 

NR. TOTAL NOTE 

SUB 

5 

5-

6.99 
7-8.99 9-10 

a XI-a A, B, 

C 

Limba și 

lit.română 

72 60 23 24 9 4 

a XI-a A Limba și lit. 

română 

26 22 7 10 3 2 

a XI-a B Limba și lit. 

română 

28 23 11 8 4 - 

a XI-a C Limba și lit. 

română 

18 15 5 6 2 2 

a XI-a D,E  

învățământ 

profesional 

Limba și lit. 

română 

40 37 19 16 2 - 

 

a XI-a D  

învățământ 

profesional 

Limba și lit. 

română 

20 19 9 8 2 - 

a XI-a E  

învățământ 

profesional 

Limba și lit. 

română 

20 18 10 8 - - 

TOTAL   

învățământ 

zi 

Limba și lit. 

română 

112 97 42 40 11 4 

a XI-a A 

seral 

Limba și lit. 

română 

19 6 5 1 - - 

TOTAL 

învățământ 

seral 

Limba și lit. 

română  

19 6 5 1 - - 

 

TOTAL   

învățământ 

zi+ 

învățământ 

 

Limba și lit. 

română 

 

131 

 

103 

 

47 

 

41 

 

11 

 

4 
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2. ANALIZA  SWOT A REZULTATELOR TESTULUI DE EVALUARE INIȚIALĂ 

La partea I, testul conţine un număr de 7 itemi, 2 dintre ei fiind itemi cu alegere multiplă 

(itemii nr. 1-2A si nr. 2B), şi 4 itemi cu răspuns deschis ce au avut ca scop determinarea nivelului 

de cunoştinţe pe care elevii şi le-au însuşit în anul şcolar anterior, precum şi diagnosticarea 

problemelor de ortografie şi punctuaţie.   

Partea a II-a a testului a vizat alcătuirea unui eseu argumentativ în care se urmărea 

originalitatea, creativitatea şi caracterul personal al răspunsului. 

 

La nivelul clasei a XI-a analizând rezultatele obţinute, s-au remarcat următoarele: 

Puncte tari 

 identificarea sinonimelor cuvintelor indicate 

 cunoaşterea conceptului literar de  temă şi identificarea acesteia 

 ilustrarea prin enunţuri a sensului denotativ şi conotativ al cuvintului indicat  

 identificarea figurilor de stil 

 capacitatea de a înţelege şi de a interpreta textul la prima vedere 

 cunoaşterea structurii şi a conectorilor specifici textului argumentativ 

 interes pentru rezolvarea cerinţelor 

Puncte slabe 

 unele probleme în alcătuirea de enunţuri prin care să ilustreze sensul conotativ al cuvintului 

indicat 

 greutate în identificarea motivelor literare 

 comentarea superficială sau deloc a unei figuri de stil 

 nerespectarea, în totalitate, în redactare a elementelor eseului argumentativ (ipoteza, 

argumentarea propru-zisă, concluzia; dispunerea în pagină) 

 necunoaşterea în totalitate a conectorilor specifici textului argumentativ 

 vocabularul este preponderent prozaic 

 utilizarea incorectă a normelor limbii literare (la nivel ortografic, morfosintactic şi de 

punctuaţie) 

 nerespectarea limitelor spaţiale indicate de cerinţă. 

Oportunităţi 

 valorificarea conceptelor operaţionale însuşite deja de elevi 

 realizarea unor eseuri argumentative valorificând cunoaşterea structurii eseului argumentativ, 

a conectorilor specifici de către elevi, a capacităţii crescute de analiză şi interpretare a unui 

text 

Ameninţări  

 lipsa argumentelor bine formulate pentru a-şi susţine ideile 

 folosirea unui limbaj colocvial 

 omiterea citatelor în comentarea semnificaţiilor textului literar 

 necunoaşterea unor noţiuni învăţate într-un ciclu anterior de studiu 

 dezinteresul în tratarea unor anumite cerinţe 

 lipsa unei lecturi sistematice şi a unei activităţi de învăţare sistematică  
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La nivelul clasei a XI-a şcoală profesională, analizând rezultatele obţinute, s-au remarcat 

următoarele: 

Puncte tari 

 identificarea a sinonimelor cuvintelor indicate 

 cunoaşterea conceptului literar de  temă  

 cunoaştera sensului denotatv al cuvintelor  

 identificarea figurilor de stil 

 capacitatea de a înţelege şi de a interpreta textul la prima vedere 

 cunoaşterea sporadică a conectorilor specifici textului argumentativ 

 atitudine pozitivă față de disciplină, manifestată prin interesul în rezolvarea cerințelor 

Puncte slabe 

 dificultate în identificarea noţiunilor de la nivelul lexico-semantic din cerinţe 

 greutate în alcătuirea de enunțuri prin care să ilustreze sensul conotativ al cuvintelor 

 necunoaşterea  termenului de motiv  literar 

 comentarea superficială a  figurilor de stil 

 nerespectarea redactării eseului argumentativ (ipoteza, argumentarea propru-zisă, concluzia; 

dispunerea în pagină) 

 necunoaşterea în totalitate a conectorilor specifici textului argumentativ 

 vocabularul este uneori prozaic 

 utilizarea incorectă a normelor limbii literare (la nivel ortografic, morfosintactic şi de 

punctuaţie) 

 nerespectarea limitelor spaţiale indicate de cerinţă. 

 

 

La nivelul clasei a XI-a seral, analizând rezultatele obţinute, s-au remarcat următoarele: 

Puncte tari 

 identificarea sinonimelor cuvintelor indicate 

 cunoaşterea conceptului literar de  temă şi identificarea acesteia 

 ilustrarea prin enunţuri a sensului denotativ şi conotativ al cuvintului indicat  

 identificarea figurilor de stil 

 capacitatea de a înţelege şi de a interpreta textul la prima vedere 

 cunoaşterea structurii şi a conectorilor specifici textului argumentativ 

 interes pentru rezolvarea cerinţelor 

Puncte slabe 

 unele probleme în alcătuirea de enunţuri prin care să ilustreze sensul conotativ al cuvintului 

indicat 

 greutate în identificarea motivelor literare 

 comentarea superficială sau deloc a unei figuri de stil 

 nerespectarea, în totalitate, în redactare a elementelor eseului argumentativ (ipoteza, 

argumentarea propru-zisă, concluzia; dispunerea în pagină) 

 necunoaşterea în totalitate a conectorilor specifici textului argumentativ 

 vocabularul este preponderent prozaic 
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 utilizarea incorectă a normelor limbii literare (la nivel ortografic, morfosintactic şi de 

punctuaţie) 

 nerespectarea limitelor spaţiale indicate de cerinţă. 

Oportunităţi 

 valorificarea conceptelor operaţionale însuşite deja de elevi 

 realizarea unor eseuri argumentative valorificând cunoaşterea structurii eseului argumentativ, 

a conectorilor specifici de către elevi, a capacităţii crescute de analiză şi interpretare a unui 

text 

Ameninţări  

 lipsa argumentelor bine formulate pentru a-şi susţine ideile 

 folosirea unui limbaj colocvial 

 omiterea citatelor în comentarea semnificaţiilor textului literar 

 necunoaşterea unor noţiuni învăţate într-un ciclu anterior de studiu 

 dezinteresul în tratarea unor anumite cerinţe 

 lipsa unei lecturi sistematice şi a unei activităţi de învăţare sistematică  

 

 

Obs.:  Procentul ridicat de absenteism, mai ales la clasele de seral, în ziua administrării testului 

iniţial la unele clase oferă o imagine trunchiată privind nivelul competenţelor formate prin studiul 

limbii şi literaturii române în anul şcolar precedent. 

 

3. MODALITĂŢI CONCRETE DE REMEDIERE 

 antrenarea elevilor în activităţi didactice cu o bogată încărcătură formativă, aplicativă; 

 demers didactic centrat pe elev, adecvat particularităţilor sale psiho-intelectuale; 

 fiecare lucrare va fi discutată şi se vor face observaţii; 

 se va insista în orele de recapitulare asupra noţiunilor ce pun probleme; 

 se vor efectua exerciţii/fişe de lucru pe grupe diferenţiate: de analiză, de construcţie, de 

identificare; 

 exersarea într-o formă orală sau scrisă a terminologiei specifice prin forme şi structuri 

atractive cu un pronunţat caracter inovativ; 

 realizarea unor demonstraţii, în clasă, dar şi suplimentar acasă, de teste care să cuprindă 

tipurile de subiecte prevăzute în testele iniţiale; 

 realizarea unor teme specifice la portofoliul elevului 

 raportarea terminologiei specifice la terminologia altor discipline şcolare pentru utilizarea 

corectă şi coerentă a acesteia în situaţii diferite de învăţare şi de viaţă; 

 întocmirea de fişe de ortograme ce vor fi verificate de profesor celor care nu stiu scrie corect 

ortogramele.  

 se va recomanda lectura suplimentară pentru îmbunătăţirea capacităţii de exprimare coerentă 

şi corectă.  

 în  cadrul fiecărei ore vor fi alocate 10 minute în care vor fi reluate noţiunile pe care elevii 

nu le cunosc, iar tema pentru acasă va conţine şi exerciţii ce vizează fixarea acestor 

cunoştinţe.  

 optimizarea managementului didactic la nivel conceptual şi metodologic pentru 

eficientizarea achiziţiilor cognitive. 
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II. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

 

 

DISECŢIA GLOBULUI OCULAR 

-Fişă de lucru- 

 
Prof. Mirela Antoche 

Şcoala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoşani, jud. Botoşani 

 

 
 

Obiective operaţionale: 

 Identificarea principalelor componente ale globului ocular la mamifere; 

 Utilizarea corectă a ustensilelor de laborator pentru realizarea disecţiei globului ocular; 

 Descrierea principalelor caracteristici ale tunicilor şi mediilor transparente ale globului 

ocular utilizând un limbaj ştiinţific adecvat. 

 

Recunoaşteţi principalele materiale de pe mese! 

Materiale necesare: ochi de vită, cutii Petri, tăvi de disecţie, truse de disecţie, ace cu gămălie, 

foarfeci, lame  de sticlă, fişe cu desene, atlase, microscoape. 

 Mod de lucru: 

1. Disecţia globului ocular începe cu curăţirea lui de grăsime, ţesut conjunctiv, muşchi, până se 

ajunge la prima tunică. 

Cum se numeşte prima tunică (înveliş) a globului ocular? 

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

 Aceasta este o membrană de culoare ..........................., fibroasă, ........................, bombată şi 

transparentă anterior, prezentând ........................ transparentă.  

Sub sclerotică se află............................, o tunică pigmentată, .................................................... 

A treia tunică este ................................................. 

2. Cu ajutorul unui bisturiu sau al unui foarfece aplicaţi o incizie prin care poate pătrunde vârful 

unui foarfece; cu aceasta se taie de jur împrejur, pe linie ecuatorială, obţinându-se două jumătăţi: 

una anterioară şi una posterioară. 

Observaţi pe jumătatea anterioară prima tunică, corneea, a doua tunică, irisul, pupila. 

Observaţi pe jumătatea posterioară a treia tunică, vase de sânge, pata ........................şi 

pata........................ 

3. Desprindeţi din jumătatea anterioară a globului ocular de vită cristalinul şi partea tăiată din 

umoarea sticloasă, îndepărtând corneea. Umoarea sticloasă este transparentă, omogenă, cu 

consistenţă de gelatină. Ea se afla posterior faţă de ...............................................care este o lentilă 

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

4. Examinaţi irisul, care are la mijloc un orificiu, pupila. Eventual, irisul detaşat se aşază pe o lamă 

de sticlă cu partea internă în sus pentru a fi observate fibrele musculare cu dispoziţie circulară şi 

radiară macroscopic (cu ochiul liber) şi la microscopul optic. 

5. Examinaţi cristalinul, după îndepărtarea irisului. Atenţie! Se desprinde uşor pentru a nu fi spart! 

Se cercetează proprietăţile optice ale cristalinului, citind prin el un text. Se observă literele mărite. 
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Observaţi retina, după îndepărtarea umoarei sticloase şi localizaţi pata .................... şi cea 

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

6. Reorganizarea locului de muncă. 

 

TEST DE EVALUARE 

Alege o singură variantă corectă: 

1. Îndepărtarea stratului de grăsime şi a muşchilor globului ocular, a permis observarea primei 

tunici, numită: 

a) coroidă 

b) retină 

c) sclerotica 

d) cristalin 

2. Substanţa din interiorul globului ocular, cu consistenţă gelatinoasă, este: 

a) umoarea apoasă 

b) umoarea sticloasă 

c) cristalinul 

d) irisul 

3. Pata oarbă aparţine tunicii: 

a) sclerotica 

b) retina 

c) coroida 

d) nici una 

4. Irisul: 

a) se observă în jumătatea posterioară a globului ocular 

b) este situat în mijlocul pupilei 

c) are muşchi cu dispoziţie radiară şi circulară 

d) prezintă anterior cristalinul 

5. Literele unui text, peste care se aşază cristalinul apar: 

a) micşorate 

b) mărite 

c) nemodificate 

d) colorate 

6. Imaginea care se formează pe retină este: 

a) mai mare şi răsturnată 

b) mai mică şi răsturnată 

c) mai mică şi dreaptă 

d) mai mare şi dreaptă 

7. Sunt responsabile pentru vederea colorată: 

a) celulele cu bastonaşe 

b) celulele cu conuri 

c) ambele tipuri 

d) cristalinul 

8. În procesul de acomodare, un rol  important îl are: 

a) corneea 

b) cristalinul 
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c) retina 

d) celulele cu conuri 

9. La mamifere vederea este: 

a) monoculară 

b) binoculară 

c) ambele variante 

10. La trecerea de la lumină la întuneric: 

 a) se micşorează pupila 

 b) se măreşte pupila 

 c) nu se modifică pupila 

 d) creşte convexitatea cristalinului 

 

Bibliografie:  

1. Partin, Zoe; Logofătu, Luminiţa; Niculescu, Cezar Th. – Manual pentru clasa a VII-a, Editura 

Corint, Bucureşti, 1999 

2. Tibea, Florica – Anatomia omului – Atlas şcolar, Editura Corint, Bucureşti, 2001 

3. *** - Enciclopedia pentru tineri Larouse – Corpul omenesc, Editura Enciclopedia Rao, 

Bucureşti, 2003 

4. Lazăr, V.; Niţă, M.; Buşe, Violeta – Lucrări practice de biologie, Editura Arves, Craiova, 2005 

5. http://www,/edu.ro 

 

 

 

METODA OBSERVĂRII  INDEPENDENTE  ŞI  SISTEMATICE ÎN  

PREDAREA - ÎNVĂŢAREA  BIOLOGIEI 

 

 

          Prof. Camelia Nicoleta Baic 

 Colegiul Tehnic „Unirea” Ștei, jud. Bihor 

                                 

                                         

 

Observarea independentă reprezintă urmărirea sistematică de către elevi a obiectelor, 

fenomenelor şi proceselor biologice caracteristice, reprezentative pentru tema didactică studiată, în 

scopul surprinderii însuşirilor semnificative ale acestora.  

Prin această metodă elevii percep activ şi selectiv sistemele biologice prin activitate 

independentă şi sistematică, individual sau pe grupe.  

Observarea, alături de experiment şi de unele tipuri de lucrări de laborator constituie metode 

de învăţare prin investigare şi descoperire specifice ştiinţelor naturii şi, respectiv, biologiei. 

Clasificare: 

Formele observării independente pot fi clasificate după criteriile: locului, modului şi duratei 

observărilor. 

1. Din punctul de vedere al locului în care se efectuează observările independente, acestea 

se pot desfăşura: 

http://www,/edu.ro
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a. în şcoală: în cadrul lecţiei de biologie, la colţul biologic, în laborator sau în cadrul 

cercului tinerilor biologi (de exemplu observarea diversităţii insectelor dintr-un insectar); 

b. în afara şcolii: cu ocazia unor excursii, pe terenul experimental şcolar, într-o vizită la o 

fermă zootehnică, un muzeu şcolar, o grădină botanică. 

2. După modul de efectuare a observărilor, acestea pot fi: 

a. macroscopice, organisme vii sau conservate, diferite procese în desfăşurarea lor, relaţii 

între procese şi fenomene biologice; 

b. efectuate cu ajutorul tehnicilor şi aparaturii specifice ştiinţelor biologice, determinând 

formarea unor deprinderi practice de lucru şi dezvoltarea spiritului de observaţie şi cercetare.  

Din această categorie fac parte: 

- observarea pe bază de disecţie, care ajută cunoaşterea prin acţiune a anatomiei unor organe 

şi sisteme de organe, a planului de organizare a diferitelor animale, a evoluţiei sistemelor de organe 

(disecţia pe globul ocular de mamifer, disecţia inimii, a rinichiului la mamifere, disecţia unui peşte 

etc.); 

- observarea cu ajutorul lupei care permite elevilor descoperirea informaţiilor privind 

alcătuirea unor organisme sau părţi ale acestora (observarea papilelor gustative de la nivelul limbii, 

observarea indivizilor de Drosophila melanogaster de tip sălbatic şi mutant etc.); 

- observarea la microscop a unor preparate proaspete şi fixe, a unor frotiuri, care fac posibilă 

cunoaşterea structurii celulei, a ţesuturilor şi organelor, determinând înţelegerea principiului 

corelaţiei dintre structură şi funcţie (preparate fixe cu ţesut muscular neted, striat şi cardiac, frotiuri 

de sânge, frotiuri din culturi microbiene). 

3. După durată se deosebesc: 

a) observări de scurtă durată, care nu depăşesc intervalul unei ore de clasă (45-50 min.), în 

care se încadrează majoritatea formelor de mai sus (de exemplu observarea hidrelor, melcilor de 

apă, a peştilor dintr-un acvariu); 

b) observări de lungă durată (de exemplu observarea metamorfozei fluturelui de mătase 

Bombyx mori sau a dezvoltării unei plante de fasole de la însămânţare până la fructificare); 

c) observări repetate, pentru verificarea unei ipoteze din cadrul unui experiment (de 

exemplu observarea repetată a experimentului de evidenţiere a fotosintezei prin metoda bulelor). 

Observarea ca cercetare organizată şi sistematică 

După I. Cerghit, pentru a imprima observării un caracter activ de cercetare este necesar ca ea 

să fie organizată după rigorile observării ştiinţifice, desfăşurându-se în mai multe etape, care vor fi 

prezentate în cele ce urmează: 

1. Punerea problemei: se ia ca punct de pornire o problemă care s-a ridicat în cadrul 

activităţii didactice; de exemplu, în predarea lecţiei ,,Albina”, la clasa a VI-a: care sunt adaptările 

morfo-fiziologice ale castelor de albine şi, respectiv, ale albinelor lucrătoare care fac posibilă viaţa 

stupului? 

2. Discutarea problemei – obiective şi sarcini: 

-  se dezbate problema cu elevii până când aceasta devine clară; 

- se precizează abordările şi sarcinile concrete ale elevilor, aceştia conştientizând ceea ce 

cercetează şi cu ce mijloace vor realiza studiul. 

3. Cercetarea observativă realizată de elevi pe grupe sau individual; în exemplul dat, cu 

ajutorul lupelor, a materialului biologic conservat, fişelor de lucru, planşelor distributive cu cele trei 

caste de albine şi cu detalii morfologice ale albinei lucrătoare, elevii, pe grupe, vor observa 

caracterele specifice anatomo-morfologice ale capului, toracelui şi abdomenului; de exemplu vor 
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analiza şi compara dimensiunile şi caracteristicile celor trei caste, corelând diferenţele cu rolul 

fiecareia în viaţa stupului; vor descoperi: mecanismul de frână al aripilor, perechea de picioare 

anterioare cu prezenţa pieptenului, perechea de picioare posterioare cu coşuleţe şi periuţe, precum şi 

rolul acestora. 

4. Consemnarea datelor – datele observate sunt consemnate de elevi în caiete sau fişe de 

observaţie. 

5. Analiza şi prelucrarea rezultatelor – aspectele descoperite sunt prezentate de către 

fiecare grupa în scris (pe foi de flip-chart) sau oral, însoţite de desene şi scheme; rezultatele sunt 

dezbătute şi se ajunge la rezolvarea problemei.  

În cazul exemplului nostru se ajunge la caracterizarea  morfo-fiziologică a albinei lucrătoare,  

matcii şi trântorului, în corelaţie cu rolul fiecaruia în viaţa stupului. 

6. Conturarea concluziilor finale. Se stabilesc caracterele generale ale grupului 

Hymenoptera, asemănările şi deosebirile dintre albine şi alte insecte studiate. 

 Se subliniază importanţa conceptelor biologice: unitatea şi diversitatea lumii vii, corelaţia 

între structură şi funcţie, adaptarea la mediu a organismelor. 

Importanţa aplicării observării independente 

Din analiza aspectelor prezentate reiese rolul deosebit al acestei metode în dezvoltarea 

gândirii şi a spiritului de observare şi cercetare.  

În universul de cunoştinţe al elevului care studiază biologia, observarea nemijlocită, a 

sistemelor biologice în starea lor naturală, de existenţă şi manifestare constituie nu numai o sursă de 

informaţie directă, ci şi un exerciţiu veritabil de gândire analitică şi sintetică de formare a unor 

deprinderi de investigaţie inductivă, de gândire cauzală, independentă, de cultivare şi menţinere a 

gustului pentru  observare, de suscitare a interesului, inclusiv pentru activităţi experimentale. 

Observarea independentă dezvoltă la elevi obiectivitatea, spiritul de rigoare şi de precizie, 

elemente componente ale spiritului ştiinţific, cultivă capacitatea de a judeca profund realitatea 

înconjurătoare, de a investiga procesele şi fenomenele biologice cu ochi de cercetător, adică de a le 

privi din unghiuri diferite de vedere, de a-şi pune întrebări şi probleme şi de a încerca să răspundă la 

ele prin căutări de soluţii, interpretând rezultatele independent şi creator. 

Observarea organismelor, a proceselor şi fenomenelor biologice, reprezintă deseori premise 

ale punerii de probleme şi ale rezolvării acestora de către elevi, în corelaţie cu învăţarea prin 

descoperire şi problematizarea. 

Metoda observării independente, veriga esenţială în cunoaşterea prin acţiune a lumii vii, se 

află în strânsă corelaţie cu alte metode, pe prim plan cu experimentul şi lucrările de laborator, care 

nu pot fi aplicate decât cu ajutorul observării independente, ce devine, astfel, procedeu al 

experimentului sau lucrărilor de laborator. 

 

Fişă de lucru 

În realizarea observării independente, a experimentului şi lucrărilor de laborator, asigurarea 

individualizării muncii elevilor se face cu ajutorul fişei de lucru, care reprezintă un mijloc deosebit 

de eficient în investigarea proceselor şi fenomenelor biologice şi care face posibilă, totodată, 

aplicarea problematizării, a învăţării prin descoperire, a modelării, algoritmizării. 

Fişa de lucru este concepută de profesor în mod logic, fiind multiplicată pentru toţi elevii, 

scrisă pe tablă sau proiectată.  
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Fişa cuprinde mai multe sarcini de lucru motrice şi/sau intelectuale şi permite descoperirea 

sau aprofundarea de către elevi a informaţiilor biologice, precum şi formarea (fixarea) unor 

deprinderi de lucru.  

În fişă sunt incluse sarcini de lucru în predarea-învăţarea disciplinelor biologice care trebuie 

să facă în aşa fel încât să asigure asimilarea corectă a cunoştinţelor şi dezvoltarea operaţiilor 

gândirii. 

 

Bibliografie: 

1. Costică, Naela - Metodica predării biologiei, Editura Graphys, Iaşi, 2008 

2. Lazăr, Viorel; Nicolae, Mariana - Lecţia – forma de bază a organizării procesului de predare-      

învăţare-evaluare la disciplina biologie, Editura Arves, 2007 

3. Cerghit, I. - Metode de învăţământ, Ediţia a IV-a revăzută şi adăugită, Editura Polirom, Iaşi, 2006 

 

 

 

 

DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII DE COMUNICARE A ELEVILOR LA 

LECȚIILE DE BIOLOGIE PRIN SOFT-ul EDUCAȚIONAL 

 

Prof. Carmen Butnariu  

Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoşani, jud. Botoşani 

 

 

 Avantajele oferite de utilizarea calculatoarelor în procesul de instruire impun stabilirea cât 

mai exactă a modului în care, calitățile acestora ca interactivitatea, precizia operațiilor efectuate, 

capacitatea de a oferi reprezentări multiple și dinamice ale fenomenelor și mai ales, faptul că pot 

interacționa consistent și diferențiat cu fiecare elev în parte, pot fi cât mai bine valorificate. Ca 

metodă, învățarea asistată de calculator recurge la un ansamblu de mijloace care să permită 

atingerea obiectivelor și formarea competențelor specifice.  

 Softul educational (SE) este un produs program special proiectat pentru a fi utilizat în 

procesul de învățare. Avantajele softurilor educaționale sunt: 

I. Pentru elevi: 

 vin în ajutorul elevilor care lipsesc de la cursuri în vederea recuperării materiei pierdute; 

 dezvoltă gândirea științifică; 

 stimulează comunicarea și creativitatea. 

II. Pentru cadre didactice: 

 este o metodă alternativă, modernă, interactivă, atractivă de predare-învățare-evaluare pe 

care profesorul o poate folosi în locul metodelor tradiționale; 

 realizează un feed-back permanent, având posibilitatea evaluării și autoevaluării fiecărui 

elev; 

 optimizează ritmul de desfășurare a lecției prezentând un volum mare de informații într-un 

timp scurt; 

 reprezintă o soluție completă, atât tehnic cât și metodic. 
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 În acest context, propun un soft educațional ce are drept conținut științific Regnul Plantae, 

Încrengătura Spermatophyta, Subîncrengătura Angiospermophytina, ce poate fi aplicat la clasa a 

IX-a. 

 Unitatea de învățare: Regnul  Plantae 

 Unitatea de conținut: Subîncrengătura Angiospermophytina 

 Competențe specifice: 

 precizează care sunt caracterele generale ale angiospermelor 

 identifică criteriul de clasificare al angiospermelor 

 compară caracterele monocotiledonatelor cu ale dicotiledonatelor 

 descriu cele două clase de angiosperme 

 stabilesc importanța angiospermelor 

 Desfășurarea lecției: 

Fiecare elev se află în fața calculatorului, deschide lecția trimisă de profesor și apare: 

 Ecranul 1, ce conține: titlul lecției, obiectivele și competențele ce urmează a fi dobândite în 

urma parcurgerii lecției. 

Trece la ecranul 2: 

 Ecranul 2, ce conține: caractere generale ale dicotiledonatelor și monocotiledonatelor; 

elementele esențiale de conținut au fost scrise în Bold, iar cele care necesită explicațiile 

suplimentare au fost scrise cu Bold Albastru și au link către o fereastră cu informații. Profesorul 

poate verifica dacă link-ul a fost accesat de către elev, deoarece link-ul se va colora în mov după 

accesare. 

 Pentru lecturarea elementelor de conținut, elevului îi sunt necesare 20 minute și are ca 

explicații suplimentare următoarele link-uri:  

 Caractere generale: trahee, gineceu (pistil), hermafrodit 

 Clasificarea:  

 Dicotiledonate: embrionul cu 2 cotiledoane, cilindrul central, frunze, rădăcini 

pivotante sau rămuroase, florile, măceș, fag, morcov 

 Monocotiledonate: embrionul cu un cotiledon, cilindrul central, frunze întregi, 

narcisa, flori, crinul, rădăcini adventive 

 Elevul execută Ctrl+ Click pe link-uri. 

 Ecranul 3, conține un tabel ce exprimă sintetic caracterele generale ale dicotiledonatelor și 

monocotiledonatelor: 

 

Răspândire Dicotiledonate Monocotiledonate 

Sunt cele mai răspândite 

plante, adaptate la cele 

mai diferite medii de 

viață terestră. 

-câmpie (măceș, mazăre, 

floarea soarelui, etc.) 

-deal (vița de vie, stejar) 

-munte (fagul) 

Embrionul cu 2 cotiledoane cu 

rol de hrănire. 

Cilindrul central din tulpină cu 

fascicule libero-lemnoase 

dispuse altenativ sau 

concentric. 

Frunze cu nervațiune palmată 

sau penată. 

Rădacini pivotante sau 

rămuroase. 

Embrionul cu un cotiledon cu rol 

în hrănire. 

Cilindrul central din tulpină cu 

fascicule libero-lemnoase dispuse 

neuniform. 

Frunze întregi cu nervațiune 

paralelă. 

Rădăcini adventive fasciculate. 

Flori de cele mai multe ori trimere 

sau multiplu de 3. 
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Florile alcătuite din 4-5 sau 

mai multe elemente. 

Înveliș floral dublu și 

diferențiat în caliciu și corolă 

Exemple de dicotiledonate: 

măceș, fag, mazăre, rapiță, 

morcov 

Înveliș floral nediferențiat în 

caliciu și corolă 

Exemple de monocotiledonate. 

ceapa, laleaua, crinul, zambila, 

narcisa, papirusul. 

 

 Când a terminat de studiat fereastra respectivă, elevul face click pe butonul „Revenire la 

lecție”, care îl trimite înapoi la secvența de lecție în desfășurare. 

 După ce a studiat ferestrele, elevul ajunge la testul de fixare a cunoștințelor pe care îl 

rezolvă. 

 În esență, informatizarea învățământului este un proces firesc de aliniere a domeniului științe 

la utilizarea tehnologiilor informaționale în procesul de instruire. 

 

Bibliografie: 

1. Ariniş, Ioana; Mihail, Aurora - Manual de biologie pentru clasa a IX a, Editura BIC ALL, 

Bucureşti, 2004 

2. Costică, Naela – Metodica predării biologiei, Editura Graphys, Iaşi, 2000 

 

  

 

EDUCAȚIA PENTRU MEDIU PRIN METODE NON-FORMALE 

 

Prof. Diana Cerasela Cărbunaru 

Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoşani, jud. Botoşani 

 

Educaţia non-formală înseamnă orice acţiune organizată în afara sistemului şcolar, prin care 

se formează o punte între cunoştinţele predate de profesori şi punerea lor în practică. Acest tip 

modern de instruire nu urmărește să excludă modul tradiţional de educaţie, ci să completeze 

instruirea pur teoretică prin activităţi atractive, la care să aibă acces un număr cât mai mare de elevi. 

Dintre metodele non-formale face parte și tehnica 6/3/5 (brainwrigting). Se numește 6/3/5 

pentru că există: 

− 6 membri în grupul de lucru, care notează pe o foaie de hârtie câte 

− 3 soluții fiecare, la o problemă dată, timp de 

− 5 minute 

Avantaje: 

o dezvoltarea gândirii critice și a capacității de argumentare; 

o dezvoltă imaginația, creativitatea, calitățile atenției; 

o participarea activă a tuturor elevilor/cursanților, chiar și a celor introvertiți; 

o stimularea participanților în a realiza analize, comparații, generalizări; 

o combinarea muncii individuale cu cea pe grupe; 

Limite: 
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o posibilitatea apariției unor ,,timpi morți” pentru membrii grupurilor, în momentul în care 

fișa de brainwriting se află la un alt membru; 

o apariția unor fenomene de influențare a ideilor și a unui blocaj creativ; 

o se neglijează tratarea diferențiată a elevilor, pentru că unii au nevoie de mai mult de 5 

minute pentru a găsi soluții creative și valoroase. 

 Titlul activității: Educație pentru mediu 

 Tema: Apă - aer - sol  

 Clasa: a VIII a/ a X a/ a XII a 

 Locul desfășurării: Sala de clasă / Laboratorul de biologie  

 Metode: Tehnica 6/3/5 (brainwrigting) 

 Mijloace: fișe de lucru, markere, foi pentru afișe, foarfece, lipici, aracet, materiale   

reciclabile, acuarele 

 Obiective: 

- să prezinte efectele negative ale poluării apei, solului, aerului; 

- să găsească soluții de protejare a mediului apropiat lor; 

- să manifeste un spirit de toleranță, solidaritate, grijă reciprocă și grijă față de mediu 

 Modalități / mijloace / instrumente de evaluare: 

- observaţia; 

- analiza produselor activităţii elevilor; 

- probele - joc folosite în aplicarea cerinţelor. 

 Desfășurarea activității: 

- Împărțirea clasei în grupe. 

- Formularea problemei şi explicarea modalității de lucru. 

- Desfășurarea activității de grup. 

- Analiza soluțiilor și reținerea celor mai bune. 

- Se centralizează datele obținute, se discută şi se apreciază rezultatele. 

 Grupa 1 - primește câte o fișă de lucru împărțită în trei coloane, astfel: 

 

Tema: Ce recomandați elevilor de astăzi pentru a deveni oamenii resposabili de mâine? 

 

  Ideea 1 Ideea 2 Ideea 3 

Elev 1       

Elev 2       

Elev 3       

Elev 4       

Elev 5       

Elev 6       

 

- pentru problema dată, fiecare dintre cei 6 participanți are de notat pe fișă 3 recomandări, 

într-un timp maxim de 5 minute; 

- fișele migrează apoi de la stânga la dreapta, până ajung la posesorul inițial; 

- cel care a primit foaia colegului din stânga citește recomandările deja notate și încearcă să le 

modifice în mod creativ, prin formulări noi, adaptându-le, îmbunătățindu-le și 

reconstruindu-le continuu; 
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- la final, grupa va realiza un afiș în care vor fi centralizate ideile emise. 

 Grupa 2 - primește câte o fișă de lucru împărțită în trei coloane și va urma pași identici cu 

cei de la grupa 1. Tema va fi: Ce ar trebui schimbat (la tine, la noi) pentru a avea un oraș 

mai curat? 

Tehnica 6/3/5 poate fi modificată/adaptată și astfel:  

 Grupa 3 - în 3 plicuri pe care sunt scrise cuvintele apă, aer, sol se află bucățele de hârtie pe 

care sunt notate noțiuni ce au legătură cu surse de poluare, protecția și prevenirea degradării 

celor trei medii de viață; fiecare membru al grupului extrage dintr-un plic 3 noțiuni cu care 

va trebui să realizeze un eseu timp de 5 minute: 

- fișele migrează apoi de la stânga la dreapta, până ajung la posesorul inițial; cel care a primit 

foaia colegului din stânga citește eseul și încearcă să -l modifice în mod creativ, prin formulări noi, 

adaptându-l, îmbunătățindu-l și reconstruindu-l continuu; 

- la final, grupa va prezenta eseurile create. 

Sugestii noțiuni: 

APĂ: faună acvatică; algele; apele subterane, plasticul, apele reziduale, industria chimică și 

alimentară; pescuitul; ministerul apelor și pădurilor. 

AER: ploile acide; incendiile; gazele de eșapament, accidentele tehnologice (centralele 

nucleare); industria; mass media; încălzirea globală, plante. 

SOL: defrișarea; agricultura; pesticidele; industria materialelor de construcții; alunecările de 

teren; depozitele de gunoaie; viețuitoarele din sol; activitățile școlare. 

 Grupa 4 – va trebui să realizeze un afiș prin care se face o campanie de informare despre  

problemele de mediu/curățenie cu care se confruntă orașul lor: 

- fiecare dintre cei 6 participanți propune o idee de afiș și fiecare coleg are de adăugat 3 idei la  

propunerea colegului/modifică propunerea colegului într-un timp maxim de 5 minute; 

- afișele migrează apoi de la stânga la dreapta, până ajung la posesorul inițial; cel care a primit  

afișul colegului din stânga încearcă să-l modifice în mod creativ, prin formulări/idei/schițe noi, 

adaptându-le, îmbunătățindu-le și reconstruindu-le continuu. 

 Grupa 5 - va trebui să realizeze un obiect din 3 materiale reciclabile timp de 5 minute; 

- fiecare participant își va alege materialele și se vor urma pași identici cu cei de la grupa 1, 

doar că fiecare din membrii grupului vor încerca să îmbunătățească obiectul colegului cu 

materialele pe care le are la dispoziție. Înainte de a lucra elevii pot avea acces la site-uri care le pot 

da idei: https://www.qbebe.ro, https://www.pinterest.com, http://gusturialese.com. 

Sugestii de materiale reciclabile: hârtie, carton, plastic (mape, CD-uri, sticle, pahare, 

dopuri), nasturi, fire de ață, bucăți de material, dopuri de plută, bucățele de lemn. 

 Concluzii: pentru o dezvoltare durabilă este necesară formarea unui comportament conştient  

şi responsabil în vederea gestionării atente şi raţionale a resurselor de hrană, apă, energie și a 

resurselor biologice. 

 

Bibliografie: 

1. Organizația Națională „Cercetașii României” și Asociația CREATIV - Manualul 100 de idei de 

educație non-formală, 2010 

2. Costică, Naela - Ghid de formare metodologică în domeniul educației de mediu (EM), Editura 

Corona, Iași, 2007 
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STUDIU PRIVIND UTILIZAREA  

DESCOPERIRII DIRIJATE LA CHIMIE 

 

Prof. Iuliana Cozma 

 Şcoala Gimnazială Nr. 3 Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

 Metodele didactice reprezintă instrumente de lucru importante pentru profesor. Pentru a 

atinge o performanţă şcolară cât mai înaltă a elevilor din zilele noastre, profesorul trebuie să fie 

capabil să îmbine metodele şi tehnicile de lucru astfel încât elevului să-i fie stimulată gândirea spre 

învăţare. 

 Scop: creşterea performanţelor şcolare folosind descoperirea dirijată combinată cu metode 

clasice. 

 Obiective: 

 O1 - să observ nivelul de cunoştinţe asimilat de elevi folosind diferite metode de învăţare; 

 O2 - să urmăresc dacă elevii cunosc cele mai importante concepte studiate la oxizi prin testul 

de evaluare sumativă aplicat la clasă; 

 O3 - să realizez o predare centrată pe elev şi să determin toţi elevii din clasă să devină 

participanţi activi la lecţie mărind astfel eficienţa învaţării; 

 O4 - să identific avantajele şi limitele utilizării descoperirii dirijate în procesul de predare - 

învăţare.   

 Prezentarea studiului 

 Studiul s-a desfăşurat pe un grup de elevi de la clasele  a VIII-a B, C, D, de la Școala 

Gimnazială Nr. 3 Mangalia la care am parcurs unitatea de învăţare "Oxizi" în semestrul II al anului 

şcolar 2018- 2019 astfel:  

• la clasa a VIII-a C  am utilizat metode clasice pentru predarea – învăţarea unităţii de 

învăţare; clasă martor. 

• la clasa a VIII-a B am utilizat metode interactive pentru predarea – învăţarea unităţii de 

învăţare; clasă martor. 

• la clasa a VIII-a D am utilizat atât metode clasice cât şi metode interactive (metoda 

descoperirii dirijate) pentru parcurgerea unităţii de învăţare; clasă experimentală. 

 Pentru a putea verifica eficienţa utilizării îmbinate a descoperirii dirijate cu metodele clasice, 

la fiecare clasă, am aplicat un test de evaluare iniţială şi finală, iar rezultatele obţinute le-am analizat 

din punct de vedere calitativ şi cantitativ. 

 Analiza calitativă a rezultatelor  

 Pentru analiza calitativă a rezultatelor am realizat histograme  folosind  rezultatele testelor 

date. Graficele obţinute sunt redate în figurile de mai jos. 

  

 Analiză comparativă între clase folosind acelaşi test. 
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Clasa: a VIII-a B: N = 25, Media = 6,42, StdDv = 1,78098, Max =9,5 , Min =3 

   Clasa: a VIII-a C: N = 20, Media =5,22 , StdDv =1.85915 , Max =8,8 , Min =3,1 

   Clasa: a VIII-a D: N = 25, Media = 6,04, StdDv =1.96852 , Max = 10, Min =3,7 

 

Figura 1.: Histograma frecvenţelor pe clase la nota obţinută la testul initial 

 Analizând graficele din figura 1 se pot extrage următoarele informaţii: histogramele celor 

trei clase sunt apropiate de normalitate (distribuţie gaussiană) şi de simetrie. Cea mai apropiată de 

normalitate este histograma clasei a VIII-a B, unde media clasei este 6,42, iar modala este 

distribuită central. La clasa a VIII-a C media clasei este 5,22, iar modala este distribuită în partea 

stăngă a graficului. La clasa a VIII-a D media clasei este 6,04, iar modala este situată tot în partea 

stângă a graficului, dar spre valori mai mari ale notelor. 

 

 
 

Clasa: a VIII-a B: N = 25, Media = 7,3400, StdDv = 2,15213, Max =10 , Min =3,1 

 Clasa: a VIII-a C: N = 21, Media =6,2048 , StdDv =2,09057 , Max =9,5 , Min =2,3 

  Clasa: a VIII- a D: N = 26, Media = 7,2269, StdDv =2,30123 , Max = 10, Min =3,1 

 

Figura 2: Histograma frecvenţelor pe clase la nota obţinută la evaluarea sumativă a unităţii de 

învăţare Oxizi 
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 Analizând graficele din figura 2 se pot extrage următoarele: rezultatele cele mai bune s-au 

obţinut la clasa a VIII-a B unde predarea-învăţarea s-a făcut prin descoperire dirijată, iar rezultatele 

cele mai mici la clasa a VIII-a C unde predarea-învăţarea s-a realizat folosind metode clasice. 

 Analiza cantitativă a rezultatelor 

Pentru realizarea cantitativă a rezultatelor din punct de vedere statistic (inferenţă statistică bazată pe 

emiterea de ipoteze statistice) am utilizat următoare teste: testul ANOVA, testu t (STUDENT) şi 

testul LEVENE. 

 

Tabelul 1: Date descriptive din testul Levene folosit pentru compararea notelor de la testul dat la 

Oxizi la cele trei clase. 

 

  N Medie 

Deviaţia 

standard 

Deviaţia 

medie 

95% Interval de 

încredere pentru medie 

Minim Maxim 

Limită 

inferioară 

Limită 

superioară 

1 25 7.3400 2.15213 .43043 6.4516 8.2284 3.10 10.00 

2 21 6.2048 2.09057 .45620 5.2531 7.1564 2.50 9.50 

3 26 7.2269 2.30123 .45131 6.2974 8.1564 3.40 10.00 

 

Tabelul 2: Rezultatele testului Levene de la testul dat la Oxizi la cele trei clase 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

.317 2 69 .729 

 

 Deoarece valoarea pragului de semnificaţie ( Sig.) găsită în testul Levene este mai mare 

decât 0,05, atunci testul este nesemnificativ statistic. Rezultă că dispersia notelor claselor a VIII-a 

B, C, D la testul dat la unitatea de învăţare Oxizi este aproximativ aceeaşi în fiecare clasă. 

 

Tabelul 3: Rezultatele testului ANOVA de la testul dat la Oxizi la cele trei clase 

 

  

Suma 

pătratelor 

valorilor 

Nr. 

grade de 

libertate 

Media 

pătratelor 

valorilor 

F 

(Statistica 

Fischer 

Snedecor) 

p 

(pragul 

de risc) 

Between 

Groups 
17.436 2 8.718 1.818 .170 

Within Groups 330.961 69 4.797     

Total 348.397 71       

 

 Deoarece valoarea pragului de risc (p) găsită în testul ANOVA este mai mare decât 0,05, 

atunci testul este nesemnificativ statistic. Rezultă ca mediile populaţiilor din care se formează 

eşantioanele  nu diferă statistic semnificativ între ele. 
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Figura 3: Graficul testului Anova pentru testul dat la Oxizi 

 

 Se observă totuşi că media clasei a VIII-a C la care s-au aplicat metode clasice este cea mai 

mică din distribuţia valorilor mediilor între cele 3 eşantioane studiate. La clasa a VIII-a B se 

observă cea mai ridicată valoare a mediei la testul dat la oxizi, ceea ce demonstrează că metoda 

descoperirii dirijate îşi atinge, într-o oarecare măsură scopul. La clasa a VIII-a D, unde s-au aplicat 

metode combinate se observă o valoare intermediară, dar mult mai apropiată de valoarea maxima 

atinsă, ceea ce ilustrează că efectul metodelor combinate este benefic pentru procesul de 

învăţământ. 

 Deoarece cea mai mare diferenţă între mediile de eşantion în urma practicării testului 

ANOVA apare între clasele a VIII-a B si a VIII-a C, vom trece la efectuarea testului t (Student) 

între acestea din urmă. 

 

Tabelul 4: Date statistice descriptive pentru compararea notelor de la OXIZI pentru clasele  

a VIII-a B şi a VIII-a C 

 

  Clasa N Media 

Deviaţia 

standard 

Deviaţia 

medie 

Test oxizi a VIII-a B 25 7.3400 2.15213 .43043 

a VIII-a C 21 6.2048 2.09057 .45620 

 

Tabelul 5: Testul t (STUDENT) pentru compararea testului dat la Oxizi la clasele: a VIII-a B şi 

a VIII-a C 

 

  

Levene's 

Test for 

Equality 

of 

Variances t-test for Equality of Means 

  F Sig. t df Sig. Mean Std. Error 95% Confidence 
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(2-

tailed) 

Difference Difference Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Test 

oxizi 

Equal 

variances 

assumed 

.149 .701 1.805 44 .078 1.13524 .62882 
-

.13207 
2.40255 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  1.810 43.037 .077 1.13524 .62720 
-

.12961 
2.40008 

 

 Semnificaţiile datelor din tabel:F = testul Levene; Sig = prag de semnificaţie pentru testul 

Levene; t = valoarea testului t (Student); df = numărul gradelor de libertate; Sig. (2- tailed) = pragul 

de semnificatie bilateral pentru testul t; Lower şi Upper = limitele intervalului de încredere în medie 

cu o probabilitate de 95%. 

 Sunt două opţiuni în rezultatul calculului şi anume: varianţe egale asumate şi varianţe 

neegale asumate. Deci, putem spune că avem două situaţii: 

a) când între dispersiile notelor din cele două clase sunt diferenţe mari; 

b) când între dispersiile notelor din cele două clase sunt diferenţe mici. 

 Deoarece valoarea pragului de semnificaţie (Sig) găsită în testul t este mai mare decât 0,05, 

atunci testul este nesemnificativ statistic. Rezultă că media clasei a VIII-a B nu diferă statistic 

semnificativ de media clasei a VIII-a C, la un risc de 5%. Totuşi, dacă admitem un risc de 10 %, 

concluzia se va schimba radical, în sensul că media clasei a VIII-a B DIFERĂ statistic semificativ 

de media clasei a VIII-a C. 

 Concluzii 

 Din interpretarea statistică realizată, putem deduce următoarele concluzii: 

 Utilizarea metodei descoperirii dirijate precum şi alternarea metodelor interactive cu cele 

clasice conduc la obţinerea unor rezultate bune ale elevilor.  

 Prezenţa mijloacelor şi materialelor didactice prezintă un rol important pentru utilizarea 

metodelor activ – participative. 

 Ca orice metodă, descoperirea dirijată prezintă şi dezavantaje. Unul dintre acestea este 

următorul: este mare consumatoare de timp, la fel ca marea majoritate a metodelor activ-

participative. 
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POLUAREA ŞI IMPACTUL EI ASUPRA SĂNĂTĂŢII 
 

 

Prof. Mirela Emilia Diaconescu  

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

 

  

 Poluarea mediului a devenit una din cele mai dezbătute probleme ale contemporaneităţii şi 

una de prim ordin pentru conducerea societăţii, de aceea ne aflăm în faţa unui subiect atât de vast şi 

de complex. 

          Poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale prin prezenţa unor componente 

străine, numite poluanţi, ca urmare a activităţii omului, şi care provoacă prin natura lor, prin 

concentraţia în care se găsesc şi prin timpul cât acţionează, efecte nocive asupra sănătăţii, creează 

disconfort sau împiedică folosirea unor componente ale mediului esenţiale vieţii. (Conferinţa 

Mondială a O.N.U., Stockholm, 1972) 

Putem exprima astăzi matematic poluarea apei, aerului şi solului, în funcţie de activitatea 

economică, ceea ce înseamnă că, pe măsură ce vom produce, consuma, transporta, ilumina şi zbura 

mai mult, cu atât vom produce mai mulţi carbonaţi, sulfaţi, otrăvuri şi deşeuri solide. Proporţional 

cu aceasta, vom avea mai puţin oxigen pentru respirat, pentru primenirea apelor şi arderea 

gunoaielor.Prin urmare, omul modern îşi scurteză viaţa prin intervenţii absurde în ecosisteme. 

Cine este chemat să rezolve aceste probleme şi să conducă la asigurarea efectivă a dreptului 

la un mediu sănătos? Desigur, în primul rând şcoala, prin educaţie. Şcoala joacă un rol deosebit de 

important nu numai în informarea ci şi în formarea omului capabil să protejeze mediul, protejându-

se astfel pe sine. 

 Principalele forme de poluare a mediului 

Poluarea mediului privită îndeosebi prin prisma efectelor nocive asupra sănătăţii a îmbrăcat 

de-a lungul timpului mai multe aspecte concretizate în diferite tipuri de poluare şi anume: 

I. Poluarea biologică, cea mai veche şi mai bine cunoscută dintre formele de poluare, este 

produsă prin eliminarea şi răspândirea în mediul înconjurător a germenilor microbieni producători 

de boli. Astfel, poluarea bacteriană însoţeşte deopotrivă omul, oriunde s-ar găsi şi indiferent pe ce 

treaptă de civilizaţie s-ar afla, fie la triburile nomade, fie la societăţile cele mai evoluate. Pericolul 

principal reprezentat de poluarea biologică constă în declanşarea de epidemii, care fac numeroase 

victime. Totuşi, putem afirma că, datorită măsurilor luate în prezent, poluarea biologică – 

bacteriologică, virusologică şi parazitologică, are o frecvenţă foarte redusă. 

II. Poluarea chimică constă în eliminarea şi răspândirea în mediul înconjurător a diverselor 

substanţe chimice. Poluarea chimică devine din ce în ce mai evidentă, atât prin creşterea nivelului 

de poluare, cât mai ales prin diversificarea ei. Pericolul principal al poluării chimice îl reprezintă 

potenţialul toxic ridicat al acestor substanţe.  

III. Poluarea fizică este cea mai recentă şi cuprinde, în primul rând, poluarea radioactivă ca 

urmare a extinderii folosiri izotopilor radioactivi în ştiinţă, industrie, agricultură, zootehnie, 

medicină etc.. Pericolul deosebit al substanţelor radioactive în mediu şi în potenţialul lor nociv chiar 

la concentraţii foarte reduse. Poluării radioactive i se adaugă poluarea sonoră, tot ca o componentă 

a poluării fizice. Zgomotul, ca şi vibraţiile şi ultrasunetele sunt frecvent prezente în mediul de 

muncă şi de viaţă al omului modern, iar intensităţile poluării sonore sunt în continuă creştere. 

Supraaglomerarea şi traficul, doi mari poluanţi fonici, au consecinţe serioase asupra echilibrului 
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psihomatic al individului. Un număr tot mai mare de persoane din oraşele aglomerate recurge la 

specialiştii psihiatri pentru a găsi un remediu pentru starea lor proastă (anxietate, palpitaţii, amnezii 

neşteptate, lipsa puterii de concentrare, dureri de cap). În sfârşit nu putem trece cu vederea poluarea 

termică, poate cea mai recentă formă de poluare fizică cu influenţe puternice asupra mediului 

înconjurător, în special asupra apei şi aerului, şi, indirect, asupra sănătăţii populaţiei. Marea 

varietate a poluării fizice, ca şi timpul relativ scurt de la punerea ei în evidenţă, o face mai puţin 

bine cunoscută decât pe cea biologică şi chimică, necesitând eforturi deosebite de investigare şi 

cercetare pentru a putea fi stăpânită în viitorul nu prea îndepărtat. 

Însă cele mai des întâlnite forme de poluare sunt: poluarea apei, poluarea solului, poluarea 

aerului (atmosferică). Aceste elemente de bază vieţii omeneşti se pare că sunt şi cele mai afectate 

de acţiunile iresponsabile ale fiinţei omeneşti. 

Solul, ca şi aerul şi apa este un factor de mediu cu influenţă deosebită asupra sănătăţii. De 

calitatea solului depinde formarea şi protecţia surselor de apă, atât a celei de suprafaţă cât mai ales a 

celei subterane. Poluarea solului este considerată ca o consecinţă a unor obiceiuri neigienice sau 

practici necorespunzătoare, datorată îndepărtării şi depozitării la întâmplare a reziduurilor rezultate 

din activitatea omului, a deşeurilor industriale sau utilizării necorespunzătoare a unor substanţe 

chimice în practica agricolă. Ţinând seama de provenienţa lor, reziduurile pot fi clasificate în: 

- reziduuri menajere, rezultate din activitatea zilnică a oamenilor în locuinţe şi localuri 

publice; 

- reziduuri industriale, provenite din diversele procese tehnologice care pot fi formate din 

materii brute, finite sau intermediare şi au o compoziţie foarte variată  în funcţie de ramura 

industrială şi de tehnologia utilizată (în industria alimentară – predominant componente organice, 

pe când în industria chimică, metalurgică, siderurgică, minieră – predominant substanţe chimice 

organice sau anorganice); 

- reziduuri agro – zootehnice, legate îndeosebi de creşterea şi îngrijirea animalelor; 

Elementele poluante ale solului sunt de două categorii:      

- elemente biologice, reprezentate de organisme (bacterii, virusuri, paraziţi), eliminate de om 

şi de animale, fiind în cea mai mare parte patogene. Ele fac parte integrantă din diferitele reziduuri 

(menajere, animaliere, industriale); 

- elemente chimice, sunt în cea mai mare parte, de natură organică. Importanţa lor este 

multiplă: ele servesc ca suport nutritiv pentru germeni, insecte şi rozătoare, suferă procese de 

descompunere cu eliberare de gaze toxice, pot fi antrenate în sursele de apă, pe care le degradează 

etc. 

Ca măsuri de prevenire şi combatere a poluării solului sunt: colectarea igienică a 

reziduurilor menajere în recipiente speciale, îndepărtarea organizată şi la perioade cât mai scurte a 

reziduurilor colectate în afara localităţilor, depozitarea controlată sau tratarea corespunzătoare a 

reziduurilor îndepărtate prin neutralizarea lor, utilizarea în agricultură, ca îngrăşământ natural, a 

reziduurilor, incinerarea reziduurilor uscate, recuperarea şi reutilizarea (reciclarea) reziduurilor etc. 

Apa este un factor de mediu indispensabil vieţii. Ea îndeplineşte în organism multiple funcţii, fără 

apă toate reacţiile biologice devenind imposibile. Lipsa de apă sau consumul de apă poluată are 

multiple consecinţe negative asupra omului şi sănătăţii sale.  

La poluarea apei  contribuie un număr mare de surse, care sunt clasificate în: 

Surse organizate: 

- apele reziduale comunale, care rezultă din utilizarea apei în locuinţe şi instituţii publice, 

bogate în microrganisme, dintre care multe patogene; 
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- apele reziduale industriale, provenite din diverse procese de fabricaţie sau sunt utilizate la 

transport, ca solvent sau separator, la purificarea şi spălarea materiilor prime, semifinite şi finite, 

sau a ustensilelelor şi instalaţiilor, şi au o compoziţie heterogenă. 

- apele reziduale agro – zootehnice, provenite mai ales ca urmare a utilizării apei în scopuri 

agricole (irigaţii), cât şi pentru alimentarea animalelor şi salubritatea crescătoriilor de animale. 

Sursele neorganizate, sunt reprezentate de apele meteorice (ploaie, zăpadă), reziduurile solide de 

tot felul, diversele utilizări necorespunzătoare (topirea inului sau cânepii). 

    Multitudinea şi variabilitatea surselor de poluare a apei conduc la pluralitatea elementelor 

poluante, împărţite în: 

 - elemente biologice, reprezentate, în principal, de microorganismele patogene; 

 - elemente chimice, reprezentate de substanţe chimice organice sau anorganice; 

 Ca măsuri de prevenire a poluării apei sunt: interzicerea îndepărtării la întâmplare a 

reziduurilor de orice fel care ar putea polua apa, organizarea corectă a sistemelor de canalizare şi a 

instalaţiilor locale, construirea de staţii de epurare, construirea de staţii sau sisteme de epurare 

specifice pentru apele reziduale ale întreprinderilor industriale, înzestrarea cu sisteme de reţinere şi 

colectare a substanţelor radioactive din apele reziduale ale unităţilor unde se produc sau se 

utilizează radionuclizi, controlul depozitării reziduurilor solide;  

 Aerul formează învelişul gazos al Pământului, reprezentâns şi el un element indispensabil 

vieţii. Poluarea aerului constă din modificarea compoziţiei sale normale (78% N, 21% O2, 0.03 

CO2, 0.01% ozonul şi alte gaze, vapori de apă, pulberi) în mod deosebit prin pătrunderea în 

atmosferă a unor elemente străine şi cu efecte nocive. Sursele de poluare a aerului sunt: 

Surse naturale, reprezentate de diversele procese care se petrec în natură sunt: 

- solul, care suferă fenomene de eroziune şi măcinare cu eliberare de particule foarte fine; 

- plantele şi animalele, care pot elimina în aer diverse elemente(fulgi,polen,păr) 

- erupţiile vulcanice, care aruncă în aer mari cantităţi de gaze, particule solide; 

Sursele artificiale, reprezentate de activităţile omului: 

- procesele de combustie, de la încălzirea locuinţelor şi până la combustibilul utilizat 

pentru producerea de energie în scopuri industriale; 

- procesele industriale, constituite din răspândirea în aer a diverşilor poluanţi eliminaţi de 

întreprinderile industriale; 

- transporturile, constând în transporturi de tip feroviar, naval şi aerian şi în special rutier; 

Ca elemente poluante principale sunt: 

- suspensiile, reprezentate de particulele solide sau lichide dispersate în atmosferă; 

- gazele sub formă de poluanţi în stare gazoasă, răspândiţi în atmosferă; 

Măsurile cele mai importante pentru împiedicarea poluării masive a atmosferei sunt: 

construirea de întreprinderi în afara zonelor de locuit, tratarea prealabilă a combustibilului folosit 

sau a unor materii prime pentru reducerea concentraţiei de poluanţi, asigurarea unor arderi complete 

a combustibililor utilizaţi în industrie, înzestrarea întreprinderilor industriale cu instalaţii de reţinere 

a poluanţilor, reglarea corespunzătoare a arderilor la autovehicule pentru reducerea eliminării 

poluanţilor, înlocuirea combustibilului inferior cu cel superior, mai puţin poluant, amenajarea cât 

mai multor spaţii verzi etc. 

 Impactul poluării asupra sănătăţii  

         Acţiunea mediului poluant asupra organismului uman este foarte variată şi complexă. Ea poate 

merge de la simple incomodităţi în activitatea omului, disconfortul, până la perturbări puternice ale 

stării de sănătate şi chiar pierderea de vieţi omeneşti. Aceste efecte au fost sesizate de multă vreme, 
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însă omul a rămas tot iresponsabil faţă de natură. Efectele acute au fost primele asupra cărora s-au 

făcut observaţii şi cercetări privind influenţa poluării mediului asupra sănătăţii populaţiei. Ele se 

datorează unor concentraţii deosebit de mari ale poluanţilor din mediu, care au repercusiuni 

puternice asupra organismului uman. Efectele cronice reprezintă formele de manifestare cele mai 

frecvente ale acţiunii poluării mediului asupra sănătăţii. Acestea se datorează faptului că în mod 

obişnuit diverşii poluanţi existenţi în mediu nu ating nivele foarte ridicate pentru a produce efecte 

acute, dar prezenţa lor, continuă chiar la concentraţii mai scăzute, nu este lipsită de consecinţe 

nedorite. Efectele cronice au însă o deosebită importanţă şi sub aspect economic şi social.  

           Poluarea mediului înconjurător a dus la schimbări climatice majore. O data cu cresterea 

temperaturilor cresc si riscurile bolilor legate de temperaturile ridicate si riscul de deces al 

populatiei mai vulnerabile. In 2003 , de exemplu , valurile de temperaturi extreme au cauzat decesul 

a peste 20.000 de persoane in Europa si a peste 1500 in India. 

          Pe lângă bolile relative la caldura excesivă, schimbările climatice pot simula răspândirea 

bolilor infecțioase, mai ales pentru că temperaturile mai ridicate permit mişcarea mai ușoară a 

insectelor purtătoare de boli și traiul animalelor și microbilor în zone care odată nu permiteau acest 

lucru datorită temperaturilor mai scăzute de acolo. Boli şi dăunători care erau cândva specifici zonei 

tropicale, cum ar fi ţânţarii purtători de malaria, vor migra înspre zonele unde cândva datorită 

temperaturii mai scăzute le era accesul restricţionat. 

          Efectele indirecte ale poluării constau însă şi din influenţele asupra faunei şi florei, care 

uneori sunt mult mai sensibile decât organismul uman la acţiunea diverşilor poluanţi. Se ştie astfel 

că animalele, păsările, insectele, unele organisme acvative, ca şi plantele suferă influenţa poluanţilor 

până la dispariţia sau distrugerea lor. 

         În concluzie, se pare că poluarea mediului înconjurător dăunează foarte mult sănătăţii omului 

şi de aceea ar trebui să ne îndreptăm cu toţii atenţia asupra acestei consecinţe a poluării. 

 Concluzii    

Activitatea de protecţie a mediului înconjurător trebuie să aibă în vedere folosirea raţională a 

resurselor naturale, regenerabile şi neregenerabile, corelarea activităţii de sistematizare a teritoriului 

şi localităţilor cu măsurile de protejare a factorilor naturali, adoptarea tehnologiilor de producţie cât 

mai puţin poluante şi echiparea instalaţiilor tehnologice şi a mijloacelor de transport generatoare de 

poluanţi cu dispozitive şi instalatii care să prevină efectele dăunătoare asupra mediului înconjurător, 

recuperarea şi valorificarea optimă a substanţelor reziduale utilizabile. 

Viitorul omenirii este un subiect viu discutat, soluţiile şi mijloacele preconizate de diverşi 

specialişti, prin care Terra să rămână o planetă a vieţii, diferă foarte mult. Cert este că posibilităţile 

ecologice ale planetei noastre nu au fost pe deplin exploatate. Este necesară o utilizare raţională a 

resurselor naturale, o creştere a eficienţei energetice, o reducere a emisiilor poluante în mediul 

înconjurător în vederea protecţiei ecosistemelor şi a biodiversităţii. La baza comportamentului 

neadecvat al omenirii faţă de natură stă absenţa unei conştiinţe ecologice. Suntem datori să 

sensibilizăm asupra acţiunii diferiţilor factori nocivi şi a posibilităţilor fiecăruia de a rezolva 

situaţiile critice cu care natura este confruntată de câteva decenii. 

În concluzie, se poate afirma că  lupta împotriva poluării întregii planete solicită colaborare 

şi cooperare internaţională şi de aceea depinde de noi dacă vom trăi într-un mediu curat, sănătos şi 

nepoluat. Stă în puterea omului să ia măsuri eficiente şi să găsească soluţii  pentru a opri 

continuarea şi agravarea acestui proces dăunător.  
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EXPERIMENTUL VIRTUAL CA O PUNTE ÎNTRE MODELUL TEORETIC 
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 Fizica este o ştiinţă experimentală: orice ipoteză, model sau teorie se consideră ca valabilă 

numai după testarea şi confirmarea experimentală. De aceea, fizica ca disciplină de studiu în școală,  

condiționează obținerea de rezultate bune prin folosirea experimentului ca principala modalitate de 

comunicare-asimilare a cunoștințelor. 

Un experiment poate fi considerat ca experiment real, dacă acesta este realizat și studiat în 

condiții naturale și  are drept scop studierea fenomenului respectiv în laborator (pentru stabilirea 

legităţilor, caracteristicilor fenomenului considerat), este totuși o reproducere a acestuia în condiții 

artificiale, aproape de cele naturale. 

  Importanța și rolul experimentului de laborator în predarea–învăţarea fizicii sunt 

incontestabile, deoarece acesta educă gândirea abstractă, analitică și cea sistemică, raţionamentul 

deductiv şi inductiv, creează deprinderi de observare a lumii înconjurătoare şi de înţelegere a 

fenomenelor din natură. Cu toate acestea, una dintre problemele curente cu care se confruntă 

profesorul de fizică este dotarea laboratorului. Efectuarea unui experiment la lecțiile de lucrări de 

laborator frontale, necesită aparatură în număr mare de exemplare, iar o dotare bună ridică cu mult 

costurile în sistemul de învăţământ. 

Experimentul de laborator, în general, urmăreşte realizarea intenţionată a procesului sau 

fenomenului fizic studiat. Experimentul calitativ scoate în evidenţă doar aspectele principale în 

derularea unui fenomen sau a unei legi fizice, stabileşte relaţiile de tip cauză – efect. 

 Experimentul cantitativ urmăreşte în detalii desfăşurarea în spaţiu şi timp a unor fenomene, 

procese, legi, legităţi, proprietăţi ale obiectelor lumii reale. De data aceasta se stabilesc relaţii exacte 

între valorile mărimilor fizice caracteristice fenomenului respectiv. 

  Evoluția civilizației vine cu noi  tehnologii care asigură progresul continuu al omenirii. 

Învățământul, ca una dintre sferele importante și determinante în viața societății, nu poate ocoli 

progresul tehnico-științific. Este vorba de calculator, care, folosind tehnologiile informaționale și 

ale comunicării, produce o revoluție în învățământul modern. Calculatorului îi revine un rol 

deosebit în modelarea, reproducerea și studierea fenomenelor, proceselor naturale, proceselor 

tehnologice prin realizarea experimentelor virtuale. 
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 În predarea-învățarea fizicii experimentul virtual vine să diminueze sau să înlăture o parte 

din neajunsurile care apar la realizarea experimentului de laborator. Experimentul virtual 

completează componenta experimentală a cursului de fizică. Un experiment virtual de calitate, bine 

gândit şi realizat pe baza modelului științific al fenomenului considerat, constituie o reelaborare 

originală a conceptului științific și este foarte aproape de experimentul de laborator. 

  Efectuarea experimentului virtual permite elucidarea proceselor, fenomenelor şi legilor 

fizice prin efectuarea aceluiaşi experiment în toată complexitatea lui. Această performanță poate fi 

atinsă numai dacă experimentul virtual este realizat pe calculator pe baza modelului fizic științific al 

fenomenului sau procesului studiat.. Efectuarea măsurătorilor în experimentul virtual înlătură 

plictiseala, provocată elevilor la utilizarea unor simulări simpliste, mult prea aproximative, ale 

fenomenelor fizice pe ecranul calculatorului. Un experiment virtual cantitativ, elaborat pe bază 

științifică, poate fi folosit de către elevi  la verificarea experimentală a corectitudinii soluționării 

multor probleme de calcul la tema respectivă. 

  Fenomenele fizice modelate pe calculator au un caracter intuitiv și practic mult mai 

pronunţat decât cele reproduse în laborator. Procesele fizice modelate pe calculator sânt mult mai 

clare şi dinamice, intervențiile și consecințele lor au loc în timp real. La schimbarea controlată a 

valorilor mărimilor fizice sau a parametrilor tehnici ai dispozitivului, schimbările respective se 

produc pe ecran, în faţa elevului. Asfel, elevul dobândeşte singur cunoştinţe, găseşte şi înţelege mai 

bine, într-un timp mult mai scurt legităţile fizice principale ale fenomenului sau procesului fizic 

studiat. Predarea-învățarea fizicii pe calculator are un mare avantaj: timpul de însușire a informației 

se reduce cu 30-40% față de învățarea tradițională, iar programul odată parcurs este asimilat în 

întregime.  

Această metodă modernă de predare-învățare cu ajutorul calculatorului realizează 

individualizarea și diferențierea învățământului.  

Utilizând calculatorul, elevul, studiază un model științific, teoretic al fenomenului. Dar 

aceasta nu înseamnă că modelul teoretic, realizat în varianta virtuală, nu poate fi adus aproape de 

cel real, prin introducerea unor factori suplimentari, adesea străini fenomenului studiat. Modelele 

interactive permit schimbarea în limite foarte largi a parametrilor şi condiţiilor experimentelor. 

Astfel, într-un timp scurt, modelând diverse situaţii, se efectuează o investigaţie complexă a 

fenomenului considerat. 

  Softul educațional a devenit ceva ce poate fi învățat, exersat și este implementat în 

învățământ în școlile care sunt mereu în căutare și acțiune și care sunt cu adevărat  moderne. 

Experimentul virtual vine să completeze, dar nu să substituie pe cel real sau de laborator, care își 

are locul și valoarea sa.  

 Concluzie: Experimentele reale şi lucrările de laborator virtuale la fizică, îi ajută pe elevii în 

procesul de studiere şi cunoaştere complexă și aprofundată a fizicii, dar le poate fi  un bun exemplu 

de aplicaţii practice ale modelării științifice şi simulării pe calculator pentru alte domenii din 

viitoarea lor activitate profesională.  
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LABORATORUL REAL VS LABORATORUL VIRTUAL ÎN   

REALIZAREA OBIECTIVELOR SPECIFICE DISCIPLINEI CHIMIE 

 

Prof. Viorica Dumitru 

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

 
 

Valoarea formativă a disciplinei Chimia este apreciată ca un ansamblu/sistem integrat de 

cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini dobândite  prin învăţare în vederea soluţionării unor 

probleme în viaţa reală. 

Experimentul chimic este o componentă indispensabilă în predarea chimiei şi reprezintă o 

metodă importantă în stabilirea legăturii dintre teorie şi practică, transformând astfel cunoştinţele 

obţinute în convingeri şi abilităţi cognitive. Prin experimentul chimic elevii obţin  aptitudini de a 

observa, analiza, propune concluzii, de mânuire a vaselor de laborator  şi substanțelor  chimice. 

Experimentul chimic permite familiarizarea nu numai cu fenomenele cercetate, dar şi cu metodele 

ştiinţifice ale chimiei; sporeşte atractivitatea disciplinei; formează  deprinderi şi aptitudini practice.  

Prin experienţele demonstrative de laborator şi lucrările practice, organizate atât în cadrul 

cursurilor, cât şi a activităţilor extra-didactice se creează condiţiile necesare pentru formarea la elevi 

a competenţei de investigare teoretică şi experimentală. Investigarea experimentală a proprietăţilor 

şi a obţinerii substanţelor chimice, studierea acţiunii unor procese chimice asupra omului şi a 

mediului, relevă necesitatea de a asigura securitatea personală şi socială şi de a promova modul 

sănătos de viaţă.  

Efectuarea experimentului chimic real întotdeauna prezintă un anumit risc atât pentru 

experimentator cât și pentru observator. Printre neajunsuri în realizarea activității experimentale se 

pot enumera: lipsa ustensilelor și a substanțelor chimice, dulapuri cu ventilare pentru păstrarea unor 

substanțe toxice, problema  reziduurilor experimentului chimic, care de multe ori se aruncă la canal. 

Astfel, apare o discordanţă dintre rezultatele activităţii practice şi argumentele profesorului orientate 

spre educaţia ecologică, soluţionarea problemelor de mediu pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii. 

Deși  captează atenţia şi se memorează mai bine experimentele cu aplicaţie practică, numărul lor 

este destul de limitat.  

 O posibilitate de a varia activitatea experimentală şi de a capta atenţia elevilor este 

utilizarea laboratoarelor virtuale//platforme de elearning/soft-uri educaționale. Laboratoarele 

virtuale pot fi accesate prin intermediul unui portal şi permit să se realizeze diferite experimente, 

exact ca într-un laborator clasic, dar într-un mediu sigur, securizat, cu scopul de a observa, studia, 

demonstra, verifica şi măsura rezultatele unor fenomene naturale. 

Prin intermediul experimentelor virtuale este posibil de a  descrie  situaţii din viaţa reală, 

indiferent de gradul de complexitate şi de pericol al acestora. Deoarece sunt simulate pe calculator, 

procesele pot fi repetate până când sunt înţelese pe deplin. Resursele digitale cuprinse de 

laboratoarele virtuale sunt atractive şi uşor de utilizat de elevi transformând astfel activitatea 

practică într-o activitate unică şi plăcută. 

Însă utilizarea laboratoarelor virtuale în instruirea interactivă la chimie, în pofida   aspectelor 

pozitive expuse anterior,  prezintă și un  neajuns - lipsa nemijlocită a contactului dintre elev cu 

obiectul de cercetare a chimiei – substanţa, ce posedă un complex de proprietăţi şi caracteristici. 

Experienţa utilizării laboratoarelor virtuale în efectuarea lucrărilor practice la chimie a elucidat, că 
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optimă ar fi combinarea experimentului real cu cel virtual, în care modelul computerizat de studiere 

a procesului analizat  are funcţie auxiliară în pregătirea elevului către laboratorul real. 

Surprinzător este faptul că deși elevilor le place să utilizeze computerul în îmbunătățirea 

nivelului de achiziții și își exprimă dorința de a folosi în procesul de predare-învățare-evaluare cât 

mai multe soft-uri educaționale/platforme e-elarning, sunt mult mai atrași și consideră mai relevant 

experimentul desfășurat ”pe viu” în laboratorul de chimie. 

Chimia este o ştiinţă experimentală care se bazează pe procesul teoretic şi îşi găseşte 

aplicabilitatea în practică, în încercările de laborator, are la bază experimentul atât ca metodă de 

investigaţie ştiinţifică cât şi ca metodă de învăţare şi evaluare. Având un caracter experimental, 

chimia nu poate fi predată, învăţată şi evaluată fără să apelăm la experiment.  

Experimentul este metoda didactică prin care persoanele instruite sunt puse în situaţia de a 

provoca intenţionat un proces sau fenomen chimic, fizic sau de a modifica condiţiile normale de 

desfăşurare a acestora prin introducerea unor noi variabile în scopul studierii lor.  
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IBL – INQUIRY BASED LEARNING - ÎNVĂȚAREA BAZATĂ PE 

CERCETARE 
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 Interdisciplinaritatea este o formă de cooperare între discipline ştiinţifice diferite, care se 

realizează în principal respectând logica ştiinţelor respective, adaptate particularităţilor legii 

didactice şi-l ajută pe elev în formarea unei imagini unitare a realităţii, îi dezvoltă o gândire 

integratoare.         

 Interdisciplinaritatea se impune ca o exigenţă a lumii contemporane supusă schimbărilor, 

acumulărilor cognitive în diferite domenii ale cunoaşterii. 

 În perioada contemporană reforma conţinuturilor învăţământului românesc a creat cadrul 

unor transformări la nivelul curriculumului, între care se distinge perspectiva interdisciplinară. 

 Interdisciplinaritatea se referă şi la transferul metodelor dintr-o disciplină într-alta, transfer 

cu grade diferite de implicare sau finalizare.     

 Interdisciplinaritatea reprezintă o modalitate de organizare a conţinuturilor învăţării, cu 

implicaţii asupra întregii strategii de proiectare a curriculumului, care oferă o imagine unitară 
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asupra fenomenelor şi proceselor studiate în cadrul diferitelor discipline de învăţământ şi care 

facilitează contextualizarea şi aplicarea cunoştinţelor dobândite. 

 Interdisciplinaritatea implică stabilirea şi folosirea unor conexiuni între limbaje explicative 

sau operaţii, cu scopul diminuării diferenţelor care apar între disciplinele de învăţământ, clasice. 

 Predarea interdisciplinară pune accentul simultan pe aspectele multiple ale dezvoltării 

copilului: intelectuală, emoţională, socială, fizică şi estetică. Interdisciplinaritatea asigură formarea 

sistematică şi progresivă a unei culturi comunicative necesare elevului în învăţare, pentru 

interrelaţionarea cu semenii, pentru parcurgerea cu succes a treptelor următoare în învăţare, pentru 

învăţarea permanentă. 

 În perioada 2014-2015 am participat la o sesiune de pregătire didactică centrată pe 

metode bazate pe curiozitate şi investigaţii (IBL – Inquiry Based Learning) ce vine în sprijinul 

descoperirii şi pregătirii elevilor capabili de performanţă în matematică. Această sesiune a fost 

organizată de catedra de matematică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, 

iarcoordonatorul proiectului a fost lect. dr. Szilárd András. În cadrul acestei sesiuni au fost 

elaborate o serie de materiale didactice bazate pe metode IBL şi cu conţinuturi specifice 

curriculumului din România. O parte din activităţile derulate au fost prezentări ale unor modele 

de învăţare şi formare (de ex. modelul Van Hiele, Happy Cube, parchetări, colorări etc.), iar 

temele cercetate s-au centrat pe activităţi de aplicare a acestor modele. 

 Dar ce este IBL? O viziune modernă de predare a matematicii, care pune accentul pe 

activitate, în locul rezolvărilor de probleme, ar putea revoluţiona în următorii ani procesul de 

învăţare în sistemele educaţionale din Europa. Activitățile practice concepute în această viziune cer 

implicarea activă a elevilor care, prin activitățile desfășurate, învață prin joc, formulează întrebări, 

descoperă posibilele răspunsuri și ajung să îndrăgească această disciplină. Prin aceste metode 

devine posibilă extragerea de radicali cu perle sau modelarea răspândirii bârfelor. Deşi mulţi 

profesori cărora li s-a prezentat modelul noilor activităţi s-au lăsat greu convinşi să renunţe la 

modul tradiţional de predare a matematicii, elevii şi-au manifestat curiozitatea cu atât mai mult cu 

cât începeau să înţeleagă regulile “jocului”.  

Metodele bazate pe investigații și pe curiozitate (IBL) sunt definite ca fiind inductive, 

centrate pe elevi, axate pe creativitatea și colaborarea elevilor. IBL are ca obiectiv dezvoltarea și 

stimularea unui spirit întrebător care este vital elevilor pentru a face față unui viitor incert și cu 

schimbări rapide. În mod fundamental IBL se bazează pe atitudinea elevilor de a folosi abordări 

active, bazate pe întrebări. Problemele cu care se confruntă sunt presupuse a fi reale, astfel ei 

efectuează propriile lor investigații, formulează propriile întrebări, explorează diferite situații în 

mod individual sau colectiv și evaluează rezultatele obținute. Învățarea este dirijată prin întrebări 

deschise care permit strategii multiple de rezolvare.  

Cu toate că acest model IBL este centrat pe elevi, procesul de învățare este ghidat de 

profesori și este schițat atât de profesori cât și de materialele didactice folosite. Acest model nu 

trebuie confundat cu metodele de învățare prin descoperire care se bazează pe minimalizarea 

ghidării din partea profesorilor, unde profesorii doar prezintă problemele și așteaptă ca elevii să 

descopere ideile, metodele și soluțiile problemelor. IBL necesită ca profesorii să fie proactivi, să 

sprijine și să încurajeze elevii în procesul de învățare, să folosească în mod constructiv cunoștințele 

existente ale elevilor, să provoace elevii prin crearea situațiilor problemă relevante, prin analiza 

soluțiilor, prin discutarea strategiilor posibile și prin a ajuta elevii să realizeze conexiuni între ideile 

proprii și conținutul învățat. Acest lucru necesită un efort deosebit și nu ne putem aștepta ca 

profesorii să investească acest efort în fiecare lecție. Mesajul cel mai important este însă următorul: 
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Nu este nevoie să schimbăm totul, IBL nu este o practică educațională complet diferită, ci un 

ingredient esențial al unei educații bune.  

Una din temele cercetate de elevii mei a fost: Numărarea oamenilor și materialul a fost 

elaborat folosind ghidul ”Countingpeople” din colecția MASCIL. La prima întâlnire elevii au 

lucrat pe echipe, acestea fiind alcătuite în prealabil, elevii făcând parte din clase diferite. La prima 

întâlnire doamna profesoară a întrebat elevii unde cred ei că se folosește numărarea în viața 

cotidiană. Răspunsurile au fost numeroase: numărarea unor mere, numărarea elevilor, a banilor etc. 

Apoi doamna profesoară a întrebat dacă se pot număra frunzele unui copac, stelele de pe cer, 

păsările dintr-un stol. Prima reacție a elevilor, a fost că nu se poate. După un timp de discuții s-au 

născut interesante planuri, prin care elevii ar putea estima numărul frunzelor, stelelor, păsărilor. 

În continuare s-a prezentat un articol de ziar în care se precizează numărul de participanți la 

un miting; din partea organizatorilor un număr mai mare, din partea jandarmeriei un număr mai 

mic. Elevii au fost invitați să se considere reporterii, ziariștii, care vor elucida misterul numărului 

participanților la miting, prin realizarea unui plan prin care să numere persoanele participante. S-au 

născut idei și procedee interesante de determinare  a numărului de persoane dintr-o fotografie. 

Se poate concluziona că IBL pare să fie eficient atât în clasele primare și gimnaziale cât și în 

licee și școli profesionale privind creșterea interesului elevilor pentru disciplină și a performanțelor 

elevilor dar și privind motivarea profesorilor și evitarea sindromului burnout. IBL poate motiva 

elevii și poate spori rezultatele învățării. Pentru a asigura beneficiile IBL-ului și pentru a crește 

semnificația matematicii și a științelor pentru elevi se folosesc materiale didactice cu un context 

vocațional bogat prin care se pot realiza conexiuni relevante între conținuturile științifice și lumea 

muncii.  
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CÂMPUL ELECTROMAGNETIC ŞI EFECTELE ASUPRA CORPULUI 

UMAN 

 

Prof. Valentina Mazăre  

Școala Gimnazială Nr. 1 Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

         Undele electromagnetice sunt unde transversale care au componentă magnetică şi o 

componentă electrică, vectorii electric şi magnetic fiind perpendiculari unul pe celălalt şi pe direcţia 

de propagare. Din punct de vedere al caracteristicilor ondulatorii spectrul radiaţiilor 

electromagnetice se întinde de la undele radio lungi caracterizate prin frecvenţe mici şi lungimi de 

undă mari (km) până la razele de mare energie, de frecvenţe mari şi lungimi de undă mici. În 

spectrul radiaţiilor electromagnetice, numai radiaţiile x şi Γ îndeplinesc condiţia ca lungimea de 

undă să fie mai mică de 100 nm, deci numai acestea pot produce ionizări ale principalilor atomi din 

componenţa materiei vii. De aceea, radiaţiile x şi γ se numesc radiaţii ionizante. Radiaţiile cu 

lungimea de undă mai mare de 100 nm, începând cu UV (radiaţii ultraviolete) cele cu (100-190 nm) 

şi mergând spre undele radio lungi sunt radiaţii neionizante. Radiaţiile neionizante se întind de la 

spectrul vizibil până la cele de foarte joasă frecvenţă (ELF- Extremely Low Frequency), undele 

produse de staţiile de bază ale telefoniei mobile sunt radiaţii neionizante. 

             Principalele surse de câmpuri electromagnetice de radiofrecvenţă sunt antenele care emit 

programele radio şi de televiziune, antenele de telefonie mobilă, antenele de comunicaţii (armată, 

trafic aerian, poliţie, pompieri sau de serviciile de urgenţă), aparatele de telefonie mobilă, 

instalaţiile de supraveghere a circulaţiei, cuptoarele cu microunde, antenele telefoanelor fixe fără 

fir, sistemele de securitate şi multe altele. Monitorul calculatorului de tip CRT este o sursă de 

radiaţii de unde electromagnetice provenite de la tubul catodic, iar cele mai periculoase sunt 

radiaţiile cu frecvenţa extrem de joasă. Celulele expuse îndelung la acest tip de radiaţii suferă 

disfuncţii şi în plus pot apărea dereglări de metabolism. 

          Efectele CEM asupra corpului uman: 

  termice: apar datorită conductibilităţii electrice a majorităţii ţesuturilor biologice. Câmpurile 

electrice induse în organism generează curenţi electrici ai căror energie, prin disipare, determină 

creşterea temperaturii. Deoarece multe reacţii biochimice sunt puternic dependente de temperatură, 

este plauzibil ca modificarea acesteia să ducă la efecte biologice. Se consideră că atâta timp cât 

limitele recomandate de ICNIRP nu sunt depăşite, apariţia unor efecte biologice datorate efectelor 

termice este improbabilă. 

  netermice: pot apărea ca urmare a mai multor interacţii dintre câmpul electric şi diferite 

componente ale ţesuturilor biologice, de exemplu modificări în conformaţia proteinelor  sau efecte 

asupra legării unor mediatori de receptori celulari - Ca2+ de exemplu , procese care la rândul lor 

declanşează o cascadă de evenimente intra şi intercelulare. 
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Măsuri de protecţie: 

 1. Scoate din priză toate aparatele electrocasnice pe care nu le foloseşti, întrucât acestea emit unde 

electromagnetice chiar şi atunci când sunt oprite.   

2. Nu ţine televizorul sau calculatorul în camera în care dormi. Sau nu adormi cu televizorul aprins.   

3. Păstrează o distanţă de minimum 30 de centimetri de aparatele electrice pe care le foloseşti, 

deoarece la această distanţă câmpul electromagnetic nu mai este atât de puternic, iar efectul asupra 

corpului este mai mic.  

 4. Nu-i da copilului tău propriul telefon mobil. Riscurile utilizării în exces a acestor aparate este 

mai mare în cazul celor mici decât în cazul adulţilor.  

 5. Limitează pe cât posibil convorbirile la telefonul mobil. Iar dacă acest lucru nu este posibil, 

foloseşte accesoriile hands-free. Cu cât ţii celularul mai departe de corp, cu atât câmpul 

electromagnetic este mai puţin puternic. De exemplu, dacă ţii mobilul la cinci centimetri de corp, 

intensitatea câmpului scade cu 75%, iar dacă îl ţii la o distanţă de un metru, scade cu 98%.  

 6. Nu adormi cu telefonul mobil în pat sau pe noptieră. 

 7. Evită să foloseşti telefonul mobil atunci când semnalul este slab, deoarece acesta va folosi mai 

multă energie pentru a încerca să se conecteze la reţea.  

 8. Nu ţine laptopul pe genunchi, mai ales dacă foloseşti internet Wi-fi (fără cablu). Câmpul de 

radiofrecvenţă emis de astfel de aparate este aproximativ egal cu cel emis de cuptoarele cu 

microunde (2.400 Mhz), dar undele sunt scurte şi puternice.   

9. Este recomandat să nu locuieşti la o distanţă mai mică de 100 de metri de stâlpii-antenă. 

10. Expunerea la radiaţiile X cu care se fac radiografiile şi tomografiile computerizate trebuie 

redusă la minimum. Radiografiile şi CT-ul trebuie efectuate numai dacă este absolută nevoie şi 

numai la indicaţia medicului. 
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UTILIZAREA DESCRIPTORILOR DE PERFORMANȚĂ 

ÎN EVALUAREA ELEVILOR 

 

   Prof. Rodica Șargu 

Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanța 

 

 

Evaluarea școlară trebuie privită ca parte integrantă a curriculumului, care produce efecte 

asupra elevilor, profesorilor, părinților, altor factori educaționali, precum și asupra factorilor de 

decizie responsabili de calitatea procesului de învățământ. Diversele funcții ale evaluării și valențele 

sale formative sunt evidențiate prin diversitatea metodelor și tehnicilor de evaluare. 

Funcțiile evaluării se reflectă diferit în activitatea profesorului, respectiv a elevului. 

 

Funcțiile 

evaluării 

Pentru profesor Pentru elev 

Constatativă Indicator al gradului de optimizare a 

activității instructive și sprijin în dirijarea 

învățării 

Aprecierea nivelului de pregătire și 

raportatea rezultatelor la cerințele 

profesorului 

Diagnostică Evidențiază lacunele existente în pregătirea 

elevilor și identifică motivele 

Interpretarea rezultatelor în 

termenii capacităților proprii și 

optimizarea autoevaluării 

Prognostică Anticiparea progresului elevilor, revizuirea 

strategiilor didactice 

Evaluarea șanselor, optimizarea 

stilului de muncă, dozarea efortului 

Motivațională Organizarea activității în dependență de 

performanțele elevilor 

Stimularea sau diminuarea 

efortului, în funcție de evoluția 

rezultatelor 

Decizională Suport pentru ierarhizare  

Informațională  Mijloc de informare a părinților/ comunității 

cu privire la randamentul școlar 

 

  

 Întrebările cheie care stau la baza metodologiei de evaluare sunt: 

- Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcţiile acesteia)? 

- În raport cu ce (care este sistemul de referinţă, care sunt criteriile evaluării?) 

- Pentru cine (care sunt destinatarii evaluării)? 

- Ce se evaluează (conduite, rezultate, procese, evoluţii)? 

- Cu ajutorul căror instrumente şi prin ce proceduri se face evaluarea? 

Răspunzând acestor întrebări, C. Cucoș [1] conchide că ”[…] Evaluarea școlară este 

procesul prin care se delimitează, se obțin și se furnizează înformații utile, permițând luarea unor 

decizii ulterioare. Actul evaluării presupune două momente relativ distincte: măsurarea, respectiv 

aprecierea rezultatelor școlare.” A măsura rezultatele instruirii constă în operația de atribuire de 

simboluri exacte unor componente achiziționale și nu implică emiterea unor judecăți de valoare. 

Aprecierea școlară constituie emiterea unei judecăți de valoare, atribuirea de semnificații unui 

rezultat observabil sau măsurabil într-un cadru de referință axiologic. 
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Evaluarea care utilizează descriptori poate fi privită ca o modalitate de eficientizare și 

diferențiere permanentă, deopotrivă a învățării, predării și evaluării. SNEE (Serviciul Național de 

Evaluare și Examinare) a elaborat ghiduri care prezintă corelațiile dintre standardele de evaluare și 

unitățile de competențe ce pot fi dobândite printr-un anumit program de studii.  

Standardul reprezintă descrierea cerinţelor care definesc un nivel optimal de realizare a unei 

activităţi pe baza bunelor practici existente. Indicatorul este definit ca instrument de măsurare a 

gradului de realizare a unei activităţi desfăşurate. Pentru fiecare indicator se formulează descriptori. 

Aceştia definesc un nivel al performanţei educaţionale pentru indicatori, fiind criterii calitative de 

evaluare care descriu modul de manifestare, permit determinarea gradului de realizare a acestora 

(minim, mediu, maxim). În conformitate cu nivelul atins, descriptorii permit acordarea de 

calificative (suficient, bine, foarte bine). 

Standardele de performanţă sunt, prin urmare, o descriere a activităţilor pe care elevii sunt 

capabili să le realizeze ca semn că posedă capacitatea ce condiţionează activităţile respective. În 

construirea standardelor de performanţă este dificilă diferenţierea nivelurilor de performanţă pentru 

aceeaşi capacitate, astfel încât să devină posibilă asocierea fiecărui  nivel cu nota sau calificativul 

corespunzător. Pentru rezolvarea acestei probleme se poate opta, în funcţie de specificul 

performanţelor, pentru următoarele soluţii:  

•    diferitele niveluri de performanţă sunt puse în evidenţă prin intermediul aceleiaşi  

activităţi, dar prin adăugarea (scăderea) unor condiţii suplimentare care fac ca activitatea să fie mai 

complexă şi mai dificilă (sau mai simplă şi mai accesibilă);  

•    fiecare nivel de performanţă este pus în evidenţă printr-o activitate specifică, pentru  

nivelurile reduse - activităţi simple („enunţă”, „identifică”, „recunoaşte” etc), pentru nivelurile  

înalte - activităţi complexe („diferenţiază”, „elaborează”, „interpretează” etc) (CNCEIP, 2008). 

Iată un exemplu de evaluare prin descriptori de performanță, pentru disciplina Matematică, 

clasa a XII-a, capitolul ”Legi de compoziție”, pornind de la standardele de performanță asociate 

competențelor generale. 

Nota 5: - să compună elementele unei mulțimi date după o anumită lege de compoziție  

- să întocmească tabla legii de compoziție pe o mulțime finită  

Nota 6-7: - să recunoască și să identifice partea stabilă a unei mulțimi în raport cu o lege de 

compoziție  

- să cunoască proprietățile legilor de compoziție: asociativitate, element neutru, element 

simetrizabil, comutativitate  

- să verifice proprietățile adunării și înmulțirii matricelor  

Nota 8-9: - să aplice proprietățile legilor de compoziție  

- să rezolve ecuații ce conțin legea de compoziție  

Nota 10: - să demonstreze proprietățile legii de compoziție în cazuri particulare  

- să determine parametrii prin condițiile impuse asupra proprietăților legii de compoziție  
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III. OM ŞI SOCIETATE 

 

OPERAŢIONALIZAREA SISTEMULUI DE EVALUARE. DESCRIPTORII 

DE PERFORMANŢĂ 

 
Prof. Nicoleta Monica Alexe 

Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu” Bucureşti 

 

 Operaţionalizarea sistemului de evaluare 

 Pentru a avea o oglindă asupra procesului de evaluare vă supunem atenţiei o serie de repere 

interogative şi răspunsurile subsecvente redate într-un mod foarte concis. 

 

Ce evaluăm? 

 

 Cunoştinţe, atitudini, aptitudini, deprinderi; 

 Dacă ştiu, dacă ştiu să facă, dacă ştiu cum să facă sau dacă ştiu cum vor aplica în viaţa reală 

ceea ce ştiu; 

 Atingerea obiectivelor legate de un anumit conţinut; 

 Performanţele celui evaluat; 

 Obiectivele propuse de către profesor; 

 Obiectivele pe care şi le-au propus cei evaluaţi; 

 Programa;  

 Metodele folosite; 

 Organizarea procesului de învăţare; 

 Serviciile pe care le oferă instituţia în care se desfăşoară procesul; 

 Rezultatele (produsul) sau procesul în sine etc. 

 

De ce evaluăm? 

 Pentru îmbunătăţirea performanţelor celor evaluaţi; 

 Pentru îmbunătăţirea performanţelor instrumentelor de evaluare; 

 Pentru îmbunătăţirea metodelor, mijloacelor şi strategiilor de evaluare; 

 Pentru realizarea de selecţii; 

 Pentru corectarea performanţelor; 

 Pentru autocontrolul propriilor capacităţi de predare; 

 Pentru identificarea deficienţelor sau disfuncţionalităţilor la nivelul organizării unei unităţi 

şcolare; 

 Pentru optimizarea conţinuturilor; 

 Etc.  

 

Cui foloseşte evaluarea?  
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 Celor evaluaţi; 

 Evaluatorului (profesor, instituţie); 

 Părinţilor; 

 Factorilor de decizie şcolară; 

 Celor care fac un anumit tip de selecţie (angajări);  

 Etc.  

 

Pe cine evaluăm?  

 Elevi luaţi individual; 

 Elevi luaţi în raport cu grupul din care fac parte; 

 Un grup, o clasă sau un lot de indivizi grupaţi după un criteriu anume, de exemplu o grupă 

de vârstă;  

 Un eşantion; 

 Etc.  

 

Când evaluăm? 

 La începutul unui proces (evaluarea iniţială); 

 În timpul procesului (evaluare continuă sau formativă);  

 La sfârşitul unui proces sau al unei etape (evaluare sumativă sau finală);  

 Etc.  

 

Cum evaluăm? 

 Prin ce metode? 

 Cu ce tehnici şi procedee? 

 Cu ce instrumente? 

 

 Descriptorii de performanţă 

Sub denumirea de descriptori de performanţă sau descriptori de bandă (engl. band 

descriptors) intră o categorie foarte diversă de formulări, detalierii explicitive organizate în manieră 

ierarhică, ale performanţei aşteptate din partea elevilor aflaţi în situaţie de evaluare. Performanţa 

aşteptată este concepută ca performanţa tipică/medie, realizabilă în primul rând în condiţiile 

evaluării curente, din clasă (Stoica, 2001, p. 28). 

Principalele argumente pentru introducerea, adaptarea şi utilizarea unor asemenea 

instrumente calitative în cazul aprecierii şi notării curente sunt: 

 potenţialul lor formativ în termeni de înţelegere şi modelare a aşteptărilor în ceea ce priveşte 

performanţa dorită; 

 stimularea capacităţilor metacognitive şi de autoevaluare a demersului individualizat, a 

performanţei, a procesului de învăţare în general, ca şi a celui de evaluare în mod specific; 

 creşterea transparenţei şi a consistenţei procesului de apreciere/notare şi, prin aceasta, a 

credibilităţii deciziei, a judecăţii de valoare în cazul evaluării curente, cu impact direct în 

perspectivă şi asupra examenelor; 

 întemeierea, în timp, a consensului de tip „profesionist" între cei care acţionează şi ca 

evaluatori în activităţile curente, şi ca examinatori, în situaţia de examen în mod special - profesorii 
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şi învăţătorii. Realizarea acestui tip de consens este esenţială pentru optimizarea continuă a calităţii 

judecăţii experte, bazate pe criterii asumate, transparente şi operaţionalizabile în mod concret, 

răspunzând nevoilor reale; 

 stimularea, şi pe această cale, deşi într-un mod indirect, dar „puternic" - prin utilizarea 

consecventă şi „adaptată" - a schimbării accentului şi ponderii de pe conţinuturi curriculare pe 

competenţe şi capacităţi activate contextual sau situaţional, unde conţinuturile sunt cu adevărat 

ilustrative şi nu determinate (Stoica, 2001, p. 30). 

 În acelaşi timp, utilizarea descriptorilor ne obligă la conştientizarea unor dezavantaje (cf. 

Farcaş, 2006, p. 65): 

 elaborarea descriptorilor de performanţă este o operaţiune laborioasă şi cronofagă; pregătirea 

„tehnică” nu justifică întotdeauna calitatea concluziilor la care se ajunge; 

 dacă sunt generaţi de cadrele didactice, nu menţin valoarea uniformă; dacă se utilizează cei 

propuşi de Serviciul de Evaluare şi Examinare, sunt insuficienţi pentru o evaluare completă, a 

tuturor conţinuturilor, la toate disciplinele; 

 nu se poate delimita strict limita dintre calificative (pornind de la nivelul capacităţilor şi 

subcapacităţilor presupus de fiecare calificativ). 

Exemplu 

 Disciplina: Educație antreprenorială 

 Domeniul: cognitiv 

 Capacitatea: esenţializarea şi structurarea cunoştinţelor la o temă cu conţinut teoretico- 

aplicativ. 

 Obiectiv cognitiv de referinţă: elevii să ajungă la deprinderea de organizare a ideilor într-un 

plan simplu, explicit şi sintetizator 

 

Performanţa superioară 

Calificativul F.B. 

- stabileşte cu precizie ideile în jurul căruia se organizează tema 

mesajului. 

- este capabil să compare ideile principale de cele secundare, 

argumentând. 

- utilizând întrebările cine/unde/când/cum, poate reface integral 

succesiunea cronologică a ideilor unui mesaj. 

- recompune ideile în oricare din situaţiile cerute/create [oral, 

individual,scris, pe perechi, în grup etc.] 

- iniţiază şi se implică, fără dificultate într-o situaţie de comunicare 

orală, utilizând adecvat scopului sarcinii planul de idei anterior 

realizat. 

Performanţa medie 

Calificativul B. 

- identifică ideile principale şi secundare ale unui mesaj; 

- discriminează ideile secundare de cele principale cu ezitări la 

compararea acestora; 

- reface parţial succesiunea cronologică a ideilor unui mesaj, 

utilizând întrebările cine/unde/când/cum; 

- construieşte un plan simplu de idei al unui mesaj oral dar în baza 

ideilor principale, în oricare din situaţiile cerute; 

- se implică în situaţii de comunicare orală şi poate folosi în acest 

scop planul de idei anterior realizat. 
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Performanţa suficientă - 

satisfăcătoare 

Calificativul S. 

- este capabil să stabilească ideile unui mesaj dacă este susţinut cu 

întrebări ajutătoare. 

- discriminează între ideile principale şi secundare ale unui mesaj, 

fără a putea face diferenţele în baza comparaţiei. 

- poate reconstrui - ajutat de întrebări suplimentare - succesiunea 

cronologică a ideilor mesajului, utilizând întrebările 

cine/unde/când/cum; 

- poate construi susţinut de întrebările ajutătoare, planul simplu al 

unui mesaj, în diferite situaţii de comunicare. 

- se poate implica în situaţii de comunicare orală, utilizând unele 

elemente ale planului simplu de idei. 
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„CINE SUNT EU?” 

-Proiect didactic inovator la ora de consiliere și orientare- 
 

Prof. Doina Andrei 

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

 

 

 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive 

Buzău 

CLASA: a XII-a (stagii de pregătire practică după clasa a XI-a ciclul inferior al liceului – filiera 

tehnologică, învățământ special) 

DISCIPLINA: Consiliere şi orientare 

DATA: 21.01.2019 

DIRIGINTE: prof. Andrei Doina 

MODULUL: Autocunoaştere şi dezvoltare personală 

SUBIECTUL LECȚIEI: „Cine sunt eu?” 

SCOPUL: dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine ca 

persoană unică şi valoroasă. 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

1.1. Identificarea relaţiei dintre calităţile personale, valorile personale şi reuşita personală. 

1.2. Elaborarea unui plan de dezvoltare a resurselor personale. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

Elevul va fi capabil: 

 să identifice interesele, preferinţele, aspiraţiile privind dezvoltarea personală; 

 să își autoevalueze punctele tari și punctele slabe, în raport cu propriile interese privind 

evoluția personală;  

 să dezvolte forme de prezentare a caracteristicilor pozitive despre sine. 

 să experimenteze prin mijloace artistice propria personalitate;  

 să valorifice aspectele pozitive ale personalității în vederea atingerii nivelurilor 

propuse;  

 să identifice și să conștientizeze abilitățile personale pentru viață.  

METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: brainstorming, conversaţie euristică, dialog, 

problematixare, dezbatere. 

MODALITĂŢI DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII: frontal, individual, în perechi. 

RESURSE MATERIALE: Videoproiector, fișe de lucru, coli de flip-chart, markere, carioca, 

prezentare media și video, fişe de lucru, fişe de evaluare. 

RESURSE DE TIMP: 45 minute. 

RESURSE SPAȚIALE: sală de clasă. 

BIBLIOGRAFIE:  

 Baban, A. (coord.) (2001). Consiliere educațională. Ghid metodologic pentru orele 

de dirigenție și consiliere, Imprimeria Ardealul, Cluj-Napoca;  

 Baban, A., Petrovai, D., Lemeni G. (2002). Consiliere și orientare. Ghidul 
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profesorului, Editura Humanitas Educational, București; 

 Alba, A., Balaci, I., Erdei, I., Harasemiuc, O., Velciov, N., (2003). Cinci pași pentru 

cariera mea! Ghid pentru profesori, Editura BIC ALL, București.  

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

MOMENTELE 

LECŢIEI 
ACTIVITATEA DIRIGINTELUI 

ACTIVITATEA 

ELEVILOR 

I.  

Moment 

organizatoric 

 Profesorul diriginte verifică prezența elevilor. 

 Discută unele aspecte legate de activitatea de pe 

parcursul săptămânii anterioare; stabilește cauzele şi 

măsurile ce se impun pentru ameliorarea situaţiilor 

negative. 

 Pregătește materialele necesare și asigură o 

ambianţă plăcută în clasa de elevi.  

 Împarte ecusoane elevilor. 

 Citeşte motto-ul: „Îndrăzneşte să devii ceea ce 

eşti! Există posibilităţi minunate în fiecare fiinţă. 

Convinge-te de forţa ta şi spune mereu: Nu depinde 

decât de mine.” 

 Elevii răspund 

solicitărilor profesorului 

diriginte. 

 

 

 

 Fiecare elev scrie pe 

ecuson „Aşa sunt eu!” 

şi îl pune în piept. 

 Se comentează 

motto-ul. 

II.  

Captarea 

atenţiei 

(dezgheţul) 

 Profesorul diriginte anunță că elevii vor participa 

la un exercițiu de spargere a gheții care va anticipa 

tema orei respective. 

 Joc: „Calităţile numelui meu” 

Ex.: Muncitoare 

        Ambiţioasă 

        Recunoscătoare 

        Isteaţă 

        Amabilă 

 Fiecare elev îşi scrie 

prenumele vertical şi 

identifică calităţi 

personale care să 

înceapă cu fiecare literă 

cuprinsă în prenume. 

III. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 Se anunţă tema activităţii, se scrie pe tablă. 

 Se anunţă obiectivele activităţii. 

 Ascultă cu atenție. 

IV.  

Dirijarea și 

desfășurarea 

activității 

Activitatea nr. 1: „Afluenţii fluviului” (Anexa 1) 

 Desenaţi cursul unui fluviu. 

 Desenaţi patru râuri, afluenţi ai fluviului şi mai 

multe pâraie care să se verse în fiecare râu. 

 În dreptul fiecărui râu notaţi câte una din 

întrebările: Cine sunt eu? Ce-mi place? Ce nu-mi 

place? Cum sunt eu? 

 Imaginaţi-vă că sunteţi într-o barcă care 

navighează pe acel fluviu. 

 Răspundeţi la întrebări când ajungeţi în dreptul 

fiecărui râu. 

 Elevii rezolvă 

sarcinile fişei (fişa nr. 

1). 

 

 

 

 

 

 

 

 Elevii rezolvă 

sarcinile fişei (fişa nr. 
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MOMENTELE 

LECŢIEI 
ACTIVITATEA DIRIGINTELUI 

ACTIVITATEA 

ELEVILOR 

Activitatea nr. 2: „Steaua respectului de sine” 

(Anexa 2) 

Completaţi:  

 trei lucruri pozitive care vă caracterizează; 

 două realizări de care sunteţi mândri; 

 două lucruri pentru care vă apreciază oamenii; 

 două lucruri pe care doriţi să le schimbaţi la voi; 

 două obiective de viitor; 

 două lucruri pe care le aduceţi într-o prietenie. 

2). 

 

 

 

V. Dezbaterea  Se cere elevilor să-şi prezinte fişele nr. 1 şi 2. 

 Se analizează fişele şi se trag concluzii: imaginea 

de sine influențează atât percepția lumii, cât și 

propriul comportament. Există diferențe de percepție 

a lumii care provin din felul în care se comunică cu 

ceilalți. 

 Se prezintă „Alegoria broscuțelor” (Anexa 3). 

 Se concluzionează: fiecare este special în felul său; 

autocunoașterea corectă permite valorificarea 

atuurilor personale şi tenacitate în atingerea țelurilor 

propuse în viață.  

 Elevii îşi prezintă 

fişele cu datele cerute. 

 

 

 

 

 Participă la 

dezbatere și la 

formularea concluziilor. 

 

VI.  

Evaluarea 

 Profesorul diriginte cere elevilor să completeze 

fișa de lucru „Fața umană” (Anexa 4). 

 Profesorul diriginte explică cerința, elevii 

completează fișa și prezintă individual colegilor 

desenul realizat.  

 Concluzii: transmiterea mesajului se poate face 

atât verbal, cât și nonverbal, despre ceea ce ne 

caracterizează personalitatea. 

 Elevii rezolvă 

sarcinile fişei de lucru și 

le prezintă colegilor. 

 

 Participă la 

formularea concluziilor. 

VII. Încheierea 

activității 

 Sunt precizate sursele de informare.  

 Se mulțumește pentru participare.  

 Se anunță tema pentru următoarea oră de 

dirigenție: ,,CV-ul, cartea mea de vizită”. 

 Exercitiu de destindere în final Dispozitia mea: 

Tabla este împărțită în trei segmente:  mulțumit,  

indiferent,  nemulțumit. Fiecare participant 

desenează o imagine în câmpul adecvat dispoziției lui.  

 Fiecare elev 

desenează iconița 

potrivită pe tablă.  

 

Anexa 1 

FIȘA NR. 1 

Afluenţii fluviului 

 

Anexa 2 

FIŞA NR. 2 

Steaua respectului de sine 
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Anexa 3 

ALEGORIA BROSCUŢELOR  

A fost odată un grup de broscuţe care doreau să se ia la întrecere. Ţelul lor era să ajungă 

într-un turn foarte înalt. Se adunaseră deja mulţi spectatori să urmărească cursa şi pentru a le 

încuraja pe broscuţe. Totuşi, niciunul dintre spectatori nu avea încredere că broscuţele vor reuşi să 

termine cursa.  

Tot ce se auzea erau exclamaţii de genul: ,,Of, ce obositor! Nu vor reuşi niciodată să ajungă 

sus!”  

Broscuţele începură să abandoneze… cu excepţia uneia care se căţăra vioaie mai departe. 

Spectatorii continuau să strige: ,,E prea mult! E imposibil! Nu va reuşi nimeni să ajungă sus!”, dar 

broscuţa se căţăra mai departe. Nu vroia cu niciun chip să abandoneze.  

În final renunţaseră toate cu excepția acelei broscuţe, care, cu o imensă ambiţie şi rezistenţă, 

reuşi să ajungă singură în vârful turnului.  

Toate celelalte broscuţe şi spectatorii au dorit să afle cum a reuşit broscuţa să ajungă în vârf, 

după ce toate celelalte broscuţe abandonaseră cursa.  

BROSCUŢA ÎNVINGĂTOARE ERA SURDĂ! 

 

Anexa 4  

FIȘĂ DE LUCRU  

Fața umană 

Desenaţi profilul unei feţe umane şi poziţionaţi răspunsurile la următoarele cerinţe acolo 

unde consideraţi că se potrivesc în interiorul feţei: 

 Filmul care ţi-a plăcut cel mai mult  

 Cea mai interesantă idee pe care ai auzit-o  

 Cel mai frumos lucru pe care l-ai văzut  

 Cartea care ţi-a plăcut cel mai mult  

 Muzica preferată  

 Cel mai urât lucru pe care l-ai văzut sau l-ai auzit  

 Cea mai fericită zi din viaţa ta  

 Mâncarea preferată. 
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SOCIALIZAREA PRIMARĂ 

 
        Prof. Corina Baboi  

    Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Pitești, jud. Argeș 

 

 

G. P. Murdock  definea familia drept grupul social ai cărui membri sunt legaţi prin raporturi 

de vârstă, căsătorie sau adopţie şi care trăiesc împreună, cooperează sub raport economic şi au grijă 

de copii (C. Zamfir, S.Chelcea, 2001, p.119). 

 Familia se distinge de alte forme de asociere umană prin următoarele caracteristici (C. 

Zamfir, S.Chelcea, 2001, p.119): 

•  este formată din persoane unite prin relaţii de căsătorie, sânge sau adopţie; 

•  membrii familiei, de regulă, locuiesc sub acelaşi acoperiş, alcătuind un singur menaj; 

• este compusă din persoane ce interacţionează, comunică în cadrul rolului de soţ-soţie, mamă-tată; 

•  menţine şi perpetuează o cultură comună, derivată în principal din cultura societăţii date. 

 Anthony Giddens (2001, p.154) defineşte familia ca un grup de persoane legate direct prin 

relaţii de rudenie, ai cărei adulţi îşi asumă responsabilitatea pentru creşterea copiilor; legăturile de 

rudenie sunt relaţii între indivizi, stabilite fie prin căsătorie fie prin descendenţă, care întemeiază 

legături de sânge (mamă, tată, copii, bunici etc.). Căsătoria poate fi definită ca o recunoaştere 

socială şi o uniune sexuală aprobată între doi indivizi adulţi. Când doi oameni se căsătoresc, ei 

devin rude; legătura căsătoriei lărgeşte aria relaţiilor de rudenie. Părinţi, fraţi, surori şi alte rude de 

sânge devin şi rude ale partenerului, după căsătorie. 

Universul copilului se limitează la început, la familie. În primul rând mama şi tatăl: de la cea 

dintâi el aşteaptă satisfacerea nevoilor sale fundamentale, securitate, afecţiune; de la cel de-al doilea 

el aşteaptă, de asemenea: afecţiune, protecţie, iniţiere, un model în viaţă. Dar mai mult decât atât 

mama şi tatăl formează un cuplu care se repercutează asupra copilului. În jurul tatălui şi al mamei; 

fraţii, surorile, bunicii, într-un cerc mai larg: unchii, mătuşile, verii constituie constelaţia din jurul 

copilului, cadrul în care acesta se va mişca. Totodată reprezintă pentru el, la scară redusă, o imagine 

a societăţii în care va trebui cândva să se integreze. Ea va lăsa o amprentă adâncă asupra 

personalităţii copilului şi va da, în parte, o orientare vieţii lui. 

 Familia aduce copilului în primul rând sentimentul securităţii. Copilului îi  place să se simtă 

că are rădăcini în spaţiu şi timp, că se inserează într-un loc pregătit pentru el. Copiii se interesează, 

la un moment dat, de istoria familiei, pun întrebări asupra legăturii exacte de rudenie a unuia sau 

altuia faţă de ei; unii construiesc arborele genealogic al familiei (din partea ambilor părinţi). Faptul 

că grupul familial prezintă o mare varietate de vârste, de caractere, de profesiuni, că între membrii 

săi se leagă relaţii variate şi ele, dense şi complexe, constituie una dintre  bogăţiile marii familii. În 

cadrul familiei copilul capătă experienţa tuturor genurilor de raporturi umane pe care le va avea mai 

târziu. 

 Dacă marea familie îi aduce mult copilului, există şi dezavantaje de care nostalgicii bunelor 

timpuri de odinioară nu ţin cont, astfel că un copil câştigă din anumite puncte de vedere atunci când 

marele clan dispare. El  câştigă în libertate şi adevăr: membrii clanurilor familiale foarte rigide sunt 

uneori prizonierii unei reţele de rituri care trebuie să fie respectate cu orice preţ, sub pericolul 

excluderii:  ei trebuie să asiste la sărbători chiar dacă se plictisesc, sunt obligaţi să manifeste o 

afecţiune pe care n-o simt, sunt judecaţi de adevărate tribunale de familie care îi somează să se 

comporte cum se obişnuieşte în acea familie. Dacă el nu are rude ci numai prieteni, va avea într-o 
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mai mică măsură sentimentul că le aparţine, dar îi va alege după placul lui, îi va vedea când va voi, 

le va urma sfaturile, dacă îi vor conveni. Poate că va avea mai mulţi prieteni dacă va avea mai 

puţine rude. Dacă marea familie este închisă în ea însăşi, părinţii nu-şi frecventează decât fraţii şi 

surorile, iar copii decât verii. 

 Influenţa mediului asupra individului este profundă şi cuprinde toate domeniile. 

Prejudecăţile rasiale nu există la copiii mici, dar apar apoi pe scară largă sub influenţa părinţilor. 

Influenţa familiei are un rol deosebit asupra copiilor, alături de influenţa şcolii, a tovarăşilor de 

joacă. Aceasta nu înseamnă că un copil adoptă toate ideile părinţilor şi ale mediului. Uneori chiar el 

le respinge cu desăvârşire. Influenţa mediului este şi mai netă în domeniul alegerii profesionale şi al 

reuşitei sociale. Influenţa mediului este considerabilă şi cuprinde toate domeniile personalităţii. Se 

poate spune într-adevăr că un copil va deveni om în funcţie şi de cultura pe care i-o va oferi mediul 

familial. 

 În familie, copilul este supus nu numai jocului relaţiilor personale ale diferiţilor indivizi care 

o compun. O familie constituie un grup înzestrat cu caracteristici proprii, care trăieşte după anumite 

obiceiuri, care respectă anumite tradiţii, chiar inconştient, care aplică anumite reguli de educaţie, 

într-un cuvânt, care creează atmosferă. 

 Această atmosferă (acest climat) variază puternic de la o familie la alta, dar importanţa ei, 

datorită influenţei continue exercitate asupra copilului zi de zi, este considerabilă. Un climat “bun” 

pentru un copil poate fi “rău” pentru un altul şi asta în sânul aceleiaşi familii. 

 Nu există climat bun sau rău decât în raport cu un copil dat. Cu toată această diversitate 

extremă, se pot totuşi scoate la suprafaţă câteva adevăruri statistice, câteva legi foarte generale care 

rămân valabile pentru majoritatea familiilor. Părinţii trebuie să le cunoască pentru a practica o 

educaţie care să nu fie lăsată la voia întâmplării sau a improvizaţiei capricioase.  

 Climatul familial deosebeşte în mod infailibil un grup familial de altul. Poate fi asemănat cu 

aerul pe care îl respiri. Este ceea ce ţese relaţiile între diferitele personaje ale familiei şi care 

totodată rezultă din ele. 

Tipuri ale climatului (R.Vincent, 1972, p.184-186).  Psihosociologii K. Lewin, R. Lippitt şi 

R. White au efectuat o experienţă pentru a urmări câteva tipuri de climat şi pentru a observa 

influenţa lor în cursul formării personalităţii copilului. Cadrul muncii lor îl constituie un grup de 

băieţi de 10 ani care erau atraşi de activităţile “artistice” în timpul liber, de pildă, de confecţionarea 

măştilor. Aceşti copii, voluntari cu toţii, se împart în patru grupe conduse de câte un îndrumător. 

Dar cu toate că fiecare grup se formează pe o perioadă de 5 luni, îndrumătorii se schimbă o dată la 6 

săptămâni şi îşi exercită funcţiile conform unor norme de comportare diferită.  

 Climatul autoritar: îndrumătorul decide tot ce priveşte activitatea grupului. Tehnicile, 

etapele activităţii sunt dictate de el. Grupul nu ştie niciodată ce va trebui să facă în cele ce urmează: 

viitorul rămâne vag. Fiecare membru al grupului execută sarcina pe care i-o atribuie îndrumătorul, 

de care depinde şi formarea echipelor. Acesta îi desemnează în fine nominal pe copiii ce trebuie să 

rămână în afara oricărei participări active (cu excepţia demonstraţiilor). Este amical, dar distant, sau 

neutru, impersonal. 

 Un climat “democratic”: sub o “conducere democratică” deciziile constituie întotdeauna 

obiectul unor dezbateri şi sunt adoptate în mod liber de grup, încurajat şi ajutat de îndrumător. În 

cursul unei perioade iniţiale de discuţii, toţi elaborează, de comun acord, un program de activitate. 

În caz de nevoie, îndrumătorul sugerează atunci două sau trei procedee printre care grupul poate să 

decidă. Copiii sunt liberi să muncească cu colegii aleşi după voie şi elaborează ei înşişi planul celor 

ce urmează să se facă. Atitudinea îndrumătorului rămâne obiectivă, realistă. El încearcă pur şi 
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simplu să joace rolul unui membru al grupului şi execută partea lui de muncă fără a căuta să facă 

mai mult.  

 Un climat de “lasă-mă să-te-las” (sau anarhic): îndrumătorul nu participă la hotărârile 

grupului şi-i lasă deplină libertate în această privinţă. El procură diferite materiale, informaţii 

suplimentare, dacă totuşi i se cer, dar altminteri  nu ia parte la discuţii. Se limitează să emită câteva 

rare comentarii asupra activităţilor în curs de desfăşurare fără a căuta să influenţeze grupul şi nici să 

schimbe cursul evenimentelor. 

 Detaliu important: pentru a neutraliza efectele eventuale şi necontrolabile ale personalităţii 

individuale, cele trei roluri (autoritar, democratic, anarhic) sunt încredinţate fiecăruia din cei patru 

îndrumători care participă la experienţă. Aceştia adoptă, deci, când una când cealaltă din atitudini, 

în funcţie de grupul cu care colaborează, evident un singur rol pentru un grup. 

 Concluziile expuse de cei trei autori nu sunt deci urmările unor opinii apriorice. Nu se 

bazează decât pe experienţă. Comportarea copiilor variază în mod spectacular în funcţie de climatul 

în care se desfăşoară experienţa.  
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DEZVOLTAREA INTELIGENȚEI EMOȚIONALE LA ADOLESCENȚI 

 

Prof. psih. Alina Gabriela Băiașu  

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

 

 „Adolescenţa este un proces, nu un produs finit şi nici o oprire pe autostrada vieţii. Copiii 

trec prin această etapă în mare viteză” (Elias, M.J., 2003). Iată de ce, pentru modul în care 

adolescenţii vor parcurge această perioadă „furtunoasă”, pentru stabilirea identităţii şi evoluţiei lor 

ulterioare, ca persoane mature, dezvoltarea inteligenţei lor emoţionale este determinantă.  

Investigaţiile ştiinţifice din ultimele decade au determinat schimbări esenţiale ale modului în 

care psihologii, teoreticieni şi practicieni, interpretează emoţiile (Opre, 2007).  Emoţiile circumscriu 

acele experienţe psihice complexe ce ne amprentează multidimensional funcţionarea. Ele se 

exprimă biologic, cognitiv şi comportamental şi au întotdeauna o notă de subiectivitate  

Date fiind mutaţiile paradigmatice majore ale sfârşitului de secol XX interpretările clasice 

asupra conceptului de inteligenţă au suferit şi ele o serie de modificări. În fapt, inteligenţa generală 

este acum, mai degrabă un concept-umbrelă ce include nenumărate abilităţi mentale relaţionate, în 
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grade diferite, cu accepţiunea clasică a termenului. Din acest motiv în ultimii 15 ani s-a făcut tot 

mai des distincţie între aşa numita „cogniţie rece” (cold-cognition) şi cea „fierbinte„ (hot-

cognition).  Cold-cognition se relaţionează cu formele cele mai intens studiate ale inteligenţei 

(verbală, spaţială) pe când hot-cognition este raportată la experienţele psihice saturate emoţional. 

Acestea din urmă, incluzând şi inteligenţa emoţională, sunt mult mai utile organismului în efortul 

său  de a-şi eficientiza strategiile adaptative.  Dealtfel este uşor de sesizat faptul odată ce sporeşte 

complexitatea societăţii contemporane inteligenţa probată în context educaţional pare să fie tot mai 

puţin  suficienta pentru ca noi să ne rezolvăm problemele cotidiene. Sunt  bine cunoscute cazurile a 

numeroşi elevi/ studenţi geniali a căror performanţă pe durata şcolarizării depăşeşte sensibil 

reuşitele colegilor lor, dar care nu reuşesc mai apoi să îşi valorifice potenţialul, eşuând, uneori 

lamentabil, în plan profesional; prestaţiile lor la locul de muncă le trădează lipsa deprinderilor  

practice şi a celor sociale. Pe de altă parte, nu puţine sunt persoanele care, deşi modest dotate 

intelectual, dovedesc o bună adaptare socială la o mare varietate de contexte, fiind consideraţi 

oameni de succes. Desigur, nu trebuie omis  faptul că în cele două medii, educaţional şi social, 

problemele cu care ne confruntăm sunt calitativ diferite. Mediul educaţional ne supune rezolvării,  

prioritar, probleme bine definite, adică probleme pentru care, de regulă, există un singur răspuns 

corect; prin contrast, problemele vieţii cotidiene sunt slab definite, ceea ce permite abordarea lor din 

mai multe perspective, iar pentru ele nu există niciodată o soluţie perfectă.  

Din dorinţa de a depăşi acest aparent pradox, cercetătorii au introdus o serie de termeni noi. 

Întâlnim, astfel, tot mai frecvent, sintagme precum inteligenţa socială, inteligenţa practică, 

inteligenţa emoţională etc. Toate acestea  se referă la abilităţi cognitive ce sunt necesare pentru a  

soluţiona problemele cu care ne confruntăm în viaţa de zi cu zi: rezolvarea conflictelor de muncă, 

dificultăţile muncii în echipă, adaptarea la un nou context cultural, social sau la un nou loc de 

muncă etc. 

Există, desigur, mai multe definiţii pentru „inteligenţa emoţională”, sintagmă foarte 

vehiculată în ultimii zece ani. Într-o primă accepţiune (Salovey & Mayer, 1990), termenul se referă 

la abilităţile în baza cărora  un individ  poate discrimina şi monitoriza emoţiile proprii şi ale 

celorlaţi, precum şi la capacitatea acestuia de a utiliza informaţiile deţinute pentru a-şi ghida propria 

gândire şi acţiune. Două lucruri esenţiale sunt accentuate în această definiţie.  Mai întâi, se face 

referire la procesele cognitive ce permit monitorizarea şi discriminarea emoţiilor  pe care cei doi 

autori  le separă de procesele comportamentale la care oamenii apelează atunci când, utilizând 

diverse surse / resurse informaţionale, îşi ghidează propria gândire şi acţiune. În al doilea rând, 

definiţia distinge procesele prin care sunt monitorizate emoţiile proprii de cele implicate în 

monitorizarea emoţiilor celorlalţi. Această ultimă  subliniere  ne trimite la o distincţie pe care a 

propus-o în anii 1980 Howard Gardner, autorul teoriei inteligenţelor multiple. Gardner făcea 

diferenţă între inteligenţa intrapersonală, referindu-se la abilitatea de a recunoaşte şi a eticheta 

propriile emoţii şi, respectiv, inteligenţa interpersonală, cu referire la competenţa de a înţelege 

emoţiile şi intenţiile celorlalţi.  

 O definiţie ceva mai recentă propusă de Daniel Goleman (2001), prin conţinutul şi 

accentele sale, se dovedeşte a fi mai apropiată de preocupările noastre. Conform acestuia, 

inteligenţa emoţională desemnează o capacitate de control şi autocontrol al stresului şi emoţiilor 

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

celelalte capacitaţi şi abilităţi pe care le posedăm, inclusiv inteligenţa educaţională. 

 Realitatea ne demonstrează că persoanele care îşi cunosc şi îşi stăpînesc bine emoţiile şi 

care decriptează şi abordează eficient emoţiile celorlalţi sunt în avantaj în orice domeniu al vieţii, 
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fie că e vorba de relaţii sentimentale, fie de respectarea regulilor nescrise ce determină reuşita în 

diverse arii de activitate. Altfel spus, cei ce posedă capacităţi emoţionale bine dezvoltate au mai 

multe şanse de a fi eficienţi şi mulţumiţi în viaţă, deoarece îşi pot controla abilităţile mintale ce le 

susţin productivitatea. În schimb, cei cu puţine resurse de control emoţional sunt expuşi la 

nenumărate conflicte interne, ajungând astfel să-şi submineze propriul potenţial.  

O altă problemă de menţionat o reprezintă educarea inteligenţei emoţionale. Majoritatea 

celor ce au investigat acest domeniu susţin posibilitatea iniţierii şi dezvoltării competenţelor 

emoţionale atât la copii, cât şi la adulţi. Esenţiale în acest sens sunt mărturiile unor investigaţii 

neurobiologice care au demonstrat că există o adevărată „fereastră de oportunităţi” pentru formarea 

obiceiurilor emoţionale ale elevilor (Goleman, 2001). Moştenirea genetică îl înzestrează pe fiecare 

dintre noi cu o serie de emoţii fundamentale care se vor regăsi în structurile temperamentale. 

Circuitele cerebrale, susţine Goleman, posedă o maleabilitate extraordinară. Lecţiile emoţionale pe 

care le învăţăm în copilărie, acasă şi la şcoală ne modelează circuitele emoţionale, sporindu-ne sau 

diminuându-ne adaptabilitatea emoţională. Prin urmare, copilăria şi adolescenţa sunt perioade 

optime pentru a ne forma acele obiceiuri emoţionale esenţiale care îşi vor pune amprenta mai apoi 

pe întreaga existenţă. 

Una dintre priorităţile consilierilor şcolari este de a găsi cea mai bună cale ca, alături de 

părinţi şi profesori, să se asigure că adolescenţii de azi ajung nişte adulţi echilibraţi, integraţi social, 

cu cât mai puţine accidente pe parcurs. Metodele prin care se poate stimula inteligenţa emoţională 

sunt multiple în literatura de specialitate, dar succesul lor depinde de abilitatea consilierului de a le 

aplica şi adapta personalităţii unice a fiecărui adolescent (copil). De aceea, nu numărul lor este 

imporant, ci alegerea lor în funcţie de abilităţile personale ale consilierului, dar şi de specificul 

grupului/personalităţii copilului cu care se lucrează. Există astfel, exerciţii: 

1. de recunoaştere a emoţiilor - „Scrieţi sub fiecare expresie emoţională emoţia 

exprimată...”; „Fiecare se gândeşte la ceea ce simte când vine la şcoală şi, pe rând, 

vom veni în centru pentru a mima emoţia respectivă; colegii vor trebui să recunoască 

emoţia mimată.”; „Identificaţi emoţiile trăite de personajele din povestirea citită”; 

2. de redare a emoţiilor - poate fi vorba şi de exerciţiul de mai sus, dar se pot formula 

sarcini precum: „Redaţi emoţia resimţită acum folosindu-vă de mimică...sau numai 

de postură”; „Redaţi emoţia resimţită faţă de activitatea de consiliere printr-un 

simbol grafic....sau printr-o poză de grup”; 

3. de înţelegere a emoţiilor – „Spuneţi 3 lucruri care vă fac să vă simţiţi 

bucuroşi....furioşi etc”; „Gândiţi-vă la ultima situaţie când aţi fost trişti şi identificaţi 

cauzele tristeţii”; „Identificaţi emoţia care v-a ajutat cel mai mult în activitatea de 

elev/emoţia care v-a pus piedici şi argumentaţi”; 

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

altă alternativă de a acţiona ar fi existat, astfel încât rezultatele să fie pozitive”; 

„Gândeşte-te la o persoană căreia nu ai îndrăznit să-i spui că a greşit faţă de tine. 

Închipuieşte-ţi că această persoană s-ar afla în faţa ta şi poţi să i te adresezi 

spunându-i lucrurile nespuse până acum, într-o manieră constructivă, astfel încât 

relaţia voastră să nu fie afectată negativ.”; 

Merită precizat că instructajul acestor exerciţii poate fi modificat sau completat,  în funcţie 

de spontaneitatea, creativitatea şi profesionalismul consilierului. La fel de importantă este şi 

modalitatea prin care sunt valorificate informaţiile obţinute de la elevi prin rezolvarea sarcinilor de 
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mai sus; abilitatea consilierului de a conduce dialogul, de a îmbina exerciţiile este definitorie, astfel 

încât, obiectivele propuse să fie atinse. 
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METODA FLOARE DE LOTUS  

APLICATĂ LA O LECŢIE DE ISTORIE 

 

 

Prof. Silvia Cuseac 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

Comunicarea didactică este o formă particulară a comunicării umane, indispensabilă în 

transmiterea unor conţinuturi specifice unui act de învăţare sistematică şi asistată. Ea presupune un 

raport bilateral profesor-elev. În timp ce profesorul emite, elevul îşi construieşte, pe baza 

elementelor informaţionale primite, mesajul său care, în parte, va fi returnat profesorului.  

Reuşita comunicării în cariera didactică depinde în mare măsură de metodele pe care le 

găseşte pedagogul în stabilirea unor puncte de comunicare atractive. Analiza exclusivă a 

informaţiilor codificate prin cuvânt şi concentrarea pe mesaje verbale, pierde tot mai mult teren în 

faţa cercetării diversităţii codurilor utilizate (cuvânt, imagine, gest, mimică) şi acceptării 

multicanalităţii comunicării (vizual, auditiv, tactil, olfactiv). Din perspectiva acestei realităţi devine 

tot mai evident faptul că, în cazul didacticii, comportamentul interlocutorului în ansamblul său, are 

valoare comunicativă 

A fi profesor nu înseamnă a avea doar cunoştinţe de specialitate, ci şi capacitatea de a le 

"traduce" didactic, de a şti să explici, să etalezi clar în faţa elevilor un anumit conţinut, să clarifici şi 

să rezolvi metodic sarcini didactice, prin stăpânirea a ceea ce Comenius definea “arta de a-i învăţa 

pe toţi totul”. Folosind un limbaj inteligibil şi adecvat, bazat pe o comunicare expresivă şi 

convingătoare, cadrul didactic va încerca să transfere conţinutul predat în mod atractiv, nuanţat, 

apelând la întregul arsenal metodic şi logistic de care dispune, depăşind simplul monolog printr-o 

expunere argumentată care va schimba conformismul în participare şi activism.  

În cadrul disciplinei pe care o predau, programa şcolară solicită dezvoltarea competenţelor 

de comunicare, atât scrisă, cât şi orală. La clasă, predomină activităţile care se pretează comunicării 

orale, crearea situaţiilor de comunicare şi găsirea tehnicilor de învăţare fiind lăsate în seama 
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profesorului. Comunicarea orală are câteva avantaje deosebite: este imediată şi relativ puţin 

consumatoare de timp, permite un feed-back aproape instantaneu pentru profesor, care poate corecta 

pe loc unele neînţelegeri, ajută la creşterea complexităţii comunicării de tip social.  

Cele mai bune oportunităţi de dezvoltare a abilităţilor de comunicare s-au dovedit a fi oferite 

de exerciţiul comunicativ. În practica educaţională este necesar ca elevilor să li se ofere ocaziile de 

a comunica. Aceasta presupune ca, pentru antrenarea elevilor în procesul comunicativ nu trebuie să 

li se pretindă să vorbească mult, ci să fie găsite modalităţi de intensificare a interacţiunilor elev-elev 

în planul schimbului informaţional şi interpersonal. 

Una dintre metodele de dezvoltare a competenţei comunicaţionale este Floare de lotus. 

Tehnica florii de lotus este un exerciţiu creator, care solicită participarea tuturor elevilor. Această 

tehnică presupune deducerea de conexiuni între idei, concepte, pornind de la o temă centrală. 

Problema sau tema centrală determină ideile secundare care se construiesc în jurul celei principale, 

asemeni petalelor florii de lotus. Ideile secundare sunt trecute în jurul temei centrale, urmând ca 

apoi ele să devină la rândul lor teme principale, pentru alte flori de nufăr. Pentru fiecare din aceste 

noi teme centrale se vor construi alte noi idei secundare. Astfel, pornind de la o temă centrală, sunt 

generate noi teme de studiu pentru care trebuie dezvoltate noi conexiuni şi noi concepte.  

Această metodă am folosit-o la o temă de sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor 

referitoare la Relaţiile internaţionale în perioada interbelică. Eşecul politicii de securitate 

colectivă, temă inclusă în programa şcolară pentru clasa a X-a. Clasa la care am aplicat metoda este 

omogenă din punct de vedere al capacităţilor de învăţare, intereselor şi aspiraţiilor. 

1. Anunţarea temei centrale. Tema Eşecul politicii de securitate colectivă, a fost anunţată în lecţia 

premergătoare, astfel încât elevii au fost motivaţi să lucreze singuri acasă,  căutând variante, 

culegând materiale pentru a găsi cât mai multe soluţi. 

2. Constituirea grupului central. Grupul central a fost format din 8 elevi din clasă. Aceştia au 

stabilit cele  8 idei secundare şi fiecare a înscris în diagrama câte o idee: 

 Criza din Manciuria (1931) 

 Reintroducerea serviciului militar obligatoriu (1935) 

 Războiul din Etiopia (1935-1936)  

 Remilitarizarea zonei renane (1936) 

 Constituirea Axei Roma-Berlin Tokyo (1936-1937) 

 Anexarea Austriei (1938) 

 Criza cehoslovacă (1938) 

 Pactul de neagresiune germano-sovietic (1939) 

3. Constituirea grupurilor secundare. Fiecare membru din grupul central şi-a alcătuit grupul de 

lucru din elevii clasei. Un elev aparţine unui singur grup şi toţi elevii sunt cuprinşi într-unul dintre 

grupuri. Au rezultat 8 grupuri care au abordat tema propusă de cel care a constituit grupul. 

4. Etapa muncii în grup. Fiecare grup secundar a lucrat timp de 10 minute la elaborarea a 8 idei 

legate de tema dată. La nivelul grupului s-a stabilit un rol de secretar, acesta având sarcina de a 

consemna ideile.  

5. Comunicarea ideilor de către liderul grupului. Fiecare grup a avut  la dispoziţie 4 minute pentru 

a-şi prezenta diagramele prin lider, iar ceilalţi au ascultat sau completat răspunsurile.  

6. Evaluarea s-a realizat prin analizarea diagramelor şi aprecierea rezultatelor din punct de vedere 

calitativ şi cantitativ. Ideile emise pot fi folosite ca sursă de noi aplicaţii. 

Activitatea respectă regulile comunicării verbale prin avansarea unor idei şi receptarea unei 

multitudini de alte idei, provocând acţiunea gândirii.  Din această perspectivă, metoda florii de lotus 



Dialoguri Didactice – Nr. 11, iunie 2019 

 

 

 

97 

 

prezintă o serie de avantaje: facilitează intercomunicarea  şi  acceptarea punctelor de vedere diferite, 

exersează  abilităţile de ascultare activă. 
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DREPTUL LA PROPRIETATE ŞI FORMELE PROPRIETĂŢII 

-Proiect de lecţie- 

 
Prof. Ildiko Ipo 

Şcoala Gimnazială Nr. 24 „Ion Jalea” Constanţa, jud. Constanţa 

 

 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială Nr. 24 „Ion Jalea” Constanţa 

DATA: 04.04.2019 

CLASA: a VIII-a B 

DISCIPLINA: Cultură civică 

PROFESOR: Ipo Ildiko 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Proprietatea 

TEMA: Dreptul la proprietate şi formele proprietăţii 

TIPUL LECŢIEI: Consolidarea/sistematizarea şi fixarea cunoştinţelor 

SCOPUL LECŢIEI: Cunoaşterea elementelor caracteristice ale dreptului de proprietate ca  

  drept fundamental asupra proprietăţii 

 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

La finalul unităţii de învăţare şi a clasei a VIII-a, elevii vor dobândi competenţele: 

1.4. Identificarea formelor de proprietate existente în cadrul economiei de piaţă 

2.7. Compararea formelor de proprietate specifice economiei de piaţă 

4.2. Corelarea dreptului la proprietate cu responsabilităţile asociate acestui drept 

4.3. Manifestarea respectului faţă de proprietate 

 

COMPETENŢE DERIVATE/ OPERAŢIONALE: 

Pe parcursul şi la finalul lecţiei, elevii vor  fi capabili: 

 

Cd1: să participe activ la desfăşurarea lecţiei si să colaboreze în cadrul grupurilor de lucru. 

Cd2: să argumenteze necesitatea respectării dreptului la proprietate într-o societate democratică; 

Cd3: să exprime opinii cu privire la anumite situaţii de încălcare a dreptului la proprietate. 

 

 STRATEGIA DIDACTICĂ: 
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 Resurse procedurale: conversaţia (euristică şi de fixare), dialogul, explicaţia, exerciţiul, studiu 

de caz, puncte de vedere, linia valorică  

 Resurse materiale: manualul, texte legislative, fişe de lucru 

 Resurse organizatorice: frontală, independent-individuală, grupe 

 Evaluare: continuă (formativă) 

 Locul desfăşurării: sala de clasă 

 Durata orei: 50 min. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 - Ordin al M.E.C.I. nr. 5098/09.09.2009 

 - Constituţia României, art. 44 

 - Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art. 17 

 - Manualele de Cultură civică, clasa a VIII-a, Editura Humanitas, Corint şi Sigma 

 - Didactica specialităţii Educaţia şi Cultura civică, Radu Dascălu, Editura Arves 

 

Succesiunea secvenţelor de învăţare: 

 

Momentele 

lecţiei 

CD 
Conţinutul informaţional-formativ 

Timp 
Resurse 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor 

Momentul 

organizatoric 

 

 

cd 1 

Stabileşte ordinea în clasă, 

verifică toate condiţiile de 

lucru; 

Notează absenţa elevilor în 

catalog; 

Solicită elevilor să-şi 

pregătească cele necesare 

pentru lecţie. 

Se pregătesc pentru 

lecţie. 

2 min Conversaţia 

Frontală 

Anunţarea 

lecţiei şi a 

competenţelor 

  

 

 

cd 1 

Anunţă titlul lecţiei şi a 

competenţelor, scrie titlul pe 

tablă : Dreptul la proprietate – 

aplicaţii. 

Notează în caiet  1 

min. 

Conversaţia 

Explicaţia 

Frontală 

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

anterioare 

cd 1 Prin intermediul unui test se 

verifică cunoştinţele 

dobândite în lecţia anterioară 

apoi se discută despre 

principalele concepte cheie 

din lecţia anterioară şi se 

urmăreşte dacă aceştia le 

definesc corect. 

Solicită elevilor să prezinte 

tema pentru acasă  

Răspund la întrebări 

în scris pe foaia de 

test. 

 

Reamintesc noţiunile 

şi răspund la 

întrebări 

 

Citesc tema 

 7 

min. 

Chestionaru

l 

Dialogul 

Conversaţia 

Frontală 

Consolidarea, 

fixarea 

cunoştinţelor 

asimilate 

anterior 

cd 1 

cd 2 

cd 3 

 

Distribuie elevilor fisă de 

lucru (Ex. nr .1/pag. 83, 

Manualul de Cultură civică, 

clasa a VIII-a, Editura 

Humanitas     Educaţional), le 

explică sarcinile si le solicită 

să rezolve în grupe exerciţiul 

Lucrează în grupe, 

se organizează, 

colaborează, răspund 

la întrebările 

exerciţiului; 

Solicită profesorului 

explicaţii, dacă au 

10 

min 

Explicaţia 

Lucru pe 

grupe 

Fişe de 

lucru 
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din fisă.  

Urmăreşte activitatea elevilor 

După prezentarea informaţiei, 

se va analiza şi clarifica 

incertitudinea elevilor, dacă 

este cazul. 

nelămuriri; 

Un reprezentant al 

grupului va prezenta 

rezolvarea sarcinii; 

Ceilalţi elevi vin cu 

completări, îşi 

exprimă părerea 

Obţinerea 

performanţei 

 

cd 1 

cd 2 

cd 3 

 

 

 

 

Activitatea 1: 

Solicită elevilor să citească şi 

să găsească notând în caiete 

soluţiile cerute în exerciţiul 

nr. 2 de la pagina 82 din 

manualul de Cultură civică 

(Editura Corint) 

Solicită elevilor să emită 

soluţii şi notează in colţurile 

şi mijlocul tablei 3 soluţii; 

Elevii sunt rugaţi să se 

deplaseze la locul soluţiei 

agreate şi să se poziționeze pe 

o linie imaginară, unde este 

scrisă soluția aleasă. Când toți 

elevii au adoptat câte o 

poziție, sunt rugați să-și 

prezinte argumentele 

celorlalți membri ai grupului, 

cu mențiunea de a alege cel 

mai solid argument. După ce 

toate opiniile sunt prezentate 

ale tuturor grupurilor, elevii 

sunt încurajați să-și schimbe 

locul pe linie, dacă opinia lor 

a fost modificată în urma 

dezbaterii. Dacă au modificat 

poziția, se discută cu întreaga 

clasă motivele. Roagă un elev 

să formuleze concluzia 

dezbateri.  

 Activitatea 2:  

Roagă un elev să citească  

situaţia şi un alt elev să 

citească cerinţa (Ex. nr. 

4/pag. 74, Manualul de 

Cultură civică, clasa a VIII-a, 

Editura Sigma), proiectată pe 

tablă 

 Solicită elevilor să respecte 

cerinţa. 

 

 

 

Elevii citesc 

exerciţiul şi lucrează 

individual notând pe 

caiet posibile soluţii. 

 

 

 

Răspund la 

solicitarea 

profesorului. 

 

 

Adoptă o poziție, 

apoi pe grupe, se 

organizează, 

colaborează, 

rezolvând cerinţele 

metodei 

Solicită lămuriri 

profesorului. 

 

Expun argumentele, 

 După discuția cu 

membrii grupului 

liderul prezintă cel 

mai bun argument 

 

 

 

 

 

 

 

Citeşte situaţia, alt 

elev citeşte cerinţa.  

 

Elevii care au 

răspuns cu NU merg 

spre geam, cei care 

au răspuns cu DA 

merg spre uşă. Cei 

care doresc să 

spună/întrebe ceva 

rămân în bănci. 

15 

min 

    + 

10 

min 

Exerciţiul 

Linia 

valorică 

Manualul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puncte de 

vedere 
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După ce s-au aşezat doar 

celor din bănci le este permis 

să adreseze întrebări. 

(Dacă nu există elevi care nu 

au întrebări de pus, atunci se 

cere celor două grupe de 

DA/NU să-şi argumenteze 

alegerea) 

 Cei din bănci 

adresează întrebări, 

iar cei din grupurile 

DA/NU răspund. 

Când au terminat toţi 

de pus întrebări se 

duc către grupul care 

coincide cu alegerea 

sa în urma 

răspunsurilor 

primite. 

Asigurarea 

feed-back-ului 

cd1 

cd2 

cd3 

 

Adresează întrebări pentru a 

fixa principalele concepte şi 

noţiuni abordate în lecţie pe 

care le va nota printr-o 

schemă la tablă. 

Răspund la întrebări 

Notează în caiete 

cuvintele cheie ale 

lecţiei 

3 min 

 

 

 

Conversaţia 

de fixare 

 

Evaluarea şi 

încheierea 

activității 

cd1 Se notează elevii care au 

activat în timpul lecţiei şi se 

fac aprecieri. 

 2 min Conversaţia 

Evaluarea 

 

 

 

 

SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI 

 

Prof. drd. Edvica Popa  

Școala Gimnazială „Ion Borcea” Agigea, jud. Constanţa 

 

                                         

Precum Teodoret de Cyr este ultimul scriitor antiochen, tot aşa Sfântul Chiril încheie seria 

scriitorilor alexandrini.  

Despre copilăria Sfântului Chiril ştim foarte puţine lucruri. Pare că este de origine 

alexandrin, născut între 370-375, fiind nepotul lui Teofil Alexandrinul care a jucat un rol atât de 

trist în controversa origenistă împotriva Sfântul Ioan Gură de Aur.  

Acest Teofil de Alexandria este al treilea succesor al Sfântului Atanasie (385-412), după 

Petru II (373-381) şi Timotei (381-385), unchiul Sfântului Chiril. De la el ne-a rămas o scrisoare 

sinodală contra origenismului adresată, către 400, episcopilor din Palestina şi Cipru; scrisori pascale 

pentru anii 401, 402, 404; 5 sau 6 alte scrisori sau fragmente de scrisori, un atac nedemn contra 

Sfântului Ioan Hrisostomul. 

 Sfântul Chiril, după ce a primit o educaţie foarte îngrijită, ceea ce rezultă din scrierile sale că 

se bucură de o cultură filosofică şi literară foarte frumoasă, probabil s-a retras puţin timp în pustie la 

călugări. În anul 403 era deja preot şi îl întâlnim alături de unchiul său la Sinodul La Stejar, 

localitate aproape de Calcedon, unde a fost depus Sfântul Ioan Gură de Aur. În 412 i-a urmat 

unchiului său pe scaunul Alexandriei, cu toată împotrivirea duşmanilor unchiului său. 
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Ca episcop s-a distins prin energia şi tăria de care a dat dovadă. Imediat închise bisericile 

novatienilor şi îi expulză pe evrei, care mereu puneau la cale agitaţii populare, în una din care a 

căzut moartă vestita filosoafă Hipathia.  

În anul 417 a pus din nou numele Sfântul Ioan Gură de Aur în Dipticele bisericii sale. 

Numele Sfântul Chiril este mai strâns legat de erezia nestoriană. De la început, în 428, a căutat să-i 

aducă pe eretici la sentimente mai bune, scriindu-le călugărilor egipteni şi împăratului Teodosie.  

 Fiind refuzat de eretici, se adresă Papei Celestin I (430). Papa aprobă punctul său de vedere 

şi îi dictă normele de urmat. Chiril convocă un sinod la Alexandria, unde formulă 12 propoziţii 

(anatematisme) cu adevărurile ce trebuiesc ţinute. Nestorie răspunse acestora cu 12 contra-

anatematisme în care Îl acuză pe Sfântul Chiril de apolinarism. Însărcinat de Papa Celestin I să 

combată nestorianismul executând sentinţa sinodului episcopilor din Occident (august 430).  

Papa Celestin îi scrie Sfântul Chiril: Autoritatea scaunului nostru vă este comunicată ca să 

vă folosiţi în numele nostru a executa riguros decretul nostru, (Cayre, op, cit. II, p. 27). Sfântul 

Chiril, în Sinodul episcopilor egipteni din octombrie 430, respinge apolinarismul printr-o dublă 

apologie şi condamnă nestorianismul. Nestorie, sprijinit de Teodoret de Cyr, Ioan de Antiochia, 

Andrei de Samosata, refuză supunerea şi retractarea. 

 Din acest motiv, s-a convocat Sinodul III ecumenic de la Efes în 431, unde 200 de episcopi 

condamnară pe ereticul Nestorie în 22 iunie 431, însă fără cei 68 de episcopi ai lui Ioan de 

Antiochia şi ai delegaţilor Papei Celestin l, doi episcopi romani şi preotul Filip, reprezentantul 

personal al Papei, care întârziaseră. Sinodul a fost prezidat de Sfântul Chiril pe baza delegaţiei 

primită de la Papa, proclamând matemitatea divină a Mariei Teotokos, spre marea bucurie a 

poporului.  

 În 26 iunie ajunseră şi 43 de episcopi sufragani lui Ioan de Antiochia şi ţinură un conciliabul 

separat, în care criticară adevăratul conciliu de la Efes şi îl condamnară pe Sfântul Chiril şi pe toţi 

membrii adevăratului Conciliu ca apolinarişti, trimiţând împăratului un raport care părea a favoriza 

opozanţii.  

 În 10 iulie 431 sosiră şi delegaţii Papei şi Sfântul Chiril convocă, în două sesiuni succesive, 

adunarea generală a Sinodului în care aprobară sentinţa adusă de Sfântul Chiril în prima sesiune, iar 

preotul Filip, reprezentantul personal papal, sublinie primatul papal de a conduce Biserica şi 

conciliile, declaraţie aprobată de toţi episcopii, inclusiv şi de Nestorie, care totuşi nu se supuse 

condamnării lui rostită de prima sesiune prin Sfântul Chiril. 

Sinodul dură până la finele lui iulie 431, ţinând încă patru sesiuni sub conducerea Sfântului 

Chiril şi a delegaţilor papali, însă Nestorie unelti la curte şi împăratul îl închise pe Sfântul Chiril şi 

pe episcopul Efesului, Memnon, vajnic apărător al maternităţii divine a Mariei. În cele trei luni de 

închisoare, Sfântul Chiril scrise o nouă explicare a anatematismelor sale, în număr de 12.  

 Lămurit de partizanii săi că-i nevinovat, împăratul îl eliberă, în octombrie. Se reîntoarse în 

triumf la Alexandria unde scrise Apologie către Teodosie, iertând pe episcopii nestorieni şi pe 

duşmanii care l-au insultat, pentru a restabili pacea. Abia după 3 ani Ioan de Antiochia şi partizanii 

lui acceptară şi se împăcară doctrinal şi canonic cu Sfântul Chiril, care a rămas un zelos apărător al 

ortodoxiei, subscriind formula de unire propusă de Teodoret de Cyr, în 27 iunie 444. A murit în 

444, nebănuind că monofiziţii arhimandritului Eutichie se vor folosi de unele formulări ortodoxe ale 

sale spre a-şi propaga erezia.  

 Sfântul Chiril s-a născut cu un caracter integru, dominator, impacient - ca şi unchiul său. 

Însă harul a corectat încetul cu încetul aceste defecte, devenind, cu vârsta, mai umil, mai indulgent 

şi mai răbdător, ştiind să jertfească ideile sale personale şi să primească ale altora, atunci când 
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pacea Bisericii o cerea. Ceea ce nu i se poate contesta este puritatea credinţei sale, râvna sa caldă 

pentru apărarea credinţei şi respectul său mare faţă de Tradiţie. 

Sfântul Chiril nu a fost numai un om de acţiune, ci un mare scriitor, exeget, polemist şi, mai 

ales, teolog.  

În hristologie, multe din formulele sale au devenit oficiale ale Bisericii, fiind mare teolog al 

Întrupării şi doctor al Bisericii, având un spirit pătrunzător, ca nimeni altul dintre greci. Ca formă, 

este inferior, compune fără artă. În afară de scrierile polemice, unde este precis şi viguros, stilul său 

este difuz, neclar şi fără eleganţă. Este preocupat mai mult de idee decât de formă. Scrierile sale 

sunt exegetice, dogmatice şi polemice, omilii, epistole.  

Scrierile exegetice ale Sfântul Chiril aparţin primei perioade literare, care merge până către 

428 când începe controversa nestoriană. În fruntea acestor scrieri trebuie pus tratatul Despre 

adoraţie şi cult în spirit şi adevăr (P. G. 68) în 17 cărţi, în care arată că Noul Testament a fost figurat 

în Vechiul Testament, ale cărui aşezăminte le explica în sens tipic şi alegoric, referindu-le la Hristos  

şi la Biserică.  

 Pentru a-l completa a scris o altă operă, Glaphira (Spuse alese), în 13 cărţi, unde caută în 

Pentateuh figuri ale lui Hristos  (Adam, Noe, Melchidesec, Mielul pascal, Mana ş.a.).  

 În afară de aceste două scrieri, mai are multe comentarii asupra Vechiului şi Noului 

Testament, dintre care nu ni s-au păstrat în întregime decât acelea despre Isaia, asupra Profeţilor 

mici şi asupra lui Ioan, păstrat aproape în întregime. în fragmente ni se păstrează o Expunere asupra 

Psalmilor, iar alte fragmente le avem din Regi, Pilde, Cântarea Cântărilor, leremia, Ezechil, Dan, 

Matei, I Romani, II Romani, Evrei. Se poate reconstitui aproape în întregime Comentariul asupra lui 

Luca, în original din 156 omilii. Exegeza Sfântul Chiril, în general, este alegorică, însă în Noul 

Testament este mai literal decât în Vechiul Testament. 

 În Comentariu asupra Evangheliei Sfântul Ioan arată consubstanţialitatea Fiului cu Tatăl şi 

pune în lumină pe Sfânta Fecioara Maria.  

 Scrieri dogmatice şi polemice. Din marea operă Contra lui Iulian (Contra Iulianern 

imperatorem - Pentru Sfânta religie a creştinilor, contra lui Iulian ateul), dedicată împăratului 

Teodosie II al imperiului roman, către 433, conţinând probabil 30 de cărţi din care n-au rămas decât 

10, combate scrierea lui Iulian contra creştinilor. El arată superioritatea datelor biblice asupra 

legendelor greceşti şi demonstrează că creştinismul nu este un iudaism degenerat, cum susţinea 

Iulian, ci adevărata moştenire rămasă de la Avraam. 

 În perioada activităţii sale literare i-a combătut pe arieni şi pe apolinarişti. Contra arienilor şi 

macedonenilor a scris Tezaurul despre Sfânta şi de o Fiinţă Treime, către 425, în 35 de teze tratate 

aproape scolastic, în care arată cu argumente raţionale şi tradiţionale consubstanţialitatea Fiului şi 

divinitatea Sfântului Duh. Acelaşi lucru îl face şi în Dialogul despre Sfânta Treime, inspirându-se 

din capadochieni, din Sfântul Epifaniu şi Sfântul Atanasie.  

În a doua perioadă a activităţii sale literare s-a ocupat cu Întruparea Domnului. Înainte de 

Sinodul din Efes, a scris Cartea despre adevărata credinţă către împăratul Teodosie şi Despre 

adevărata credinţă către regină, aceasta din urmă în două cărţi adresate soţiei şi surorii împăratului, 

compuse către 430. Apoi, Contra blasfemiilor lui Nestorie, în 5 cărţi, în care răspunde predicilor 

ereticului, Anatematismele şi o apologie a lor Apologetica despre cele XII capitole, contra 

orientalilor şi Apologeticul contra lui Teodoret pentru cele XII capitole, iar în închisoare Explicarea 

celor XII anatematisme (capitole).  

Dupa Sinodul de la Efes a scris, spre a se justifica, Apologeticul către împăratul Teodosie. 

Alte scrieri cristologice sunt: Scolii despre întruparea Unuia Născutului; Dialogul cu Hermias că 
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Hristos este unul, două scrieri Despre maternitatea divină a Preacuratei (Preacurata este Născătoare 

de Dumnezeu şi nu de Hristos), contra acelora care nu voiesc să mărturisească sfânta Vergura 

Născătoare de Dumnezeu.  

 Dintre omilii, în primul loc amintim cele şase ţinute la Efes în Sinodul ecumenic, între care 

e vestită cea Despre Născătoarea de Dumnezeu şi a şaptea, care a ţinut-o la Alexandria cu ocazia 

păcii din anul 433; ne-au mai rămas 29 omilii pascale care au subiecte sau dogmatice, sau morale. 

 Epistolele Sfântului Chiril sunt în număr de 88 (între care 18 adresate lui de către alţii). 

Aproape toate sunt după anul 428, importante pentru istoria nestorianismului. 

 Prin doctrina sa, Sfântul Chiril a fost marele doctor providenţial destinat să apere doctrina 

tradiţională a Bisericii, a unităţii personale a lui Hristos, după cum Sfântul Atanasie a avut misiunea 

să triumfe dogma divinităţii lui Iisus. Sfântul Chiril s-a pregătit să apere învăţătura tradiţională a 

acestui mister divin. Sfântul Chiril, luptând contra exagerărilor nestoriene şi apolinariste, se 

foloseşte încontinuu de Sfânta Scriptură şi de Tradiţie. Acest lucru dă o şi mai mare importanţă 

scrierilor sale. Ca şi pentru Irineu şi Atanasie, punctul central al teologiei Sfântului Chiril este 

întruparea, adică luarea naturii noastre omeneşti de către Cuvântul, formând totuşi o singură 

persoană care, unind cele cereşti cu cele pamânteşti, restabileşte ordinea conturbată de primul păcat.  

În ceea ce priveşte Sfânta Treime, Sfântul Chiril are fraze sintetice admirabile: Una şi de o 

fiinţă Treime, o dumnezeire care trebuie adorată în Treime. Doctrina consubstantialităţii Fiului şi a 

Sfântului Spirit o dezvoltă foarte bine. În Cristologie, unii critici îi atribuie o anumită nuanţă 

apolinaristă (Apolinarie, 310-390, afirma că Cuvântul nu s-a întrupat propriu zis, că s-a aşezat în 

trupul omului perfect, Hristos, printr-o unire morală), însă pe nedrept. 

Astfel, în Epistola 46, 2, Sfântul Chiril explică foarte precis, atât de mult criticata expresie - 

o (natură) persoană întrupată a Cuvântului; afirmă apoi foarte clar că în Hristos cele două naturi 

sunt unite. Pe Preacurata o numeşte Născătoare de Dumnezeu şi afirmă precis că a rămas fecioară şi 

după naştere.  
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GLOBALIZAREA 

 

Prof. Mihaela Popescu 

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Piteşti, jud. Argeş 

 

 

 Globalizarea este întrebuințată pentru a descrie un proces multicauzal care are drept rezultat 

faptul că evenimente care au loc într-o parte a globului au repercusiuni din ce în ce mai ample 

asupra societăților și problemelor din alte părți ale globului. 

 Domeniile majore ale globalizării se referă la: 

 Globalizarea informaţiilor (facilitată de dezvoltarea mijloacelor de informare în masă: 

televiziune, radio, telefonie, internet); 

 Globalizarea schimbului de produse şi servicii (materii prime, produse agroalimentare, 

transporturi, turism); 

 Globalizarea circulaţiei oamenilor; 

 Globalizarea valorilor culturale; 

 Globalizarea unor anumite caracteristici ale societăţii, precum ideologii, concepţii sau idei; 

 Globalizarea limbii engleze ca limbă de circulaţie internaţională. 

 GLOBALIZAREA ECONOMICĂ 

 Din punct de vedere economic, prin globalizare se înţelege frecvent o piaţă unică, în care 

produsele economiei de piaţă sunt repartizate şi vândute altor regiuni şi ţări, mărind astfel 

dependenţa ţărilor subdezvoltate de cele dezvoltate. Un element important îl constituie schimbul 

mondial de valori şi bunuri, adică relaţiile economice internaţionale. 

 Concentrarea întreprinderilor s-a accelerat progresiv în ultima jumătate de secol. Marile 

întreprinderi investesc masiv în alte ţări, devenind astfel multinaţionale. 

 În ultimele decenii, dezvoltarea unei economii globale presupune: 

 Dependenţa informațională a economiilor naţionale faţă de schimburile comerciale 

internaţionale; 

 Apariţia unor probleme de natură globală, care nu pot fi controlate la nivelul economiilor 

naţionale, ci doar prin cooperarea dintre state (echilibrul ecologic, explozia demografică, 

subdezvoltarea etc.). 

 EFECTELE GLOBALIZĂRII 

Dezavantaje: 

 Polarizare socială 

 Pierderea controlului social 

 Organizații criminale 

 Rețele teroriste internaționale 

 Deficit în planul securității sociale 

Avantaje: 

 Dezvoltarea comerțului  internațional 

 Rețele economice și informaționale 

 Corporații multinaționale 

 Mișcarea capitalurilor 

 Investițiile străine directe  
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 Piețe financiare globale 

 Dezvoltarea tehnologiei 

 Comunicațiile 

 În Management, globalizarea este un termen de marketing sau de strategie care se referă la 

apariția unor piețe internaționale pentru bunuri de consum caracterizate de nevoi și gusturi similare 

ale clienților, reușind astfel, de exemplu, să vândă aceleași mașini sau săpunuri sau produse 

alimentare prin campanii de publicitate similare, unor persoane ce aparțin unor culturi diferite. 

 Această uzanță contrastează cu internaționalizarea, care descrie activitățile companiilor 

multinaționale ori în instrumente financiare, mărfuri, ori în produse care sunt exclusiv destinate 

piețelor locale. 

 În domeniul software, globalizarea este termenul tehnic ce combină procesele de 

internaționalizare și localizare. Efectele negative asupra companiilor multinaționale axate pe profit 

– folosirea unor metode legale și financiare sofisticate de a atinge limitele legilor și standardelor 

locale pentru a controla balanța dintre muncă și servicii ale unor regiuni inegal dezvoltate și a le 

întoarce împotriva lor. Răspândirea capitalismului din țările dezvoltate către țările în curs de 

dezvoltare. 
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FIRMA DE EXERCIŢIU - ÎNVĂŢAREA PRIN PRACTICĂ 

 

Prof. Mădălina Vocheci 

Liceul Tehnologic „Ion Barbu” Giurgiu, jud. Giurgiu 

 

 

 Firma de exerciţiu – descriere/ particularităţi. 

  Firma de exerciţiu este o metodă de instruire practică a elevilor în vederea formării 

competenţelor necesare pentru a deveni angajaţi de valoare sau întreprinzători responsabili.  

 În firma de exerciţiu se aplică interdisciplinar noţiunile studiate, se realizează aprofundarea 

acestora într-un sistem funcţional, firma, şi totodată se creează demersul didactic pentru abordarea 

şi aplicarea unor noi concepte, utile în organizarea şi conducerea unei afaceri.  

 Firma de exerciţiu, constituită după modelul unei firme reale, are scopul de a ghida elevii în 

procesul de formare şi dezvoltare a competenţelor antreprenoriale. Acest model permite simularea 

activităţilor dintr-o întreprindere economică reală.  

 Este o simulare a unei firme reale, care poate fi realizată prin implicarea directă a unui 

specialist coordonator. Metoda de studiu într-o firmă de exerciţiu se bazează pe observarea şi 

urmărirea proceselor comerciale şi a legăturilor care se stabilesc între ele, precum şi însuşirea 

structurii şi relaţiilor administrative şi executive care susţin conducerea unei firme. Locul de 

desfăşurare a activităţii firmei de exerciţiu este un laborator echipat cu mobilier corespunzător, cu 

tehnica necesară învăţării (calculatoare şi pachete software specializate), pentru efectuarea de 

operaţii economice şi comerciale care să simuleze activitatea unei firme din sfera economică reală. 

Scopul firmei de exerciţiu este dobândirea unor competenţe de bază, care să le permită absolvenţilor 

să se realizeze cu succes în economia reală.  

  Prin aplicarea metodei “firmă de exerciţiu” sunt preconizate următoarele rezultate:  

• creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor;  

• reducerea perioadei de acomodare la locul de muncă;  

• mai buna adaptabilitate la schimbarea locului de muncă, flexibilitate;  

• atitudine favorabilă în asumarea iniţiativei şi a riscului. 

 Organizarea şi desfăşurarea activităţii în firma de exerciţiu. 

  Firmele de exerciţiu sunt constituite şi îşi desfăşoară activitatea fiind înregistrate la Centrala 

Rețelei Firmelor de Exercițiu / Întreprinderilor Simulate din România - ROCT. Fiecare firmă de 

exerciţiu stabileşte un parteneriat cu o firmă din economia reală, având acelaşi obiect de activitate, 

numită firmă mama. Firma parteneră sau firma mamă a firmei de exerciţiu are o importanţă 

deosebită. Aceasta oferă firmei de exerciţiu: 

 - sfaturi şi consultaţii cu specialişti în domeniul activităţii practice; 

 - modele de documentare; 

 - cataloage, strategii de reclamă şi materiale publicitare;  

- modele de calculaţie pentru salarii, preţuri; 

- personalul necesar, ca număr şi calificare;  

- organizarea locului de muncă. 

     Firma de exerciţiu oferă firmei partenere: 

 - reclamă gratuită şi convingătoare pe piaţă; 

 - testarea de noi produse;  

 - colaboratori potenţiali; 
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 - poate fi folosită pentru a ridica nivelul de calificare a personalului din compania parteneră; 

 - reclama gratuită pe plan naţional şi internaţional, a companiei în cadrul târgurilor şi expoziţiilor 

firmelor de exerciţiu. 

 Activităţile desfăşurate în cadrul firmelor de exerciţiu sunt identice cu cele din firmele reale, 

utilizând aceleaşi proceduri şi beneficiind de aceeaşi dotare, dar cu bani şi mărfuri virtuale, în 

conformitate cu practica şi legile specifice economiei naţionale. 

 Fiecare firmă de exerciţiu se concentrează pe situaţii reale sau pe baza unui cadru 

antreprenorial, într-un domeniu bine precizat, pe care nu şi-l poate schimba decât cu aprobarea 

centralei la care este afiliată. Participanţii îşi desfăşoară activitatea într-o atmosferă productivă reală 

şi învaţă să îndeplinească sarcinile primite. Deciziile greşite care în realitate ar crea probleme 

serioase, nu au astfel de urmări în cazul unei firme de exerciţiu, dar oferă situaţii de învăţare. 

   În cazul firmelor cu profil comercial activităţile desfăşurate sunt: cumpărare şi vânzare de 

produse fictive, de la şi către alte firme fictive din reţea. Dacă firma are ca obiect de activitate 

producţia, se pot simula şi activităţi de fabricaţie, pregătire, programare şi urmărire a fabricaţiei. 

Forma de organizare a firmei de exerciţiu depinde de condiţiile concrete de desfăşurare a activităţii 

de simulare şi de natura activităţilor desfăşurate în cadrul acesteia. 

 Pentru firme de exerciţiu cea mai recomandată formă juridică este S.R.L. (societatea cu 

răspundere limitată) cu posibilităţi de transformare ulterioară, după 2-3 ani de funcţionare, în S.A. 

(societate pe acţiuni). Pentru realizarea obiectivelor propuse, aceasta trebuie să-şi desfăşoare 

activitatea pe baza unei strategii economice proprii, bine fundamentate din punct de vedere tehnic şi 

economic, care să vină în întâmpinarea aşteptărilor partenerilor de interese.  

 Structura organizatorică a firmei de exerciţiu  

  Structura organizatorică a firmei de exerciţiu este determinată de forma şi modul de 

compartimentare a acesteia, principalii factori de influenţă fiind: 

 - tipul şi complexitatea producţiei de bunuri şi servicii; 

 - dimensiunile întreprinderii; 

 - calificarea personalului; 

 - cadrul juridic şi statul juridic de funcţionare; 

 - strategia dezvoltării. 

  Conform situaţiei din practică firma de exerciţiu este structurată în departamente, cum ar fi: 

resurse umane, secretariat, marketing, desfacere, financiar-contabilitate, producţie etc.           

Posturile din structura organizatorică se stabilesc pornind de la organigrama firmei de exerciţiu, de 

la sarcinile şi atribuţiile fiecărui departament. 

   În cadrul firmei de exerciţiu rolul angajaţilor îl joacă cursanţii. Conducerea departamentelor 

poate fi asigurată de instructorii formatori şi de către manager, dar pe măsură ce căpătă experienţă, 

în special spre sfârşitul perioadei de practică, aceste funcţii pot fi preluate de către cursanţi. 

Personalul din cadrul firmei trebuie să îndeplinească o serie de condiţii, printre care să aibă: 

cunoştinţe economice de bază, cunoştinţe de specialitate, cunoştinţe de limbi străine şi de 

informatică, calităţi pedagogice şi de manager etc. 

 Întreprinderea virtuală 

    Întreprinderile virtuale reprezintă o reţea temporară de companii independente care 

stabilesc o legătură funcţională - alianţă bazată pe tehnologiile informaţionale şi reţelele de 

calculatoare ca suport pentru: 

- distribuirea sarcinilor concrete 
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- punerea în comun cunoştinţelor şi experienţei, infrastructurilor operaţionale şi resurselor 

tehnologice cu scopul de a răspunde mai bine cererii pieţei şi de a ofereri produse sau servicii 

specifice cerute în economia reală. 

 Acestea se diferenţiază prin: 

• natura participanţilor la activităţile întreprinderii care pot fi: 

- grupuri în interiorul unei întreprinderi formate din indivizi care lucrează în diferite locaţii, dar au 

un scop comun ca o echipă ce lucrează pe un proiect 

- comunităţi realizate prin asociere pe internet care manifestă un interes comun 

- grupuri de specialişti din diferite întreprinderi având fiecare suport distribuit independent care 

asigură funcţii externalizate pentru o companie sau mai multe 

- companii independente care se asociază pentru a îndeplini un anumit proiect 

• modul de interacţiune între participanţi 

• frontierele (limitele de competenţă) care delimitează participanţii 

• natura mijloacelor de comunicare şi durata de viaţă a întreprinderii. 

 Întreprinderile virtuale pot exista ca organizaţii comerciale, guvernamentale, universităţi, 

organizaţii de sănătate sau simple grupuri de oameni care au acelaşi ţel şi mod de gândire. 

      În prezent se formează întreprinderi virtuale care se diferenţiază prin obiective specifice, 

modalităţi de asociere şi diferite grade de virtualizare a unei întreprinderi. În acest sens există: 

- firmă tehnologică - orientată pe producţie de bunuri 

- firmă externalizată - în domeniul serviciilor 

- firmă de comerţ electronic – cyber întreprindere. 

 

Studiu de caz realizat la firma de exercitiu FE.CREATIVE STUDIO. SRL 

 

 Firma „Creative Studio” este o societate comercială cu răspundere limitată ce îşi are sediul 

în Giurgiu, Liceul Tehnologic „Ion Barbu”. Firma de exerciţiu are ca principal obiectiv satisfacţia şi 

confortul clientului, oferind cele mai bune creaţii în materie de publicitate. 

   Publicitatea este una din componentele de marketing. Importanţa ei trebuie atent considerată 

de factorii de decizie, hotărârea de a face sau nu publicitate fiind cel puţin la fel de importantă ca şi 

hotărârile privitoare la celelalte componente ale marketingului. 

   Pentru o companie care se respectă, publicitatea nu trebuie să fie o activitate anexă, menită 

să recreeze sau să dea satisfacţia unei efemere celebrităţi pe piaţă cu ocazia câtorva apariţii la 

televiziune, radio sau în presă. Ea trebuie să fie o preocupare intensă şi profesională, în permanentă 

căutare de noi mijloace de exprimare şi promovare, oricând gata să intervină pentru a influenţa piaţa 

în favoarea produsului promovat. 

     Publicitatea este o investiţie importantă care nu numai că aduce beneficii materiale 

importante, dar şi alte beneficii, greu de cuantificat fără ajutorul unor studii precise, dar care uneori 

depăşesc în importanţă beneficiile materiale. Câteva dintre acestea sunt: recunoaştere, prestigiu, 

credibilitate etc.  

     Considerând publicitatea un element important, ne-am decis să ne înfiinţăm o societate cu 

acest prim obiect de activitate. 

      Misiunea noastră este aceea de a transforma rezultatele clienţilor într-un succes public. Ne 

perfecţionăm continuu pentru a găsi conceptele şi imaginile care să pună în valoare atuurile celor 

pentru care lucrăm. 
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      Căutăm întotdeauna provocările care să ne rafineze competenţele, deoarece credem că doar 

aşa putem rămâne opţiunea cea mai bună a partenerilor noştri. Cu fiecare proiect urmărim să 

definim detaliile care transformă produsele în branduri şi serviciile în experienţe marcante.  

     Drumul nostru este trasat de valorile pe care ni le-am asumat când am pornit pe această cale. 

Am rămas aceiaşi pasionaţi de ceea ce facem şi de lucrurile făcute bine. Suntem flexibili cu clienţii 

noştri, urmărind să implementăm cu succes fiecare acţiune ce o întreprindem. Toate acestea le 

facem ca la început, împreună, în echipă. Adăugăm performanţă ca valoare menită în a ne ghida mai 

departe. 

     Desigur, există o mare legătură între publicitate şi marketing. Publicitatea este o parte 

componentă a marketingului şi probabil cea mai vizibilă de către oamenii obişnuiţi. Ne lovim zilnic 

de ea, sub diferite forme, la televizor, afişe stradale, tricouri printate, fly-ere, practic este bine 

întipărită în viaţă noastră. 

 Diferenţa dintre marketing şi publicitate este extrem de vizibilă. Activităţile firmei noastre 

variază în funcţie de cerinţele consumatorilor. Noi, practic, creăm metodele prin care clienţii noştri 

vor să îşi promoveze firma. Strategii de marketing aplicăm asupra firmei noastre. Încercăm să ne 

elaborăm o perspectivă de viitor, să vedem unde suntem situaţi pe piaţa de referinţă şi să încercăm 

să devenim lideri de piaţă. Cererea publicului este foarte importantă şi încercăm să ne satisfacem 

clienţii pe deplin. 

         Pentru o mai bună desfăşurare a activităţii am realizat analiză  SWOT a firmei: 

 

 

                   S                                      W                                O                             T 

 

 

 

 Acest tip de activităţi se pot realiza între şcoli partenere. Echipele de lucru comunică şi 

realizează produsul final prin intermediul Internetului, urmând ca fiecare elev din grup să prezinte 

produsul final în şcoala sa, să adune impresii şi sugestii pe care apoi să le împărtăşească cu 

partenerii de lucru. O variantă este ca grupurile de lucru să prezinte produsul final în cadrul unor 

activităţi desfăşurate în comun de şcolile partenere; 

 Elevii, dar şi profesorii se găsesc, de multe ori, în contacte online cu alţi transmiţători de 

informaţii, aflaţi în diferite zone geografice. Există deci o comunicare prin mijloace virtuale dincolo 

de orele de curs. 

• Experienţă în 

domeniu 

• Imaginea bună pe 

piaţă 

• Servicii de calitate 

şi variate 

• Raport preţ-

calitate favorabil 

• Personal calificat 

• Strategie de 

marketing eficientă 

• Resurse limitate 

• Spaţiu insuficient 

pentru preluarea 

unor comenzi mari 

• Pătrunderea pe pieţe 

noi 

• Cucerirea de noi 

segmente ale pieţei 

• Creşterea rapidă a 

cererii pentru 

serviciile noastre 

• Apariţia 

concurenţei 

• Criza 

economică şi 

financiară 
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 Elevii au posibilitatea de a prezenta mai multe informaţii procesate cu atenţie fără a mai fi 

implicaţi emoţional. Spre exemplu, într-o discuţie on-line, elevii introvertiţi tind să fie mai activi 

din mai multe motive. În mediul virtual, inhibiţia cauzată de aspectul fizic este diminuată. Astfel, 

elevii au mai mult timp pentru dezvoltarea cognitivă, pentru adaptarea, corectarea şi prezentarea 

ideilor fără distractori din afară.  Ei nu trebuie să concureze cu extravertiţii din punct de vedere 

emoţional, care tind să domine sala de clasă într-un timp relativ scurt. 

 Firma de exerciţiu determină dobândirea de abilităţi antreprenoriale, perfecţionarea 

comportamentelor personale şi ajută la identificarea potenţialului propriu, fiind o metodă practică 

de integrare a cunoştinţelor de la diverse discipline. Instruirea în firma de exerciţiu oferă 

competenţe în ceea ce înseamnă comportamentul profesional, determinând o verificare practică şi o 

aprofundare a cunoştinţelor dobândite în anii de studiu.  

 În firma de exerciţiu se realizează sinergia interdisciplinarităţii cunoştinţelor teoretice 

dobândite de la diverse discipline: economie, contabilitate, corespondenţă comercială, ştiinţele 

comunicării - limbi străine, informatică, drept şi legislaţie etc. Aici se asignează funcţiile 

administrative şi executive şi sunt exersate tranzacţiile economice existente în firmele reale, fiecare 

firmă de exerciţiu fiind structurată, în conformitate cu situaţia din practică, în servicii funcţionale: 

aprovizionare, resurse umane, secretariat, marketing, desfacere, financiar-contabilitate etc.  

 Întreaga activitatea a firmelor de exerciţiu se desfăşoară în conformitate cu legislaţia în 

vigoare pentru companiile din economia reală. Sunt simulate situaţii de risc sau eşec precum şi 

scenarii de succes care reprezintă o modalitate experimentală necesară procesului de învăţare. Dacă 

în viaţă reală deciziile greşite ar putea determina punerea în pericol a funcţionalităţii întreprinderii, 

în firma de exerciţiu se pot analiza efectele virtual, iar fundamentarea cunoştinţelor teoretice este 

mult accentuate în confruntarea cu situaţii limită, dar fără spectrul consecinţelor negative imediate. 

În firma de exerciţiu se însuşesc competenţe fundamentale necesare în integrarea în producţie a 

absolvenţilor: 

- abilitate de lucru şi spirit de cooperare în echipă 

- gândire interdisciplinară 

- comunicare precisă utilizând terminologia adecvată domeniului 

- capacitatea de a lua decizii în timp determinat care asigură o flexibilitate cerută pe piaţa forţei de 

muncă.  

 Prin exersarea cunoştinţelor se asigură un mod practic de autoapreciere şi descoperire a 

afinităţîi faţă de un loc de muncă potrivit conform cu aptitudinile şi preferinţele personale. 

Abilităţile şi competenţele obţinute în firma de exerciţiu determină reducerea perioadei de integrare 

în producţie şi atenuează stresul de adaptare la un loc de muncă. 

 Bazat pe dezvoltarea rapidă a mijloacelor de comunicaţie şi a tehnologiilor informaţionale s-

au dezvoltat noi mijloace de instruire bazate pe utilizarea instrumentelor informatice în 

aprofundarea şi punerea în practică a cunoştinţelor teoretice în scopul obţinerii de deprinderi 

antreprenoriale şi verificarea individuală a acestora premergător angajării sau iniţierii unei 

întreprinderi după absolvire. În acest sens s-au dezvoltat întreprinderi virtuale în diferite domenii de 

activitate practică corespunzător diversităţii din economia reală. Întreprinderea virtuală este o 

entitate în care se oferă mijloacele informatice pentru o colaborare între departamentele specializate 

independente, în cadrul căreia fiecare partener contribuie la realizarea anumitor sarcini şi activităţi. 

 Tinerii experimentează roluri sociale şi exersează activităţi similare celor din economia 

reală, dobândind un potenţial de abilităţi şi atitudini flexibile şi realiste. Adăugarea acestor module 
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practice la conţinutul academic al programei şcolare obligatorii reprezintă şansa unei apropieri 

benefice a şcolii de viaţa reală, menită să asigure succesul tinerilor în profesie şi în viaţă. 

 Acest tip de învăţământ permite profesorului personalizarea cursurilor, introducerea de link-

uri externe, slide-uri PowerPoint, documente de tip audio şi video în clasa sa virtuală. Astfel elevul 

devine un „căutător de cunoaştere, mai degrabă decât un depozit” (Freire, 1970). 
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IV. TEHNOLOGII 

 

 

INFLUENŢA FACTORULUI MODĂ ASUPRA ELABORĂRII 

COLECŢIILOR DE MODELE ECONOMICE 

– Studiu de specialitate – 

 

Prof. Doina Andrei 

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

 
 

 

1. Introducere 

Este cunoscut faptul că produsele de îmbrăcăminte sunt acceptate de utilizatori dacă 

înglobează însuşiri (funcţionale, ergonomice, sociale, estetice, de exploatare, economice etc.) care 

răspund concret necesităţilor acestora. În acelaşi timp este unanim recunoscută de specialiştii în 

domeniu ideea că aceste componente ale calităţii produselor de îmbrăcăminte, în mare măsură se 

decid în etapa de concepere a noilor modele de îmbrăcăminte. Din acest motiv, satisfacerea 

cerinţelor reale ale consumatorilor cu produse de calitate presupune o strânsă colaborare a unui grup 

larg de specialişti: artişti plastici, designeri, ingineri proiectanţi şi tehnologi, psihologi, economişti 

etc. În acelaşi timp, stabilirea corectă a produselor ce vor intra în fabricaţie la un moment dat 

constituie un factor important al eficienţei produselor şi se concretizează prin execuţia acelor 

produse care să răspundă tendinţei modei la acel moment. 

Moda, referitor la îmbrăcăminte, este un fenomen complex, cu implicaţii psiho-sociale, 

economice, culturale, estetice şi reprezintă un factor dinamizator pentru producătorul de confecţii. 

Nu toate modelele create la un moment dat devin moderne iar durata lor de viaţă este de asemenea 

diferită. Desfacerea rapidă a noilor modele, deci acceptarea acestora de către beneficiari, este 

rezultanta unui număr mare de factori în rândul cărora preţul de cost al produsului ocupă un loc 

însemnat. Condiţia esenţială în acest sens, utilă atât producătorului cât şi beneficiarului, o reprezintă 

realizarea unor modele economice. Conţinutul termenului de model economic este dependent în 

mare măsură de cheltuielile materiale, ponderea acestora în preţul de cost al produselor de 

îmbrăcăminte ajungând până la 80-85 %, iar în cazul produselor din blană naturală până la 90 %.  

Timp îndelungat resursele economiei de materii prime au fost identificate numai în tehnicile 

şi tehnologiile aplicate în sala de croit. Astăzi este cunoscut faptul că rezerve mari de economie de 

material şi manoperă se pot obţine numai dacă din etapa de elaborare modelul este gândit a fi 

economic. Un rol important în acest sens îi revine creatorului şi proiectantului care trebuie să 

aleagă, la elaborarea noilor modele, cele mai adecvate rezolvări constructive ale detaliilor, părţilor 

şi ale produsului în ansamblu, care să determine cheltuieli constructive şi tehnologice minime, să 

permită aplicarea celor mai perfecţionate tehnologii de execuţie. 

2. Modalităţi de apreciere a modelelor economice 

După cum se ştie, partea importantă a normelor de consum de ţesătură în îmbrăcăminte este 

reprezentată de suprafaţa însumată a reperelor şi elementelor din care este alcătuit produsul. De 

aceea formele şi dimensiunile acestora trebuie să se încadreze în tendinţele modei la un moment dat 

dar, în acelaşi timp, trebuie să conducă la utilizarea raţională a bazei de materii prime. În acest 
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context, este important să se poată aprecia cât mai corect consumurile materiale într-o etapă 

anterioară procesului efectiv de proiectare constructivă a unui nou model, atunci când se mai poate 

interveni fără a se diminua şi componenta estetică a produsului. 

Există posibilitatea de evaluare a economicităţii modelelor cu următorii indicatori: consumul 

specific de materie primă (Cs), indicele de utilizare a suprafeţei materialului (Iu), indicele de 

pierdere a suprafeţei de încadrare (Ip) şi productivitatea muncii (W). Aceşti indicatori sunt 

influenţaţi de un număr diferit de factori: mărimea şi lungimea produsului, forma şi numărul 

reperelor componente, suprafaţa reperelor mici raportată la suprafaţa totală a reperelor ce compun 

produsul, procentul reperelor care se croiesc sub un unghi de 30-60 faţă de direcţia urzelii, 

procentul reperelor ce trebuie repotrivite, silueta produsului, modul de construcţie al unor elemente, 

caracteristicile materialului textil utilizat (structură, desen, lăţime, contracţie, elasticitate etc.), 

suprafaţa totală a şabloanelor etc. Pe baza analizei unui număr mare de modele din producţia 

anterioară se pot inventaria aceşti factori de influenţă şi se pot stabili ecuaţii de regresie de forma: 

nns xaxaxaxaaC  ...3322110  

nnp xbxbxbxbbI  ...3322110  

nn xcxcxcxccW  ...3322110  

unde: naa 0 , nbb 0  şi ncc 0  reprezintă coeficienţii ecuaţiei de regresie liniară multiplă, 

determinaţi prin analiza regresie şi corelaţie; 

nxx ....,,1 = variabile independente ce influenţează indicatorii respectivi. 

Valorile coeficienţilor de regresie dau informaţii despre influenţa pe care o exercită fiecare 

factor ( ix ) asupra indicatorului cercetat. Rezultatele unui astfel de studiu vor fi utile creatorului la 

rezolvarea compoziţională a noilor modele şi a creşterii economicităţii acestora. 

Pornind de la afirmaţia larg cunoscută că ideal ar fi ca tot ce se croieşte să se regăsească în 

produsul de îmbrăcăminte, în lucrarea de faţă s-a analizat economicitatea unei familii de modele 

aparţinând produsului rochie pentru femei. În acest scop s-au elaborat cinci modele de rochii cu 

aceeaşi siluetă de bază, diversificarea constructivă realizându-se prin ataşarea pe elementele 

principale a unor elemente cu rol decorativ şi funcţional în concordanţă cu tendinţele modei, prin 

introducerea de secţiuni, geometrizarea unor repere (figura 1). 

 

 
Figura 1 

Modelele au fost astfel concepute încât complexitatea acestora, concretizată în numărul, 

forma şi dimensiunile reperelor componente, să determine o utilizare cât mai bună a suprafeţei la 
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încadrare. S-au efectuat încadrări simple pe materiale de lăţime, aspect şi mod de prezentare diferit, 

rezultatele obţinute fiind prezentate în tabelul 1. 

 

Tabelul 1 

Model 
l 

(m) 

Tipul 

materialului 

Sînc 

(m
2
) 

Sşabl 

(m
2
) 

Iu 

(%) 

Ip 

(%) 

Cs 

(m/buc.) 

Cs 

(m
2
/buc.) 

1 

90 uni simplu 2,34 1,86 79,6 20,4 2,6 2,34 

150 uni dublat 2,43 1,84 76 24 1,625 2,43 

90 carouri simplu 2,9 1,86 64,2 35,8 3,225 2,9 

150 carouri dublat 2,925 1,84 63 37 1,95 2,925 

2 
90 uni simplu 2,88 2,18 76 24 3,2 2,88 

150 uni dublat 2,91 2,15 74 26 1,935 2,91 

3 
90 uni simplu 2,925 2,398 82 18 3,25 2,925 

150 uni dublat 3 2,4 80 20 2 3 

4 
90 uni simplu 2,88 2,145 74,5 25,5 3,28 2,88 

150 uni dublat 2,925 2,14 73 27 1,95 2,925 

5 
90 uni simplu 2,75 1,68 61 39 3,275 2,75 

150 uni dublat 2,88 1,92 67 33 1,79 2,88 

 

Observaţie: 

În general, avem: 

p

înc
s

n

L
C   (m), respectiv 

p

înc
s

n

lL
C


  (m

2
), 

unde: Lînc = lungimea încadrării (m), 

l = lăţimea materialului (m), 

np = numărul de produse încadrate. 

De asemenea, avem: 

100
înc

şabl

u
S

S
I (%), respectiv 100




înc

şablînc

p
S

SS
I  (%), 100 pu II  (%) 

unde: Sşabl = suprafaţa şabloanelor din încadrare sau suprafaţa utilă a încadrării (m
2
); 

Sînc = suprafaţa încadrării: lLS încînc   (m
2
). 

În cazul de faţă, np = 1  Cs (m/buc.) = Lînc, iar Cs (m
2
/buc.) = Sînc. 

Dacă se analizează valorile indicelui de pierderi se observă că utilizarea cea mai bună a 

suprafeţei textile corespunde modelului 3 care prezintă elemente ataşate (clape, eşarfă) pe 

elementele principale, precum şi o secţiune orizontală ce introduce un volan cu cute, reper cu formă 

geometrizată. Analizând valorile consumului specific se constată că el nu prezintă cea mai mică 

valoare pentru modelul 3, deoarece acest indicator al eficienţei utilizării suprafeţei textile are alţi 

factori de influenţă care ţin în principal de dimensiunile de gabarit ale elementelor de produs. 

Ca urmare, raţionalizarea cheltuielilor materiale trebuie astfel dirijată încât la acelaşi model 

ambii indicatori să fie minimizaţi. De asemenea, se poate vorbi şi despre economicitatea unei 

colecţii de modele dacă pe ansamblul ei valorile 
sC  şi pI  sunt la un nivel eficient pentru 

producător. 
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3. Concluzii 

 Metodele de evaluare a economicităţii modelelor în etapa de creaţie a acestora creează 

premizele unei activităţi eficiente deoarece permite creatorului utilizarea în modelele create a 

elementelor de noutate, oferindu-i în acelaşi timp informaţii utile despre limitele în care pot varia 

anumiţi factori de influenţă ai economicităţii modelelor. 

 Elaborarea modelelor în familii de modele la care elementele de noutate nu afectează 

forma şi dimensiunile elementelor principale ale fiecărui model în parte garantează economicitatea 

de ansamblu a colecţiei. 

 

Bibliografie: 

1. Brumariu, A. - Proiectarea îmbrăcămintei, Rotaprint, Iași, 1989 

2. Brumariu, A.; Filipescu, E. - Evaluarea consumului de materie primă și a indicelui de pierderi pe 

baza principalilor factori de influență, vol. II, B.I.P., Iași, 1990 

3. Filipescu, E. - Structura și proiectarea confecțiilor, Editura Performantica, Iași, 2003 

 

 

 

 

PIEILE ŞI UTILIZAREA LOR ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI 

-Proiect didactic inovator la modulul  

Operaţii tehnologice din industria textilă şi pielărie- 
 

Prof. Doina Andrei 

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

 

 

 

MODULUL: Operaţii tehnologice din industria textilă şi pielărie 

SUBIECTUL LECŢIEI:  PIEILE ŞI UTILIZAREA LOR ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI 

CLASA: a XI-a (ciclul inferior al liceului, învăţământ special) 

DOMENIUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ: INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE 

TIPUL LECŢIEI: de verificare şi consolidare a cunoştinţelor, de aprofundare şi aplicare practică 

SCOPUL EVALUĂRII: 

 verificarea, fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor privind pieile finite; 

 stimularea interesului pentru utilizarea unui vocabular tehnic de specialitate. 

OBIECTIVELE EVALUĂRII: 

O1 – să identifice părţile componente ale unui ansamblu vestimentar; 

O2 – să grupeze pieile după anumite criterii; 

O3 – să precizeze structura pielii crude; 

O4 – să diferenţieze zonele topografice ale pielii; 

O5 – să enumere etapele de obţinere şi prelucrare a pieilor finite; 

O6 – să precizeze domeniile de utilizare a pieilor finite. 

I. STRATEGII DIDACTICE: 

 strategia incluzivă  care face ca elevul să devină un factor activ în evaluarea 

cunoştinţelor plecând de la noţiunile cunoscute spre analiza unor fenomene şi formularea de 
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principii, reguli, criterii, în funcţie de stilurile, ritmul şi capacitatea sa de învăţare; 

 explicativ-demonstrativă  prin care activitatea elevului este dirijată, motivată pe 

parcursul evaluării. 

II. RESURSE: 

A. Metodologice:  

1. Metode didactice: metoda ciorchinelui, conversaţia euristică, studiul de caz, 

brainstormingul, exerciţiul, problematizarea. 

2. Mijloace de învăţământ: prezentare PowerPoint; mostre de piei naturale şi artificiale; 

planşe cu ansambluri vestimentare, animale a căror piele se prelucrează, secţiune perpendiculară 

prin pielea animală, regiunile topografice ale pielii, etapele de prelucrare a pieilor finite, tipuri de 

încălţăminte, produse de marochinărie şi îmbrăcăminte din piele; fişe de lucru în format electronic. 

3. Tipuri de activitate: frontală; individuală. 

B. Temporale: 135 minute. 

C. Spaţiale: cabinetul de informatică/AeL. 

D. Bibliografice:  

 Gheorghe CHIRIŢĂ, Mihai CHIRIŢĂ, Tratat de chimia şi tehnologia pieilor şi 

blănurilor, Editura „Gheorghe Asachi”, Iaşi, 1999; 

 Ioan CIOARĂ, Mariana URSACHE, Ingineria proceselor textile, Editura „Gheorghe 

Asachi”, Iaşi, 2000; 

 Valeria GRIBINCEA, Demetra BORDEIANU, Materiale textile şi de pielărie, 

Editura Performantica, Iaşi, 2003; 

 E. IEACOBEANU, V. COCIU, Materii prime şi materiale folosite în industria 

uşoară, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1993; 

 Romiţa ŢIGLEA LUPAŞCU (coord.), Manual pentru cultura de specialitate textile-

pielărie, clasa a IX-a, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2006; 

 Romiţa ŢIGLEA LUPAŞCU (coord.), Manual pentru Şcoala de Arte şi Meserii, 

clasa a X-a, calificarea profesională lucrător în tricotaje-confecţii, modulul Produse 

textile, piele şi înlocuitori de piele, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2006. 

III. EVALUARE: 

 strategia de evaluare: evaluare sumativă; 

 metode de evaluare: evaluare orală, evaluare practică; 

 tehnici de evaluare: chestionarea orală, observarea sistematică a activităţii şi a 

comportamentului elevilor, proba/lucrarea practică; 

 instrumente de evaluare: baterii de întrebări, fişa pentru activitatea personală a 

elevului/fişa de muncă independentă. 

 

DEMERSUL DIDACTIC AL LECŢIEI 

 

Secvenţele 

lecţiei 

Ob. 

op. 

Conţinut ştiinţific 

detaliat 

Strategii 

didactice 

Strategii de 

învăţare 

Stiluri de 

învăţare 
Strategii de evaluare 

V A P Tehnici 
Instru-

mente 
Criterii 

1. Moment 

introductiv 
 

 Verificarea 

prezenţei. 

 Pregătirea psihică a 

elevilor pentru lecţie. 

 Pregătirea 

 conver-

saţia 

dirijată 
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Secvenţele 

lecţiei 

Ob. 

op. 

Conţinut ştiinţific 

detaliat 

Strategii 

didactice 

Strategii de 

învăţare 

Stiluri de 

învăţare 
Strategii de evaluare 

V A P Tehnici 
Instru-

mente 
Criterii 

materialului didactic. 

2. 

Prezentarea 

planului de 

recapitulare 

 

PLAN DE 

RECAPITULARE: 

1. Părţile componente 

ale unui ansamblu 

vestimentar 

2. Clasificarea pieilor 

după provenienţă 

3. Structura pielii 

crude 

4. Zonele topografice 

după care se 

diferenţiază calitatea 

pieilor 

5. Etapele de obţinere 

şi prelucrare a pieilor 

finite 

6. Domeniile de 

utilizare a pieilor 

finite. 

 proble-

matizarea 

1. Citeşte 

planul de 

recapitulare. 

2. Analizeaz

ă planul de 

recapitulare. 

3. Scrie 

planul de 

recapitulare. 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 ches-

tionarea 

orală 

 slide 

cu planul 

de 

recapi-

tulare 

 

3. Atingerea 

obiectivelor 

evaluării. 

Recapitula-

rea şi 

consolida-

rea 

cunoştinţe-

lor 

O

1 

1. PĂRŢILE 

COMPONENTE 

ALE UNUI 

ANSAMBLU 

VESTIMENTAR: 

 Îmbrăcămintea 

 Încălţămintea 

 Produsele de 

marochinărie 

 Accesoriile 

vestimentare. 

 studiul 

de caz 

 proble-

matizarea 

1. Prezintă 

părţile 

componente 

ale unui 

ansamblu 

vestimentar. 

2. Descrie 

diferite 

ansambluri 

vestimentare 

3. Identifică 

componentele 

ansamblului 

vestimentar 

confecţionate 

din piele. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 ches-

tionarea 

orală 

 exerci-

ţiul 

 instru

ment 

cognitiv-

construct

iv de 

învăţare 

procedur

ală 

ciorchine

le 

 să re-

cunoască 

cel puţin 

5 

produse 

O

2 

2. CLASIFICAREA 

PIEILOR DUPĂ 

PROVENIENŢĂ: 

 Piei naturale: cu sau 

fără blană 

 Piei 

artificiale/sintetice/ 

ecologice. 

 con-

versaţia 

 studiul 

de caz 

 demon-

strarea 

1. Descrie 

grupele de 

piei. 

2. Selectează 

pieile naturale 

şi artificiale. 

3. Identifică 

animalele a 

căror piele 

constituie 

materia primă 

pentru 

industria de 

pielărie. 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 ches-

tionarea 

orală 

 obser-

varea 

sistema-

tică a 

compor-

tamentu-

lui 

elevilor 

 pre-

zentare 

Power 

Point 

 mostre 

de piei 

naturale 

cu/fără 

blană şi 

sintetice 

 să 

identifice 

cel puţin 

câte 2 

mostre 

din 

fiecare 

grupă 

 
O

3 

3.STRUCTURA 

PIELII CRUDE: 

 Analiza 

microscopică a 

secţiunii pielii 

 Straturile pielii 

crude şi elementele 

 proble-

matizarea 

1. Explică 

structura pielii 

crude. 

2. Identifică 

straturile 

pielii. 

3. Precizeaz

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 ches-

tionarea 

orală 

 exerci-

ţiul 

 pre-

zentare 

Power 

Point 

 planşă 

 să 

precizeze 

cel puţin 

2 straturi 
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Secvenţele 

lecţiei 

Ob. 

op. 

Conţinut ştiinţific 

detaliat 

Strategii 

didactice 

Strategii de 

învăţare 

Stiluri de 

învăţare 
Strategii de evaluare 

V A P Tehnici 
Instru-

mente 
Criterii 

structurale ale 

acesteia. 

ă cel mai 

important strat 

al pielii şi 

argumentează. 

 

 

O

4 

4. ZONELE 

TOPOGRAFICE 

DUPĂ CARE SE 

DIFERENŢIAZĂ 

CALITATEA 

PIEILOR: 

 Împărţirea pielii 

animale în regiuni 

topografice: crupon, 

gât, poale, cap, 

picioarele din faţă, 

picioarele din spate, 

ii, coadă. 

 studiul 

de caz 

 proble-

matizarea 

1. Identifică 

regiunile 

topografice 

ale pielii. 

2. Defineşte 

fiecare zonă şi 

o asociază cu 

porţiunea de 

piele 

corespunzătoa

re de pe 

corpul 

animalului. 

3. Precizeaz

ă cea mai 

valoroasă 

zonă a pielii şi 

argumentează. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ches-

tionarea 

orală 

 exerci-

ţiul 

 pre-

zentare 

Power 

Point 

 planşă 

 să 

precizeze 

cel puţin 

4 zone 

O

5 

5. ETAPELE DE 

OBŢINERE ŞI 

PRELUCRARE A 

PIEILOR FINITE: 

 Sacrificarea şi 

jupuirea animalelor 

 Conservarea pieilor 

 Pregătirea pieilor 

pentru tăbăcire 

 Tăbăcirea pieilor 

 Finisarea pieilor. 

 brain-

storming 

 studiul 

de caz 

1. Ordoneaz

ă etapele de 

transformare a 

pieilor crude 

în piei finite. 

2. Descrie 

procesul 

tehnologic de 

prelucrare a 

pieilor. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ches-

tionarea 

orală 

 exerci-

ţiul 

 pre-

zentare 

Power 

Point 

 planşe 

 să 

ordoneze 

corect 

etapele 

O

6 

6. DOMENIILE DE 

UTILIZARE A 

PIEILOR FINITE: 

 Încălţăminte 

 Produse de 

marochinărie 

 Îmbrăcăminte. 

 studiul 

de caz 

 proble-

matizarea 

 exer-

ciţiul 

1. Identifică 

tipurile de 

încălţăminte 

în funcţie de 

gradul de 

acoperire a 

membrului 

inferior. 

2. Identifică 

articolele de 

marochinărie. 

3. Identifică 

produsele de 

îmbrăcăminte 

pentru 

protejarea 

corpului, 

capului şi 

membrelor 

superioare, 

confecţionate 

din piei 

naturale/ 

sintetice. 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ches-

tionarea 

orală 

 exerci-

ţiul 

 pre-

zentare 

Power 

Point 

 artico-

le din 

piele 

 să 

identifice 

cel puţin 

câte 2 

mostre 

din 

fiecare 

grupă 
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Secvenţele 

lecţiei 

Ob. 

op. 

Conţinut ştiinţific 

detaliat 

Strategii 

didactice 

Strategii de 

învăţare 

Stiluri de 

învăţare 
Strategii de evaluare 

V A P Tehnici 
Instru-

mente 
Criterii 

4. Activitate 

aplicativă 

O

6 

 APLICAŢIE PE 

CALCULATOR. 

 proble-

matizarea 

1. Identifică 

produsele 

vestimentare 

din piele şi le 

grupează 

corespunzător 

domeniului de 

utilizare. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 lucrul 

indivi-

dual 

 calcu-

lator 

 fişă de 

lucru 

indivi-

duală în 

format 

electro-

nic 

 să 

identifice 

şi să 

grupeze 

cel puţin 

5 

produse 

5. Evaluarea 

performanţe-

lor 

(aprecierea şi 

notarea 

rezultatelor) 

 

 Aprecieri asupra 

rezolvării fişelor de 

lucru. 

 Notarea elevilor. 

 Concluzii. 

 dialo-

gul 

 expli-

caţia 

1. Prezintă 

fişa de lucru. 
1 

 

1 

 

1 

 
evaluare – coevaluare 

 

EVALUARE FINALĂ:  1. Ce a fost bine? 

                                        2. Ce trebuie îmbunătăţit? 

 

 

 

 

DETECTAREA DEFECTELOR 

- Studiu de specialitate - 
 

Prof. Virginica Barabaş 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

Prin defect se înţelege neconformitatea unităţii de produs cu condiţiile prestabilite, pentru 

una dintre caracteristicile sale. Defectul se referă la o abatere perceptibilă faţă de caracteristicile 

specificate sau dorite ale produsului, care face ca acesta să fie mai puţin apt sau chiar 

necorespunzător pentru utilizare. Defectivul este sinonimul unităţii de produs cu defecte (produsul 

putând prezenta unul sau mai multe defecte). Entitatea este ceea ce poate fi descris şi luat în 

considerare în mod individual ca putând fi: un produs, o activitate sau un proces, un sistem sau o 

persoană precum şi o combinaţie a acestora. Mecanismul de defectare este acel proces fizic, chimic 

sau de altă natură care provoacă o defectare (referitor la managementul calităţii). Defectarea (sau 

căderea) reprezintă încetarea capacităţii unui anumit element de a realiza funcţia pentru care acesta 

a fost conceput. 

Defectările pot fi: 

- Defectare bruscă (cădere totală) - reprezintă aceea defectare care este neprevazută şi care 

antrenează incapacitatea totală de a îndeplini toate cerinţele funcţionale a unei anumite 

entităţi.  

- Defectare completă - reprezintă defectarea care antrenează incapacitatea totală a unei 

anumite entităţi să îşi îndeplinească în totalitate cerinţele de funcţionare.  

- Defectare din concepţie - reprezintă o defectare a unei anumite entităţi şi care se datorează 

unei concepţii inadecvate.  
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- Defectare din fabricaţie - reprezintă o defectare a unei entităţi şi care se datorează unei 

fabricări care este neconformă cu concepţia sau cu procedeele de fabricaţie care au fost 

specificate iniţial. 

- Defectare funcţională - este aceea defectare care are ca şi consecinţă încetarea unei anumite 

entităţi de a ăşi îndeplini cel puţin din una din funcţiile specificate. 

- Defectare progresivă - reprezintă defectarea datorată evoluţiei în timp a caracteristicilor 

unei entităţi.  

- Defectare secundară - este aceea defectare a unei entităţi a cărei cauza directă sau indirectă 

este defectarea sau defectul unei alte entităţi. 

- Defectare sistematică - reprezintă aceea defectare care este corelată într-un anume fel de o 

anumită cauză şi care nu poate fi eliminată decât prin modificarea proiectului, a procesului 

de fabricaţie, a modului de utilizare, a documentaţiei sau a altor factori importanţi. 

Din punct de vedere a operabilităţii (capacităţii de a fi operaţional), defectele sunt de două 

tipuri: 1-defecte fizice şi 2- defecte funcţionale. 

Un defect fizic apare în momentul în care o entitate (componentă sau element) se defectează 

propriu-zis şi nu mai este apt de funcţionare, nu mai este operaţional.  

Un defect funcţional apare în momentul în care sistemul este operaţional dar nu îşi realizea-

ză funcţia specificată. Majoritatea defectelor funcţionale apar datorită erorilor din faza de proiectare 

şi pot fi la rândul lor permanente sau tranzitorii.  

Din punct de vedere al vandabilităţii mărfurilor, întâlnim următoarele tipuri de defecte:              

1- critice, 2- majore, 3- minore sau 4- necritice.  

Defect critic - defect care este capabil să provoace răniri / vătămări ale unor persoane, 

pagube materiale importante sau alte consecințe grave și inacceptabile (defecţiune la frâna unui 

autoturism, aparate electrocasnice fără protecţie împotriva electrocutării etc). Defectele critice 

determină eliminarea mărfii din circuitul comercial.  

Defect major - reprezintă defectul care este capabil să provoace o defecțiune sau să reducă 

major posibilitatea de utilizare a entității (un fier de călcat cu vaporizatorul defect, culori nefireşti la 

aparatele de televizor etc.). Defectele majore provoacă refuzul acceptării mărfii la recepţie sau o 

acceptare condiţionată de reduceri de preţuri.  

Defect minor este orice defect care nu corespunde definiției defectului major, descris mai 

sus (lipsa unui nasture la un obiect de îmbrăcăminte, scurgeri de email la un vas de uz casnic etc.). 

Defectele minore sunt acceptabile în tranzacţiile comerciale, cu sau fără reducere de preţ.  

Defect necritic - orice defect care nu corespunde definiției defectului critic descris anterior. 

Defectele pot fi clasificate după următoarele criterii: 

 după durata defecţiunii: temporare; intermitente, stabile 

 după momentul apariţiei defectării: timpurii; întâmplătoare; de uzură sau îmbătrânire 

 după modul de depistare: vizibile; ascunse. 

 după metoda de eliminare a defectelor: schimbarea piesei defecte; repararea piesei defecte; 

reglare. 

 după posibilitatea eliminării cauzei: eliminabilă; neeliminabilă. 

 după complexitatea intervenţiei tehnice necesare pentru eliminarea cauzei: simplă; 

complexă. 

 după nivelul de defectare: totală; parţială. 

 după pondere şi efect: minore; majore; critice; inadmisibile. 
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 după evoluţie: progresive; în salt (brusc); după anumite legi statistice; fără a reflecta o 

anumită lege statistică. 

 după rata de defectare: aleatoare (λ = const); premature; tardive. 

 după frecvenţă: unică; sporadică; cronică. 

Din punct de vedere al analizei fiabilităţii unui sistem de reglare, sunt importante şi utile trei 

caracteristici care pot fi atribuite oricărui defect şi anume: cauza apariţiei defectului; efectul 

defectului asupra funcţiei de reglare; evoluţia în timp a ratei de defectare asociate entităţii defecte. 

Există diferite cauze care pot genera apariţia unui defect, iar pe de altă parte ele pot acţiona 

individual sau combinat. O primă clasificare a cauzelor apariţiei defectelor se poate face după cri-

teriul localizării distingându-se cauze interne şi externe sistemului.  

Cauzele interne sistemului include în general defecte de proiectare sau defecte de fabricaţie 

şi pot să apară la orice nivel – componentă, element, sistem. Ele sunt asociate primei părţi a ciclului 

de viaţă al produsului. Cauzele externe ale defectelor includ cauze datorate mediului, erori de men-

tenanţă sau erori de operare ale sistemului, apărând în cea de a doua parte a ciclului de viaţă al unei 

entităţi.  

În practică pot exista cauze capabile să determine ca elemente de acelaşi tip din sisteme 

diferite să se defecteze sau să determine defectarea simultană a mai multor elemente din cadrul 

aceluiaşi sistem. Defectări astfel apărute se numesc defectări de mod comun sau defectări de cauză 

comună. 

 

 
 

Metodele de control folosite pentru detectarea defectelor, sunt: 

 vizual (pentru defecte macroscopice); 

 cu instrumente şi aparatură obişnuită (pentru determinarea uzurilor, durităţii, fisurilor 

microscopice, răsucirilor); 

 cu instrumente şi dispositive speciale (pentru determinarea uzurii roţilor dinţate, rulmenţilor, 

a elasticităţii arcurilor, segmenţilor); 

 defectoscopic nedistructiv  (cu lichide penetrante, cu radiatii Gamma, ultrasonic, magnetic, 

cu aparate de măsură electrice). 

  Controlul nedistructiv (NDT) reprezintă modalitatea de control a rezistenţei unei structuri, 

piese etc. fără a fi necesară demontarea, ori distrugerea acestora.  

Domeniile de aplicare ale controlului nedestructiv sunt cele mai diverse sectoare ale 

industriei: industria automobilelor (diferite piese); industria navală (controlul corpului navei şi a 
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structurilor sudate); conducte îngropate sau submerse sub apă supuse coroziunii, platforme marine; 

aeronautică (aripile avioanelor, diferite piese de motor, etc); industria energetică (reactoare, turbine, 

cazane de încălzire, tubulatură, etc); industria aerospaţială şi militară; arheologie; structuri 

feroviare; industria petrochimică; construcţii de maşini; (piese turnate sau forjate, ansamble şi 

subansamble). 

Alegerea metodei de control nedistructiv utilizată se face în funcţie de diferite criterii legate 

de utilitatea piesei de controlat, materialul din care este fabricată piesa, amplasament, tipul de 

structură, costuri etc.  

Cele mai utilizate metode de control nedistructiv sunt: 

 Radiaţii penetrante (radiografică) constă din interacţiunea radiaţiilor penetrante cu pelicule 

fotosensibile. Se poate efectua cu raze X (constă în bombardarea piesei supuse controlului 

cu radiații X, obținându-se pe filmul radiografic imaginea structurii macroscopice interne a 

piesei) sau raze gamma (Gammagrafia constă în iradierea piesei supuse controlului cu 

radiații gamma, după care se obține pe filmul radiografic imaginea structurii macroscopice 

interne a piesei respective, prin acționarea asupra emulsiei fotogafice). 

 Magnetoscopie - permite detectarea defectelor materialelor feromagnetice. Poate fi efectuată 

cu pulberi magnetice(constă în supunerea zonei de controlat la acțiunea unui câmp magnetic 

continuu sau alternativ) sau bandă magnetografică (utilizează o bandă feromagnetică 

flexibilă care se așează peste sudura ce trebuie examinată). Principalul avantaj al metodei cu 

pulberi magnetice este obţinerea de rezultate imediate. 

 Curenţi turbionari – metoda este folosită ca o alternativă sau extensie a controlului 

nedistructiv cu particule magnetice, fiind utilizată, în special, pentru controlul ţevilor cu 

diametrul exterior de maximum 140 mm și constă în inducerea unor curenți turbionari în 

pereții țevii controlate. Sensibilitatea metodei este maximă la grosimi de perete de până la 5 

mm. Odată cu creşterea grosimii pereţilor, scade eficienţa metodei de evidenţiere a 

defectelor interne, ea rămânând eficace pentru evidenţierea defectelor de suprafaţă şi din 

imediata apropiere a acesteia. Metoda mai este denumită și a curenților Foucault după 

numele fizicianului francez Léon Foucault care a descoperit fenomenul în anul 1851. 

 Ultrasunete - metoda este bazată pe undele mecanice (ultrasunete) generate de un element 

piezo-magnetic excitat la o frecvenţă cuprinsă de regulă între 2 şi 5 Mhz. Metoda prezintă 

avantajul de a găsi defectele în profunzime datorită unei rezoluţii ridicate, însă este lentă 

datorită necesităţii de scanare multiplă a piesei. Uneori este necesară executarea controlului 

pe mai multe suprafeţe ale piesei. Metoda de control prin ultrasunete este foarte sensibilă la 

detectarea defectelor netede. 

 Lichide penetrante - această metodă se aplică pentru depistarea defectelor de suprafaţă și 

constă în aplicarea unui lichid capilar activ penetrant pe suprafața de examinat, îndepărtarea 

penetrantului rămas în afara discontinuităților și aplicarea unui material absorbant, ce 

absoarbe penetrantul aflat în discontinuități punând astfel în evidență, prin contrast, 

defectele existente. Se pot pune de asemenea în evidenţă fisurile de oboseală şi de 

coroziune. Pentru control trebuie curăţată şi pregatită suprafaţa de examinare. 

 Controlul vizual - Orice tip de investigare trebuie să fie precedată de o examinare vizuală a 

supafeţei. Procedeul este simplu dar indispensabil, examinarea vizuală presupune 

respectarea condiţiilor de claritate satisfăcătoare a suprafeţelor materialelor, echipamentelor 

şi sudurilor luând în considerare caracteristicile şi proprietățile acestora. Pentru control 

vizual se folosesc diferite ustensile optice cum ar fi endoscop, lupe, lămpi etc. Prin control 

http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Foucault
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vizual sunt furnizate o serie de indicii legate de aspectul suprafeţei metalului precum şi 

estimarea unor defecte interne (recipiente metalice, butelii de gaze, conducte, tuburi etc). 

Odată cu controlul visual se pot determina şi dimensiuile defectelor de îmbinare, grosimile 

recipientului sudat, dimensiunile cordonului sudat etc. 
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TRANSMISII MECANICE ȘI MECANISME 

-Test de evaluare finală- 
 

 
Prof. Virginica Barabaş 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

 

 

I. Alegeţi răspunsul corect:  25 puncte 

1. Transmisia prin cablu funcționează prin: 

a. aderență;   

b. alunecare;   

c. angrenare;   

d. antrenare. 

2. Transmisia prin curea are rolul: 

a. de a bloca mișcarea;    

b. de a favoriza mișcarea; 

c. de a transforma mișcarea;    

d. de a transmite mișcarea. 

3. Cureaua este: 

a. o bandă închisă, flexibilă și extensibilă;  

b. o bandă închisă, rigidiă și extensibilă; 

c. o bandă deschisă, flexibilă și extensibilă;  

d. o bandă deschisă, rigidă și extensibilă. 

4. Cablul este un ansamblu format din fire: 

a. metalice sau plastice;    

b. neferoase sau metalice; 

c. textile sau metalice;     

d. textile sau plastice. 

5. Transmisia prin lanț este un mecanism care transmite mișcarea între: 

http://www.mec.tuiasi.ro/diverse/V.Goanta/DEFECTOSCOPIE_LABORATOR.pdf
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a. doi arbori, ambii motori;    

b. doi arbori, ambii conducători; 

c. o roată și un arbore motor;    

d. un arbore motor și conducător. 

6. Transmisiile prin roți de fricțiune și prin curele au în comun următorul element:            

a. au axe concurente;     

b. transmit rotația și cuplul motor; 

c. au gabarite mici;     

d. transmit la distanțe mari.  

7. Un avantaj al transmisiei prin roți dințate este:                                                                                                               

a. are tehnologie complicată;    

b. asigură rapoarte de transmitere mari; 

c. asigură turații foarte mari;    

d. transmite la distanțe foarte mari.  

8. Elementul notat cu X în figura alăturată se numește:                                                           

a. melc,   

b. pinion;   

c. cremalieră,    

d. roată dințată plană.  

9. Transmisia alaturată are:                                                                                                        

a. axe paralele; 

b. axe concurente în plan, 

c. axe concurente în spațiu; 

d. axe paralele și concurente. 

10. Griparea roților dințate apare atunci când:                                                                            

a. se microsudează punctele fierbinți în contact, la distrugerea stratului lubrifiant dintre 

dinți; 

b. apar particule abrasive care pătrund între flancurile în contact; 

c. au loc șocuri mari în exploatare; 

d. se produce un ciclu de funcționare pulsator sau alternant.  

 

II. Citiţi cu atenţie enunţurile de mai jos și scrieţi în dreptul lor A dacă apreciaţi că enunţul 

este adevărat și F dacă apreciaţi că este fals: 15 puncte 

1. Mecanismele cu roți de fricțiune pot asigura transmiterea uniformă a mișcării arborilor, cu o 

valoare constantă a raportului de transmitere și transmiterea unor puteri mari. 

2. Principiul transmisiei prin lanț se bazează pe aderența lanțului cu roțile speciale de lanț. 

3. Transmisiile prin cablu se folosesc în special la mașinile de ridicat și transportat. 

4. Transmisiile prin curea permit transmiterea mișcării la distanțe mari, de până la 10 m. 

5. Un angrenaj este format dintr-o pereche de roți dințate, una conducătoare, iar cealaltă condusă. 

6. Variatoarele de turație cu roți de fricțiune permit reglarea în trepte a turației. 

 

III.  În coloana A sunt date tipuri de transmisii, iar în coloana B schemele acestora. Grupaţi 

elementele din coloana A cu elementele din coloana B: 20 puncte 

A B 



Dialoguri Didactice – Nr. 11, iunie 2019 

 

 

 

125 

 

1 transmisia încrucișată prin curea a 

 
2 transmisia paralelă prin curea b 

 
3 transmisia prin lanț c 

 
4 transmisia prin roți de fricțiune sferice d 

 
5 transmisie prin roți de fricțiune conice e 

 
6 transmisia prin roți de fricțiune toroidale f 

 
7 transansmisie roată-cremalieră g 

 
8 transmisie melc-roată melcată h 

 
9. transmisie prin roți de fricţiune cilindrice 

cu caneluri  

 

  

 

IV. Transmisia prin roți din figură are următoarele date:                                                           

- n1=1000 rpm    

- D1= 30 mm   

- D2= 60 mm 

Să se afle turația roții 2 și raportul de transmitere între roțile 1 și 2.  

30 puncte 
 

Obs.: Se acordă 10 puncte din oficiu.               
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ANTIOXIDANŢII  DIN ALIMENTE 
 

Prof. Octavia Barbu  

Liceul Agricol “Dr. C. Angelescu” Buzău, jud. Buzău 

 

 

De-a lungul vieții, corpul uman este atacat de o sumedenie de agresori microbiologici, fizici, 

chimici. Din categoria acestora din urmă fac parte radicalii liberi. 

Teoria “radicalilor liberi” a fost avansată în urmă cu 50 de ani de către medical Denham 

Harman. Denham Harman a explicat modul de formare al radicalilor liberi şi totodată ne dezvăluie 

modul în care acțiunea distructivă a acestora poate fi anulată cu ajutorul antioxidanților.  

Radicalii liberi prezintă o mare instabilitate şi agresivitate chimică, fiind foarte activi din 

punct de vedere biochimic, deşi durata lor de viaţă este de câteva milionimi dintr-o secundă. Sunt 

capabili să reacţioneze în organismul uman cu orice structură molecular întâlnită în cale. RL nu 

atacă o singură dată, ci adesea printr-o reacţie în lanţ, având capacitatea unică de a se “reproduce” / 

perpetua iar şi iar, adesea devastând totul în calea lor. RL pot distruge lipidele membranare de 

protecţie, proteinele, ducând chiar şi la alterarea materialului genetic (ADN-ul nuclear). Alterările 

produseprin RL sunt prezente / vizibile atât la suprafaţă (piele), cât şi-n profunzime (membrane 

celulare, material genetic). 

Care sunt factorii pro-oxidanți (generatorii de radicaliliberi) de care trebuie să ne ferim? 

Fumatul, stresul, aerul poluat cu fum, praf industrial, gaze de eşapament, radiaţiile ionizante (RUV, 

Radioterapia şi Radiografiile, exploziile atomice, radiaţia cosmică), ionii pozitivi generaţi de 

ecranul PC-ului sau al TV-ului, acetaldehida (produs intermediar al metabolismului alcoolului 

etilic, dar care apare şi-n fumul de ţigară), stresul, stările proinflamatorii, consumul de alcool, 

metabolismul energetic (oxidarea mitocondrială), modurile greşite de preparare termică a 

alimentelor (prăjelile), consumul de alimente râncede sau alterate, al dulciurilor concentrate, 

uleiurile vegetale rafinate, unele margarine, expunerile prelungite la soare şi/ sau la ore de maxim 

solar, dar şi bronzarea artificială, unii agenţi oxidanţi, utilizaţi în industria alimentară drept 

conservanţi (nitraţii, nitriţii, sulfaţii, tiosulfaţii, sulfiţii, fosfaţii, metabisulfaţii, fosfiţii, radicalii 

fenoxi-), unele toxine, ciuperci (fungi), bacteria şi virusuri sunt incriminate ca generatoare de 

radicali liberi, medicamentele citostatice, depăşirea greutăţii corporale, diabetul zaharat, unele ”E”-

uri alimentare, unele metale grele,  radioactive (Al, Pb, Cd, U), telefonul mobil, cuptoarele cu 

microunde, aldehidele nesaturate (acroleina rezultată prin prăjirea uleiurilor sau fumat) etc.  

Radicalii liberi induc peroxidarea lipidică, lezează ADN-ul celular, inactivând/ denaturând 

proteinele. Cele mai sensibile (şi astfel, cele mai vulnerabile) organe în faţa agresiunii radicalilor 

liberi sunt: cristalinul (cataracta), pancreasul (diabetul zaharat), vasele de sânge (ateroscleroză) şi 

celulele nervoase, care posedă o capacitate redusă şi limitată de inactivare a acestora. DAR toate 

celulele și organelle corpului nostrum suferă când au parte de pro-oxidare și din contră, 

funcționează cu atât mai bine cu cât avem un nivel anti-oxidant mai înalt. 

Antioxidanţii (AO) sunt compuşi naturali (exogeni), sau produşi de către organism 

(endogeni), ce au posibilitatea de a reduce/ anihila efectele toxice ale radicalilor liberi, de a 

neutraliza moleculele de oxigen instabile, ajutând corpul să nu-i fie distruse celulele. AO lucrează în 

echipe bine sincronizate şi în permanentă interrelaţie, când unul este distrus îl reciclează imediat 

ceilalţi antioxidanţi. 
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 AO sunt substanţe implicate în protejarea unor molecule de importanţă biologică (ADN, 

enzime, membrane), ele fiind prima ţintă în calea RL, pe care îi transform în substanţe mai puţin 

nocive, iar dacă sunt în cantitate suficientă au capacitatea de a-I anihila.  

Antioxidanții sunt substanțe endogene și exogene.  

Antioxidanții endogeni sunt produși de organism. Secreția antioxidanților endogeni poate fi 

stimulată de activitățile fizice intense. De aceea persoanele active sunt mai sănătoase și mai tinere 

decât cele sedentare.  

Antioxidanții exogeni sunt luați din alimentele de origine vegetală sau animală pe care le 

ingerăm zilnic.  

Există trei grupe importante de antioxidanți: 

• vitamine antioxidante (A, C, E),  

• minerale antioxidante ( Zn, Se, Cu)  

• polifenolii (resveratrolul, betacarotenul, licopenul).  

Antioxidanţii sunt foarte importanţi când vine vorba de întărirea imunităţii, încetinirea 

procesului de îmbătrânire şi a proceselor degenerative.  

RESVERATROLUL – miraculosul colorant negru, este cel mai puternic anti-oxidant 

natural cunoscut. Există într-o cantitate de 50-100 mg / g pieliţă de strugure, mai mult decât dublul 

oricărei alte surse identificate. Se găseşte în general în fructele de culoare violet-neagră (dar nu 

numai): sucul de struguri negri, sâmburii de struguri, dude, mure, coacăze, prune, afine, dar şi din 

varza de Bruxelles (care poate fi consumată şi fiartă), fragi, alune. 

 Are un efect direct de distrugere tumorală, acţionând împotriva oricărui tip de localizare 

tumorală, conferă o protecţie deosebită materialului genetic nuclear (ADN), ferindu-l de mutaţii. 

Are un potenţial anti-oxidant de 50 de ori superior vitaminelor C şi E la un loc. Scade nivelul 

sangvin al colesterolului total şi al trigliceridelor, fiind un vasodilatator arterial. Preîntâmpină 

ridarea şi îmbătrânirea pielii, menţinându-I elasticitatea şi tinereţea. 

LICOPENUL – uimitorul colorant roşu, este cel mai important reprezentant al familiei 

carotenoizilor. Licopen întâlnim în aproape orice aliment de culoare roşie: tomate, căpşuni, grape-

fruit roşu, ardei iute şi capia, gogoşari, papaya, ulei de cătină, dar şi-n struguri. Cea mai mare 

cantitate de licopen se găseşte în tomate (300-400 mg/kg), pentru calităţile cromatice, gustative şi 

medicinale ale tomatelor, italienii le-au denumit „pomod’oro“ (măr de aur), iar germanii 

„paradiesapfel“ (măr al paradisului). Uleiul de măsline amplifică substanţial absorbţia licopenului. 

La concentraţii relative scăzute de licopen, acesta are efecte antioxidante în protecţia 

celulelor, a membranelor celulare şi AND. Este o substanţă cu efecte anti-tumorale marcate în 

general, şi specific în cancerul de prostată, sân, vezică urinară, pancreas, cervical, ovarian, uterin, 

intestinal, plămâni, piele. Reduce semnificativ riscul aterosclerozei (incidenţa infarctului miocardic 

scade cu 20- 50% la persoanele ce consumă frecvent fructe şi legume bogate în licopen) şi procesele 

de îmbătrânire celulară. Alături de vitaminele C şi E, previne degenerescenţa maculară a retinei şi 

diminuează riscul de cataractă cu 50% . 

BETA-CAROTENUL, sau minunea de culoare galbenă, aparţine familiei carotenoidelor. 

A fost asociat decenii întregi cu vitamina A deoarece în organism este transformat rapid în aceasta.  

Carotenoizii au efecte identice cu ale vitaminei A, având funcţii: antiinfecţioasă, substanţă 

anti-oxidantă redutabilă, asigură vederea normală (participă la sinteza rodopsinei, pigment 

fotosensibil din ochi) şi protecţia epiteliilor. Determină inducţia, diferenţierea şi creşterea ţesuturilor 

epiteliale, le menţine integritatea şi previne, scade riscul dezvoltării unor boli cardiovasculare la 
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persoanele care asociază şi un stil de viaţă sănătos; reduce semnificativ frecvenţa infarctului 

miocardic, iar recuperarea postinfarct este de mai scurtă durată, ia riscul recidivelor este mai mic. 

Acelaşi efect îl prezintă şi Coenzima Q10 care este vitamina longevităţii întârziind mult 

apariţia senilităţii. 

LUTEINA este un alt membru al familiei carotinoizilor. Sursele de luteină sunt: varza, 

loboda, salata, spanacul, dovleacul galben, praz, mazăre, vegetale verzi şi orice fruct sau legumă 

care are culori intense. Se fixează în mod special la nivelul retinei, în special a maculei (pata 

galbenă). Efectul antioxidant al luteinei se manifestă nu numai la nivelul aparatului vizual, dar şi la 

nivelul altor organe, precum şi în cadrul unor lanţuri metabolice putând fi utilizată cu rezultate bune 

de către toţi cei cărora li s-a recomandat consumul de AO (pentru prevenirea bolilor 

cardiovasculare, cancerului prostatic etc.). 

ACIDUL ASCORBIC (VITAMINA C) este o vitamin hidrosolubilă, cea mai termolabilă 

şi fotosensibilă dintre toate vitaminele. 

Surse cele mai importante sunt: măceşe, coacăze negre, kiwi, frunzele de pătrunjel, hrean, 

măcriş, tarhon, mărar şi varză, citrice, căpşune.  

Vitamina C este o substanţă anti-oxidantă extreme de puternică. Este prima vitamin în lupta 

anti-bacteriană şi anti-virală, a-II-a vitamin în lupta anti-cancer, întăreşte peretele vascular, scade 

colesterolul total.  

SELENIUL este element anti-oxidant cu proprietăţi anti-tumorale excepţionale. Sursele 

cele mai importante sunt: usturoi, ceapă, praz, afine, cereal integrale, grâu încolţit, aloe vera, 

seminţe de susan şi fistic, sparanghel, leguminoase, zarzavaturi, roşii. 

Stimulează sinteza şi efectele glutationperoxidazei, enzimă extrem de potentă anti-tumoral, 

care nu poate funcţiona în absenţa Seleniului, stimulează sinteza de imunoglobuline, împiedică 

degenerarea musculaturii striate, măreşte apărarea imună, previne acumularea unor metale grele în 

corpşi le grăbeşte eliminarea: Hg, As, Cu, Cd. 

În concluzie, din ecuația unei diete sănătoase nu trebuie să lipsească produsele vegetale 

bogate în antioxidanți. 

Cercetările actuale, întreprinse pe segmente extinse de populaţie aparţinând unor zone 

geografice diferite, cu obiceiuri alimentare diferite, au evidenţiat faptul că marii consumatori de 

produse vegetale se confruntă mai rar cu maladii. Numeroase studii internaţionale privind rolul 

substanţelor naturale asupra sănătăţii au demonstrate că legumele şi fructele au un rol protector faţă 

de riscul de apariţie a bolilor. 

Antioxidanţii constituie un factor major de menţinere a sănătăţii şi un factor esenţial pentru 

longevitate! 
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METODELE TRADIŢIONALE ŞI MODERNE UTILIZATE ÎN PROCESUL 

DE PREDARE- ÎNVĂŢARE-EVALUARE SPECIFICE DOMENIULUI 

INDUSTRIE ALIMENTARĂ 

-Studiu comparativ- 

 

Prof. Octavia Barbu  

Liceul Agricol “Dr. C. Angelescu” Buzău, jud. Buzău 

 

 

 Metodologia de instruire se caracterizează printr-o permanentă deschidere la înnoire, la 

inovaţie. Reconsiderarea finalităţilor şi conţinuturilor învăţământului este însoţită de reevaluarea  şi 

înnoirea metodelor folosite în practica instructiv-educativă. 

 Metodele îndeplinesc câteva funcţii, unele au caracter general, comun, altele cu caracter 

particular. Dintre funcţiile cu caracter general pot fi amintite: 

- Funcţia cognitivă - de organizare şi dirijare a cunoaşterii (învăţării), de elaborare a unor noi 

cunoştinţe; 

- Funcţia instrumentală (operaţională) – de intermediar între elev şi materia de studiat între 

obiective de îndeplinit şi rezultate; 

- Funcţia normativă - de a arăta „cum anume să se procedeze”, „cum să se predea”, „cum să se 

înveţe”, încât să se obţină cele mai bune rezultate în condiţiile date; prin intermediul metodei, 

cadrul didactic stăpâneşte acţiunea instructivă, o dirijează, o corectează şi o reglează continuu; 

- Funcţia motivaţională - de stimulare a curiozităţii, de trezire a interesului şi dorinţei de cunoaştere 

şi a acţiona, de organizare a forţelor intelectuale ale elevilor; 

- Funcţia formativ-educativă - de exersare şi dezvoltare a proceselor psihice şi motorii concomitent 

cu însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor; de influenţare şi modelare a atitudinilor, 

opiniilor, convingerilor, calităţilor morale, etc. 

 În afară de acestea, fiecare metodă deţine, de obicei, o funcţie specifică prin care se impune 

faţă de alte metode, care îi conferă o anumită identitate. De exemplu, exerciţiul este exerciţiu şi nu 

altceva, tocmai prin funcţia lui aparte, formarea de noi structuri operatorii, de noi priceperi şi 

deprinderi, prin repetiţie a unor acţiuni sau operaţii. 

 În ultimele decenii a crescut interesul pentru aşa-zisele metode activ-participative. Învăţarea 

este un act personal şi cere participare personală. Problema esenţială de care depinde producerea 

învăţării eficiente este problema implicării, angajării celui care învaţă în actul învăţării. Definitoriu 

pentru metodele activ-participative  este capacitatea acestora de simulare a participării active  şi 

depline, fizice şi psihice, individuale şi colective a elevilor în procesul învăţării. 

 Se pot adopta criterii diferite de clasificare a metodelor. Analiza în funcţie de izvorul 

principal al cunoaşterii sau învăţării şcolare putem ordona metodele în felul următor: 

 A. Metode de transmitere şi însuşire a cunoştinţelor: 

- Metode de comunicare orală dintre care pot fi: 

- expozitive:  povestirea, descrierea, explicare, instructajul etc.; 

-conversative (dialogate): conversaţia, conversaţia euristică, discuţia colectivă, problematizarea etc. 

- Metode de comunicare scrisă: lectura explicativă, lectura independentă. 

 B. Metode de explorare şi descoperire (de învăţare prin descoperire dirijată sau nedirijată): 
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- Metode de explorare directă (nemijlocită) a obiectelor şi fenomenelor - observarea sistematică şi 

independentă, efectuarea de experienţe şi experimente, examinarea documentelor, studiul de caz 

etc. 

- Metode de explorare prin intermediul substitutelor realităţii: demonstraţia cu ajutorul imaginilor, 

graficelor, proiecţiilor fixe şi dinamice, înregistrărilor, modelelor, machetelor etc. 

 C. Metode bazate pe acţiune. 

 Taxonomia metodelor de învăţământ propuse de Ioan Cerghit, devenită „clasică” în 

literatura pedagogică românească reţine ca „metode bazate pe acţiune” exerciţiul, lucrări practice şi 

metoda proiectelor. Autorul arată că aşa-numitele „metode stimulative” sunt bazate şi ele pe acţiune 

-  dar nu reală, ci simulată. Din rândurile acestora enumerăm jocurile didactice şi jocurile 

simulative (între care enumerăm) „jocul de rol”, „jocul de arbitraj”, „jocul de competiţie”, „jocul de 

decizie”, „învăţarea dramatizată” şi învăţarea bazată pe simulatoare. În schimb, o serie de metode 

precum brainstorming-ul sau dezbaterea Philips sunt considerate metode de comunicare orală şi 

apreciate ca variante ale clasicei dezbateri. Este dificil însă de susţinut că acestea nu sunt metode 

active, din moment ce esenţa lor constă în declanşarea proceselor imaginativ-creative pentru 

producerea de idei şi soluţii noi. 

 Metodele numite „active” sau „simulative” sunt de regulă metode formative. Aceasta 

înseamnă că în practica educativă reală, la nivelul relaţiei educator-educat, se produce sau solicită o 

schimbare radicală de accent. Cel care învaţă devine centrul activităţii. Spre deosebire de metodele 

informative care sunt magicocentriste, metodele formative sunt puerocentriste. De asemenea unele 

dintre metodele formative permit diferenţiere şi chiar individualizarea pregătirii (chiar şi în clasele 

de elevi aglomerate), întrucât permit învăţarea în grupuri mici - omogene sau eterogene - şi chiar 

studiul individual). 

 Metodele formative permit în mare măsură respectarea „legii efectului” care arată că numai 

comportamentele de învăţare care se încheie cu o stare de satisfacţie tind să se repete. Pregătirea cu 

metode  formative este în general agreată de elevi, apropiindu-se adesea de activităţile ludice. 

Metodele formative, implică în aparenţă, un mare consum de timp în raport cu cele informative. Dar 

procesele de formare se realizează, în general, în timp îndelungat. Ele nu se bazează exclusiv pe 

stocarea unor informaţii în memorie, ci pe structurarea unor abilităţi, priceperi şi capacităţi care 

solicită o perioadă extinsă pentru exersare şi întărire. 

 Metodele formative permit inter-învăţarea. Elevii pot învăţa unii de la alţii; ba chiar şi 

educatorul poate învăţa de la elevi. De aceea unele metode formative -  precum jocul de rol – sunt 

puternic interactive. 

 Metodele formative sunt incomode pentru profesor. Acesta este rareori în situaţia  de  a 

dispune de materiale didactice prefabricate pentru desfăşurarea activităţii. De cele mai multe ori el 

trebuie să le creeze, să le redacteze într-o formă adecvată, să le multiplice etc. Această activitate 

obositoare se adaugă eforturilor propriu-zise de proiectare a activităţilor didactice. Ceea ce, 

bineînţeles, este încă un motiv de a face metodele interactive antipatice educatorului magicocentrist 

obişnuit cu rutina lecţiei bazate pe verificarea cunoştinţelor memorate de elevi şi expunerea de către 

el a altora noi. 

 Totuşi, fără metode formative nu se pot stimula cele mai multe dintre capacităţile psihice 

superioare  care intervin în procesele de învăţare (gândire euristică, imaginaţie etc.). 

 Creşterea ponderii metodelor activ-participative nu înseamnă renunţarea la metodele clasice 

de învăţământ (observaţia, expunerea, conversaţia, demonstraţia, exerciţiul etc.), la cele de 

transmitere şi asimilare a informaţiei. Totul trebuie judecat în funcţie de contextul în care sunt 
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folosite şi, mai ales, dacă ele determină randament şcolar sporit, economie de efort intelectual şi de 

timp. 

 Selecţia şi combinarea metodelor la nivelul unităţilor de muncă independentă trebuie gândite 

în funcţie de anumiţi parametri, de anumite condiţii ale învăţării: obiective didactice, conţinut de 

instruit, particularităţile cantitative şi calitative ale grupului şcolar, caracteristicile psihologice, timp 

de învăţare, experienţă şi factori de personalitate ai profesorului, costuri materiale. 

 Din categoria instrumentelor cognitiv constructive face parte şi Diagrama Venn. Cheia 

tehnicii Diagramei Venn rezidă în dezvăluirea integralităţii unui fenomen prin compararea 

elementelor componente sau a dimensiunilor componente. Elevii explorează conţinutul învăţării 

emiţănd idei, argumentându-le, exprimând puncte de vedere relevante. Elevii sunt puşi în situaţia de 

a utiliza un limbaj adecvat, o terminologie centrată pe subiectul analizat, favorizând astfel şi 

capacitatea de sinteză. 

 Lucrul cu Diagrama Venn facilitează înţelegerea relaţiilor dintre două sau mai multe noţiuni, 

permite ierarhizarea unor termeni, evidenţiază ideile contrastante şi cele comune într-o problemă. 

Exersarea sarcinilor ce implică Diagrama Venn facilitează: 

 Concentrarea atenţiei 

 Eficientizarea rezolvării unei probleme sau situaţii problemă 

 Formarea spiritului de analiză sistematică 

 Tranferarea soluţiei la o altă situaţie asemănătoare 

Realizarea „diagramei VENN“ pentru  tema “Metode de preparare a aluatului” 

              Diagrama VENN este constituită din două cercuri care se suprapun parţial; 

  Se foloseşte diagrama pentru a indica asemănările şi deosebirile între două metode de 

preparare, utilaje, aparate tehnologice etc.; 

  Se lucrează în perechi, un elev scrie caracteristicile metodei directe, celălalt, 

caracteristicile metodei indirecte de preparare a aluatului; 

  Completează împreună zona de intersecţie cu asemănările celor două; 

  Asocierea  cu alte perechi şi compararea rezultatelor; 

  Toate diagramele echipelor se afişează pe un poster, pe tablă. Observarea şi corectarea 

greşelilor cu creioane colorate; 

  Fac o autoevaluare a muncii  cu calificative: Foarte Bine, Bine, Suficient, Slab, Foarte 

Slab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tehnica Diagrama Venn are o scară largă de aplicare, la orice etapă a lecţiei, la orice tip de 

lecţie, în cadrul tuturor modurilor de organizare a clasei. 

 În învăţarea centrată pe elev, profesorul capătă la prima vedere o „oarecare paloare”, căci 

elevul este miezul problemei. Cadrul didactic exercită roluri cu mult mai nuanţate decât înainte. 

Metoda  

indirectă 

Deosebiri  

 

Metoda  

directă 

Deosebiri  

 

Asemănări 
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Succesul la clasă depinde de competenţele profesorului de a crea oportunităţile optime de învăţare 

pentru fiecare elev. Profesorul acţionează mereu, dar adecvat şi adaptat nevoilor grupului. 
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APLICAȚII PRACTICE ÎN SCRATCH 

 
Prof. Alina Dumitru 

Colegiul Economic Mangalia, jud. Constanţa 

 

 Să se rezolve în programul Scratch următoarele probleme: 

 Problema 1 

 Se dau de la tastatură două cifre nenule și distincte. Afișați cele două numere care se pot 

forma cu aceste cifre. 

 

 

 

 Problema 2  

 Se dă variabila n un număr natural. Se cere să se afișeze valoarea sumei lui Gauss. 
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TIPURI DE ITEMI UTILIZAȚI ÎN ALCĂTUIREA PROBELOR DE 

EVALUARE  
 

Prof. Gabriela-Lăcrămioara Nițu  

       Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani,  jud. Vrancea 

 

 

 Itemul este o sarcină de lucru sau o întrebare dintr-un test prin care se acoperă o temă, o 

secvență dintr-un conținut, o unitate de învățare, un capitol ori un segment mai mare din programa 

școlară. 

 I. Itemii obiectivi sunt sarcinile care cer răspunsuri precise. 

 Itemii cu alegere multiplă presupun existența unui enunț, precum și a unei liste de 

răspunsuri posibile. În acest caz, elevul trebuie să aleagă răspunsul corect din lista cu răspunsuri 

care par a fi corecte. 

 Alegeţi prin încercuire răspunsul corect: 

1. După forma sa, un tricot poate fi: a. din fire de bumbac şi tip bumbac; b. tubular; c. pentru 

lenjerie; d. cu legături de bază. 

2. Pentru fixarea cusăturii pe linia umărului se foloseşte: a. banda pentru confecţii; b. rejansa; c. 

moleschinul; d. canafasul.  

3. Văzută la microscop, fibra de lână: a. este răsucită; b. este alcătuită din mai multe celule; c. are 

solzi; d. are două filamente. 

4. Constituie defect provenit de la finisarea ţesăturilor și a tricoturilor: a. pete de ulei; b. fire duble 

în urzeala și bătătură; c. nuanțe diferite de culori la margini; d. dungi din cauza introducerii firelor 

de altă culoare. 

5. Nu găsim în trusa de prim ajutor: a. instrument de scris; b. hidranţi; c. garou; d. rivanol. 

 Itemii cu alegere duală solicită elevii să selecteze unul din două răspunsuri posibile. 

 Apreciaţi cu adevărat (A) sau fals (F) următoarele enunţuri: 

1. Pentru a nu inhala vaporii degajaţi de substanţe chimice, un lucrător din secţia de finisaj textil 

trebuie să poarte în mod obligatoriu antifoane. 

2. Din amestecul culorilor complementare se obţin nuanţe de gri colorat.  

3. Culoarea verde a mijloacelor de semnalizare indică obligativitatea purtării echipamentului 

individual de protecţie. 
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4. În timpul coaserii, canalul lung al acului asigură formarea buclei pentru împletirea cu firul 

apucătorului.  

5. Reperul situat la partea superioară a spatelui de cămaşă pentru bărbaţi se numeşte platcă. 

6. Garoul este un element din trusa de prim ajutor utilizat pentru oprirea hemoragiei. 

7. Elementul din structura unui ochi normal de tricot simplu care face legătura dintre două şiruri 

vecine este bucla de ac. 

 Itemii tip pereche presupun stabilirea de către elevi a unei corespondențe sau asociații de 

elemente care sunt dispuse pe două coloane. 

1. În coloana A din tabelul de mai jos sunt enunțate mesaje de avertizare pentru securitatea la 

locul de muncă, iar în coloana B culori folosite în acest scop. 

Realizaţi asocierea dintre cifrele din coloana A şi literele din coloana B. 

 

A. mesaje de avertizare B. culori de securitate 

1. Centru de prim-ajutor a. Roşu 

2. Protecţia obligatorie a mâinilor b. Galben 

3. Accesul interrzis persoanelor neautorizate c. Albastru 

4. Pericol electric d. Violet 

 e. Verde  

 

2. În coloana A din tabelul de mai jos sunt ilustrate mostre de materiale cu defecte de calitate,  

iar în coloana B denumiri ale defectelor.   

Realizaţi asocierea dintre cifrele din coloana A şi literele din coloana B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II. Itemii semiobiectivi reprezintă sarcinile la care elevul poate să-și construiască singur 

răspunsul fără să-l poată alege. 

 Itemii de completare solicită elevii să completeze un enunț lacunar. 

A. mostre de materiale cu 

defecte de calitate 

B. denumirea 

defectului 

 

 

1 a. Pată de ulei 

 

 

2 

 

b. Fire scămoşate 

      

3         c. Şir lipsă 

 

 

4 d. Desime neuniformă 

5          

 

e.  Gaură 

 f.  Striaţie 
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Completaţi enunţurile de mai jos cu termenii corespunzători: 

1. Dacă un produs de îmbrăcăminte maschează o defecţiune de conformaţie sau ţinută scoţând în 

acelaşi timp în evidenţă trăsăturile favorabile ale corpului, înseamnă că acel produs are funcţie 

………………. . 

2. Serjul este un material textil  folosit la confecţionarea îmbrăcămintei având rol de 

…........................….. .    

3. Juxtapunerea a două culori calde are ca efect .................................... acestora. 

4. Copia fidelă a tiparului de bază la care se adaugă rezervele pentru cusături şi tiv este 

………………………. . 

5. Ordonaţi corect prin numerotare operaţiile procesului de producţie din confecţii: 

 … - şpănuirea materialelor; 

 … - asamblarea detaliilor; 

 … - decuparea detaliilor; 

 … - recepţia materialelor; 

 … - şablonarea materialelor; 

 … - prelucrarea detaliilor; 

 … - secţionarea şpanului. 

 Itemii cu răspuns scurt pot viza simple reproduceri (formule, definiții, clasificări) sau 

aplicare de cunoștințe. 

1. Clasificaţi firele după natura materiei prime. 

2. Definiţi higroscopicitatea fibrelor. 

3. Enumeraţi organele de lucru ale maşinii simple de cusut. 

4. Precizaţi scopul operației de bobinare. 

5. Precizaţi formula de calcul pentru alungirea la rupere a fibrelor textile.  

 III. Itemii subiectivi reprezintă sarcinile care solicită elevul să construiască singur 

răspunsurile corecte punând astfel în valoare capacitățile intelectuale ale acestuia, dar și stimularea 

creativității și a spiritului critic. 

 Itemii tip eseu structurat solicită elevii să construiască, să  producă, să creeze singur un 

răspuns în conformitate cu un set de cerințe. 

Analizaţi produsul din imaginea alăturată şi precizaţi:  

1. denumirea produsului;  

2. modalitatea de sprijin pe corp;  

3. reperele componente;  

4. tipurile de materiale din care se confecţionează.  

 Itemii tip rezolvare de probleme presupun rezolvarea de probleme sau situații problemă, 

profesorul evaluând în acest fel capacitatea de analiză, de gândire, de aplicare și sinteză a elevilor. 

1. Un fir textil are lungimea iniţială Li  400 mm şi lungimea finală Lf = 48 cm.  

Să se calculeze: a. alungirea absolută l; b. alungirea relativă .     

2. Un fir textil având lungimea de 27000 metri cântăreşte 540 grame. 

Să se calculeze fineţea exprimată în Ttex, Nm.  

3. Să se calculeze prin metoda geometrică aria suprafeţei 

şablonului din imaginea alăturată:             

 Itemii tip eseu liber solicită elevii la construirea răspunsurilor corecte punând astfel în 

valoare capacitățile intelectuale, dar și stimularea creativității și a spiritului critic. 
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Reprezentaţi schiţa unui produs vestimentar şi analizaţi din punct de vedere estetic şi constructiv 

– tehnologic modelul creat. 

 

Bibliografie: 
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ACTIVITATE DE EVALUARE PRIN APLICAȚII PRACTICE PRIVIND 

CONTABILITATEA STOCURILOR 

 
Prof. Mihaela Simona Ona 

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

 

 

 

 Elevii clasei se organizează în  grupe a câte 5 persoane în vederea deşfăşurării activităţii. 

Profesorul prezintă elevilor sarcinile de lucru şi stabileşte timpul de lucru de 15 minute. După 

expirarea timpului, fiecare lider  va prezenta întregii clase planşa de lucru completată de grupul său. 

 

Clasificaţi stocurile.                                                       (10 p) 

2. a) Se achiziţionează mărfuri la o unitate cu amănuntul, preţ de cumpărare 8.000 Ron, cheltuieli 

de transport 120 Ron, adaos comercial = 35%, TVA=19%. 

Calculaţi preţul de vânzare cu amănuntul .                       (10+20 p=30 p) 

2. b) Se cumpără mărfuri cu aviz de însoţire în valoare de 10.000 Ron. Ulterior soşeşte factura 

fiscală.           

Parcurgeţi etapele analizei contabile şi scrieţi formulele contabile corespunzătoare operaţiilor 

efectuate.  

(2*15 p+2*10 p=50 p) 

 

                                                                                                10 p oficiu                                                     
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V. VOCAŢIONAL  

 

JOCURI MOTRICE PENTRU DEZVOLTAREA ÎNDEMÂNĂRII 

 
Prof. Dumitru Amacsinoae 

Şcoala Gimnazială Nr. 4 Vulcan, jud. Hunedoara 

 
 

 1. MINGEA ÎN VAL 

  Jucătorii, împărțiți în echipe de câte 6 sau 8 elevi sunt așezați în coloane de câte unu, în 

poziția stând cu picioarele depărtate.  Fiecare stă pe câte un semn la distanță de doi pași unul de 

altul.  La semnal, primul jucător aruncă mingea celui din spate, printre picioare. Acesta o transmite 

următorului din spate peste cap, al treilea aruncă mingea iarăși printre picioare, iar al patrulea peste 

cap și așa mai departe. Ultimul, după ce primește mingea, fuge cu ea în față și se așează pe primul 

semn, în timp ce toți ceilalți se retrag pe semnul următor. Jocul reîncepe și continuă astfel până când 

coloana ajunge în forma inițială.  

Se va respecta poziția jucătorilor pe semnele marcate pentru a nu se mări sau micșora distanța de 

aruncare și prindere și nici modul de execuție. 

 2. CINE ARUNCĂ MINGEA MAI DEPARTE? 

  Colectivul se împarte în două echipe egale numeric. Fiecare va primi câte o minge de oină. 

Se trasează câte o linie de start pentru fiecare echipă. Pe rând, jucătorii aruncă mingea. De fiecare 

dată, mingea se va arunca mai departe de locul unde a căzut, ca urmare a aruncării efectuate de 

jucătorul dinainte. În primul tur mingea se aruncă cu mâna dreaptă, iar în turul al doilea, cu mâna 

stângă. Câștigă echipa care ajunge cu mingea cel mai departe. 

 3. CURSA PE CARTOANE  

 Materiale – cartoane groase, cu dimensiunea de 30/50 cm. 

    Jucătorii împărțiți pe echipe de câte 4 – 5 elevi sunt așezați în coloane de câte unul, în 

spatele unei linii de plecare. În fața ei, la distanțe de 12 -15 pași, se marchează o linie de sosire. 

Primul din fiecare coloană are câte două cartoane. La semnal pune cartoanele jos și așează câte un 

picior pe fiecare carton, iar marginea din față o apucă cu mâna din aceeași parte, îndoind cartonul 

ușor spre gambă. Pornește în acest mod până la linia de sosire. După ce a depășit-o, coboară de pe 

cartoane, le ia în mână, fuge înapoi și le așează pe linia de plecare. Urmează al doilea și procedează 

la fel, apoi următorii până la ultimul. 

 Nu e voie să se ridice picioarele de pe cartoane sau să se târască cartoanele cu picioarele, 

fără să fie ținute cu mâna. 

 4. MINGEA PRIN TUNEL 

   Jucătorii sunt împărțiți în două echipe și așezați în coloană de câte unul, cu picioarele mult 

depărtate. Fiecare jucător se găsește pe căte un semn, la distanță de doi pași unul de celalalt. La 

semnal jucătorul din capătul coloanei rostogolește o minge printre picioarele celorlalți jucători din 

coloană. Ultimul din coloană o prinde, fuge cu ea în față și se așează în capul coloanei, pe primul 

semn, în timp ce toți ceilalți se retrag pe semnul următor. 

 Jocul continuă, terminându-se când echipa ajunge din nou în formație inițială. Câștigă 

echipa care termină prima. 

 5. MINGILE IN CERC 
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 Toți jucătorii formează un cerc, cu intervale de 2-3 pași între ei și sunt puse în joc între două 

și patru mingi, plasate la distanțe egale în cercul jucătorilor. La semnal începe transmiterea cât mai 

rapidă a mingilor în același sens, ele urmărindu-se una pe cealaltă. Jucătorul care este prins de două 

mingi deodată este penalizat cu un punct. După reluarea jocului, din același loc, transmiterea se 

execută în sens invers. 

              Câștigător este acela care are cât mai puține sau niciun punct de penalizare. Cel care pierde 

mingea, o readuce rapid în joc, indiferent de locul în care se găsesc în momentul acela celelalte 

mingi. 

 6. MINGE, STAI! 

 Jucătorii formează un cerc mare. Unul dintre ei stă în mijlocul cercului cu o minge în mână. 

Copiii care formează cercul, au fiecare câte un număr. Cel din mijloc aruncă mingea vertical în sus 

și strigă un număr. Cel strigat fuge imediat și caută să prindă mingea. În clipa în care a prins-o, 

strigă : ,,minge, stai !’’ – semnal la care toți jucătorii, care între timp au fugit în toate direcțiile, se 

opresc acolo unde se găsesc. Jucătorul care are mingea își alege pe unul dintre cei răspândiți pe 

teren. Cel indicat se întoarce cu spatele, iar jucătorul cu mingea încearcă să-l lovească. Dacă l-a 

lovit, primește un punct. În cazul în care nu-l lovește, jocul va fi reînceput de acela pe care l-a țintit, 

dar nu l-a nimerit. 

 

Bibliografie: 

1. Oprea, L.- Jocurile de mișcare în lecția de Educație Fizică, Editura SEMNE, București, 1990 

 

 

MODALITĂȚI DE STIMULARE A IMAGINAȚIEI ȘI CREATIVITĂȚII 

 
Prof. Iulica Dihoru  

Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Craiova, jud. Dolj 

 

 

 Termenul de creativitate a fost introdus în psihologie de Allport în 1937, care afirma că 

substratul psihic al creației presupune o predispoziție a persoanei spre nou, precum și o anumită 

organizare a proceselor psihice în sistemul de personalitate, el fiind reductibil la aptitudini (care 

sunt doar «o serie de însușiri și funcții parțiale»). Creativitatea include facultatea de a înțelege, a 

reproduce și rezolva numeroase probleme impuse de viață, profesiune, mediu etc. Psihologii înțeleg 

prin a fi creativ potențialul de a crea ceva nou, original și adecvat realității. Este considerată o 

capacitate general umană, care există în diverse grade și proporții la fiecare individ, ceea ce permite 

stimularea și antrenarea ei încă de la cele mai fragede vârste. 

Creativitatea este un proces complex, care angajează întreaga personalitate a elevului, ce 

urmează a fi dezvoltată pe diferite căi, atât în procesul de învăţământ, cât şi în cadrul activităţilor 

extraşcolare. 

Inteligența, alături de creativitate, reliefează complexitatea cognitivă a individului, 

caracterizată prin antrenament și rapiditate perceptive, siguranță a raționamentelor, flexibilitate a 

gândirii și plasticitate a memoriei. Cei doi factori, inteligența și creativitatea, interacționează activ 

în orice proces cognitiv. Creativitatea nu se reduce la inteligență, însă inteligența este o condiție 

internă, un instrument al creativității. 
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Metode de stimulare a imaginaţiei și a creativităţii 

Metodele de stimulare a creativităţii pot fi definite ca un sistem de procedee specifice, 

polivalente, orientate spre dezvoltarea mentală a elevului, prin oferirea de oportunităţi pentru a 

încerca idei noi, modalităţi noi de gândire şi de rezolvare a problemelor. 

Strategia pentru o predare creativă în şcoală reprezintă organizarea proiectivă a unei 

înlănţuiri de situaţii educaţionale, prin parcurgerea cărora elevul dobândeşte cunoştinţe noi, 

priceperi, deprinderi şi competenţe. Încurajarea elevilor să înveţe dincolo de a memora şi a utiliza 

niveluri mai profunde de gândire şi sprijinirea cadrelor didactice în aplicarea strategiilor de predare 

creativă sunt benefice atât cadrelor didactice, cât şi elevilor. 

 Metode de dezvoltare a imaginaţiei și a creativităţii pentru disciplina Educaţie muzicală: 

a) Brainstorming sau ,,furtună în creier” 

Se porneşte de la următoarea idee: „Nimic nu se critică, nimic nu se şterge, fără atitudini sau 

prejudecăţi, cât mai multe idei!” 

 Metoda are drept scop emiterea unui număr cât mai mare de soluţii, de idei, privind modul 

de rezolvare a unei probleme, în speranţa că, prin combinarea lor, se va obţine soluţia optimă. Calea 

de obţinere a acestor idei este aceea a stimulării creativităţii în cadrul grupului, într-o atmosferă 

lipsită de critică, neinhibatoare, rezultat al amânării momentului evaluării. Brainstorming-ul se 

desfăşoară în cadrul unui grup nu foarte mare (maxim 30 de persoane), de preferinţă eterogen din 

punct de vedere al pregătirii, sub coordonarea unui moderator, care îndeplineşte rolul atât de 

animator, cât şi de mediator. Durata optimă este de 20–45 de minut. 

b) Metoda Philips 6 / 6 

 Metoda Philips 6/6 a fost elaborată de către profesorul de literatură J. Donald Philips (de 

unde provine şi numele) care a testat-o la Universitatea din Michigan. Este similară brainstorming-

ului şi tehnicii 6/3/5, însă se individualizează prin limitarea discuţiei celor 6 participanţi la 6 minute. 

Acest fapt are ca scop intensificarea producţiei creative, ca şi în cazul tehnicii 6/3/5. 

           Etapele metodei Philips 6/6 

1.    Constituirea grupurilor de câte 6 (4 membri + 1 secretar + 1 conducător de   grup). 

           Secretarul fiecărui grup are în plus sarcina de a consemna ideile colegilor. Conducătorul este 

cel care dirijează dezbaterea în cadrul grupului şi prezintă concluziile. 

2.   Înmânarea temei/problemei ce urmează a fi dezbătută în particular, de către fiecare grup 

şi motivarea importanţei acesteia. 

3.    Desfăşurarea discuţiilor pe baza temei, în cadrul grupului, timp de 6 minute. 

          Acestea pot fi libere, în sensul că fiecare membru propune un răspuns şi la sfârşit se reţin 

ideile cele mai importante sau pot fi discuţii progresive în care fiecare participant expune în cadrul 

grupului său o variantă care e analizată şi apoi se trece la celelalte idei. 

b) Sinectica este metoda ce încurajează apariţia ideilor noi (ca şi brainstorming-ul) şi 

modificarea parţială a unor idei, combinarea ca rezultat al analogiilor permise. În sinectică (de la 

synecticos în limba greacă) se „reunesc elemente aparent disparate” şi trebuie găsită sinapsa 

(legătura între elemente), legătura pe care profesioniştii unei singure ramuri nu o pot găsi decât cu 

ajutorul specialiştilor din altă ramură. 

Este cazul muzicii, ale cărei probleme uneori pot fi rezolvate de biologi, medici 

ciberneticieni etc. Sinectica invită la eliberarea de canoane şi graniţe monodisciplinare şi stimulează 

gândirea paradoxală. În Educaţia muzicală poate fi folosită în diverse segmente ale lecţiei, la 

diverse clase fără pretenţia de a da soluţii unicat, ci numai de a forma o viziune asupra sinapselor ce 

există, încă nebănuit între domenii. 
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c) Concasarea este metoda inversă sinecticii, şi anume a concasa presupune a sfărâma, a 

desface în unităţi mici un material, o concepţie care până în momentul acela părea unitară, 

omogenă. Elevii au ocazia la ora de Educaţie muzicală, în funcţie de nivelul clasei, să investigheze 

şi să abordeze puncte de vedere noi, unele neconformiste, despre un compozitor, o manieră stilistică 

etc. 

          Metode de stimulare a creativităţii elevilor prin activităţi (activităţi Outdoor) 

           Educaţia outdoor, educaţia în aer, este o formă organizată de învaţământ care se desfăşoară 

în aer liber, tratează şi pregăteşte pentru viaţa în aer liber. Ea se bazează pe filosofia, teoria şi 

practica educaţiei experienţiale şi a educaţiei ecologice, dezvoltând la elevi înţelegerea şi aprecierea 

de sine, a celor din jur şi a lumii naturale. Concepţia acestui nou tip de educaţie este că orice om, în 

anumite condiţii, îşi mobilizează, prin creativitate, resursele corporale şi mintale. 

          Educaţia outdoor se realizează cu ajutorul experienţelor programate, care se desfăşoară într- 

un singur loc sau în cursul unor calătorii.  

În concluzie, creativitatea este un proces complex, care angajează întreaga personalitate a 

elevului. În şcoală nu se poate vorbi de creaţii de mare originalitate decât la elevii excepţionali, la 

ceilalţi fiind vorba doar de un potenţial creativ care poate fi dezvoltat pe diferite căi, atât în procesul 

de învăţămant, dar mai ales în cadrul activităţilor extraşcolare o mare pondere în cadrul acesta 

având-o activităţile outdoor. 

 

Bibliografie: 
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3.http://www.slideshare.net/primariacatunele/stimularea-creativitatii-elevilor-prin-activitati-outdoor 
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TEST DE EVALUARE 

 

Prof. Ancuţa Iacob 

Şcoala Gimnazială Nr. 3 Mangalia, jud. Constanţa  

 

1. Indică pentru fiecare cuvânt din prima coloană definiţia corespunzătoare din a doua coloană: 

   

ton deschis                    îşi schimbă grosimea pe parcurs 

dactilopictură                     culoare cu alb, apă 

linie modulată                                             soare, lumină, veselie 

galben                                                        ştampilare cu degetul 

linie în duct continuu                                  nu se ridică instrumentul până nu se termină modelul    

 

2. Completează spaţiile punctate:    

http://marimarcu.blogspot.com/2012/12/metode-de-stimulare-creativitatii.html
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a. verde se obţine din amestecul lui galben cu ................... 

b. complementara lui roşu este ........................................... 

c. din roşu cu albastru obţinem ......................................... 

d. din amestecul complementarelor obţinem griuri ........................ 

              

3. Realizaţi corespondenţa între cele două coloane: 

 

Zeus          zeiţa înţelepciunii 

Poseidon         zeul suprem 

Atena          zeul războiului 

Hera          zeul mării 

Ares          zeiţa frumuseţii 

Afrodita         zeiţa familiei 

 

4. Cum se pictau în Egipt personajele?  Realizează corespondenţa corectă: 

   

Cap     faţă 

Umeri     lateral 

Ochi     profil 

Picioare    faţă 

 

 

Barem de notare: 

Exerciţiul 1 

5 x 0.4= 2 p 

Exerciţiul 2 

4 x 0.5= 2 p 

Exerciţiul 3 

6 x 0.5= 3 p 

Exerciţiul 4 

4 x 0.5= 2 p 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

 

Bibliografie: 
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VI. ÎNVĂȚĂMÂNT PREŞCOLAR/ PRIMAR 

 

 

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

PROIECT DE INTERVENȚIE - “SĂ NE JUCĂM AFARĂ!” 

 

Prof. Eugenia Apetroi - Școala Gimnazială “Alecu Russo” Iași, jud. Iaşi 

Prof. Anne-Marie Răcoare - C.E.I.P. “La Esperanza” Cantillana, Spania 

 

 

 Jocul în aer liber are un rol crucial în dezvoltarea armonioasă și sanatoasa a copilului. Într-o 

epocă în care televizorul și calculatorul domină din ce în ce mai mult viața copilului și îl atrag în 

plasa sedentarismului, activitățile în aer liber sunt o fărâmă de speranță la care merită să apelezi 

pentru a crește un copil falnic și sănătos, atât din punct de vedere fizic, cât și mental. Joaca în aer 

liber dezvoltă copilului o mulțime de abilități noi, complet diferite de cele pe care le dobândește din 

joaca în spații închise!  

 Beneficiile fizice ale jocului în aer liber sunt cele mai numeroase pentru dezvoltarea 

copilului. Petrecerea timpului în aer liber încurajează, înainte de orice, practicarea multor tipuri de 

sport: fotbal, baschet, handbal, volei etc., care se dovedesc esențiale pentru creșterea lui 

armonioasă. Supraponderalitatea și obezitatea sunt cele mai mari riscuri pentru sănătate la care sunt 

expuși copiii erei moderne. În prezent, din ce în ce mai mulți copii sunt sedentari și mănâncă 

defectuos, lucruri care contribuie la îngrățarea rapidă și apariția problemelor de sănătate.  

 Jocul în aer liber oferă copilului oportunitatea de a alerga, de a se plimba sau de a merge cu 

rolele, bicicleta, trotineta. Țopăiala și alergatul de colo până colo sunt exerciții fizice importante, 

care ajută la dezvoltarea grupelor de mușchi, la întărirea oaselor și la buna funcționare a tuturor 

organelor. Activitatea fizică și jocurile care se practică în aer liber au un impact puternic asupra 

dezvoltării lui emoționale și sociale, dar și asupra comportamentului. Jocul în aer liber ajută copilul 

să își facă prieteni noi și să-și dezvolte viața socială, fiind un instrument puternic de socializare.  

 Echipa de intervenție: este formată din 10 persoane: un manager de proiect, cadre didactice 

(membri), asistenţi sociali, psihopedagog, animatori socio-culturali, un medic de familie, asistent 

medical. 

 Parteneri: Asociația EdProcedo Iași, sponsori 

 Grupul țintă este format dintr-un număr de 60 de copiii cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani, 

din toate mediile sociale și culturale. Grupul nu trebuie să fie omogen, încercând să creăm legături 

de prietenie între copii, indiferent de statutul social și financiar, evitând segregarea. 

 Problema - Există prea mulți copii care îşi petrec ore întregi în faţa calculatorului, devenind 

astfel imuni la violenţă, căpătând un comportament agresiv. Pentru că jocul le ocupă gândurile 

permanent încep să aibă rezultate proaste la şcoală, nu se pot concentra pentru că nu se odihnesc 

suficient şi nu învaţă să cultive relaţii adevărate. Dar şi sănătatea fizică are de suferit. Se bănuieşte 

că jocurile video, ca şi televizorul, ar avea de a face cu epidemia de obezitate care a lovit lumea în 

ultimii ani. Pasionaţii de jocuri sunt mai sedentari, adesea mănâncă în faţa calculatorului şi pot avea 

probleme cu tendoanele şi articulaţiile. 

 Consecințele neintervenției: 

Pe termen scurt: 
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• Lipsa interesului de implicare a copiilor în activitatea fizică; 

• Acutizarea problemelor sociale și medicale ale copiilor afectați de flagelul jocurilor pe calculator. 

Pe termen lung: 

• Creșterea numărului de tineri care vor fi pasivi la implicarea în comunitatea modernă; 

• Accentuarea sentimentului de singurătate, de neîncredere în semeni; 

• Creșterea numărului de tineri cu probleme de sănătate cauzate de sedentarism; 

• Creșterea ratei de violență cauzate de folosirea excesivă a jocurile video și TV. 

 Scopul proiectului: 

 Implicarea unui număr de 60 de copiii cu cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani, din toate 

mediile sociale și culturale, în derularea jocurilor copilăriei, alături de alți copii. 

 Conștientizarea problemelor cauzate de sedentarism și accesarea excesivă a jocurilor video. 

 Obiectivele proiectului 

 

Obiective de proces Obiective de rezultat 

O1. stabilirea acordurilor de voluntariat a 

membrilor calificati externi asociației, în  primele 

două săptămâni de activitate 

O1 -creșterea cu 50 % a încrederii copiilor în 

forțele fizice proprii 

O2. dotarea spațiului sportiv outdoor cu 

materialele necesare desfășurării jocurilor, în 

termen de o lună  

O2 -creșterea cu 50% a calitatii lucrărilor și 

micșorarea timpului de executie a acestora 

O3. crearea suportului teoretic pentru desfășurarea 

activităților sportive, în termen de două săptămani  

O3 -copiii vor înţelege mai bine cu peste 60% 

că ceea ce ştiau ei despre diversitatea 

activităților outdooor este relativ limitat. 

O4. realizarea de materiale de conștientizare a 

problemelor legate de sedentarism și violență, 

acordarea primului ajutor, în termen de două luni           

O4 -lărgirea orizonturilor de cunoaştere cu 

peste 50% a copiilor implicaţi în proiect prin 

vizualizarea materialelor. 

  

 Analiza SWOT 

 Analiza SWOT este o tehnică ce poate fi utilizată pentru evaluarea unor produse, servicii, 

organizaţii sau proiecte astfel încât să fie posibilă luarea unei decizii corecte privind ce mai bună 

strategie de dezvoltare. Analiza SWOT reprezintă o modalitate foarte bună de evaluare a stării 

generale a unei situații astfel încât, să poată fi elaborat un plan de dezvoltare în care să se ţină cont 

de punctele tari ale acesteia, să se elimine punctele slabe, să se exploateze eficient oportunităţile 

apărute şi care să permită contracararea eventualelor ameninţări. 

 

Puncte tari: Puncte slabe: 

-personalul implicat în proiect are o înaltă 

calificare; 

-materialele folosite sunt de ultimă generaţie, 

atractive și uşor de utilizat; 

- zona aleasă pentru şedere este deosebită, ideală 

pentru activităţi creativ-recreative; 

-costul ridicat al bazei materiale; 

 

 

Oportunităţi: Ameninţări: 

-solicitări din rândul beneficiarilor; -lipsa fondurilor alocate acestui gen de 
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-date statistice provenite de la Ministerul Educaţiei 

Naționale; 

-sensibilizarea opiniei publice cu privire la 

sedentarism și violență. 

activitate; 

-lipsa persoanelor specializate care să lucreze 

într-un stil diferit cu aceşti copii; 

-lipsa de interes din partea beneficiarilor; 

-lipsa sponsorilor. 

 

 Graficul GANTT 

 Diagrama Gantt este un instrument de planificare, elaborat în 1917 de Henry L.Gantt,  

inginer și sociolog de origine americană. Frecvent utilizată în managementul de proiect, o diagramă 

Gantt oferă o ilustrare grafică a unui program de activități, care ajută la planificarea, coordonarea și 

monitorizarea unor sarcini specifice dintr-un proiect.  

 Intervalul în care se va desfăşura proiectul: 10 ianuarie  -  31 august  

 Intervalul în care copiii se vor implica în activităţi: 1 iulie - 20 august 

 

 Aplicarea și monitorizarea 

 

Obiectiv Activitate 
Timp 

alocat 
Responsabil Locaţie 

Resurse 

materiale 
Rezultate 

O1.stabilirea 

acordurilor 

de voluntariat 

cu personalul 

calificat 

(animator 

socio-

cultural, 

medic, 

asistent) 

externi, în  

primele două 

săptămâni de 

activitate 

A1.contactarea 

personalului 

calificat pentru 

derularea 

activităților din 

proiect 

A2. încheierea 

contractului de 

voluntariat cu 

personalul 

calificat 

14 

zile 

 

-managerul 

de proiect 

-sediul 

asociației 

-copie 

proiect 

-foi xerox 

-contract 

parteneriat 

-evidenţă 

clară a 

specialiştilor 

implicaţi în 

proiect și a 

atribuțiilor 

specifice 

O2.dotarea 

spațiului 

sportiv 

outdoor cu 

materialele 

necesare 

desfășurării 

jocurilor, în 

termen de o 

lună 

A3.studiu de 

piaţă pentru a 

alege produse de 

calitate şi la un 

preţ rezonabil 

A4.achiziţionarea 

materialelor 

necesare dotării 

spațiului outdoor 

A5.amenajarea 

efectivă a 

spațiului 

25 ian 

– 25 

mar  

-animatorii 

socio-

culturali 

-managerul 

de proiect 

-sponsorii 

 

-spațiul 

de joacă 

-oferte 

comerciale 

-

echipamente 

sportive 

specifice 

-copiii vor 

avea acces la 

o bază 

materială 

modernă și 

complexă 
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Obiectiv Activitate 
Timp 

alocat 
Responsabil Locaţie 

Resurse 

materiale 
Rezultate 

O3.crearea 

suportului 

teoretic 

pentru 

desfășurarea 

activităților 

sportive, în 

termen de 

două 

săptămani         

A6.alcătuirea 

unui manual al 

taberei care 

cuprinde 

activitățile 

sportive și de 

prim ajutor ce 

urmează a se 

desfășura 

A7.stabilirea 

graficului de 

activități 

educative 

20 

zile 

-animatorii 

socio-

culturali  

-medic și 

asistent 

medical 

-sediul 

asociației 

-resurse 

teoretice din 

literatura de 

specialitate 

-manualul 

taberei 

-graficul 

activităților 

O4.realizarea 

de materiale 

de 

conștientizare 

a 

problemelor 

legate de 

sedentarism 

și violență, 

acordarea 

primului 

ajutor 

A8.elaborarea 

materialelor și 

machetelor de 

conștientizare a 

problemelor în 

cauză 

10 

zile 

 

-animatorii 

socio-

culturali  

-medic și 

asistent 

medical 

-sediul 

asociației 

-resurse 

teoretice din 

literatura de 

specialitate 

-materiale de 

conștientizare: 

machete, 

video 

 

 Evaluarea proiectului. Planificarea evaluării: 

  -plan de raport final 

 rezultatele evaluării vor fi prelucrate de membrii echipei de proiect  

 proiectul de evaluare se va baza pe studii de caz, chestionare, interviuri 

-Evaluarea iniţială – studii de caz și pe analiza de nevoi a tuturor elevilor participanți 

-Evaluarea continuă – rezultatele vizibile ale proiectului, precum și rapoarte de activitate întocmite 

cu stricteţe de către asistenţii sociali şi psihopedagog, numărul tinerilor implicați în proiect (fișe de 

autoevaluare, rapoarte) 

-Evaluare finală – numărul copiilor implicați în proiect, numărul de activități coordonate în cadrul 

proiectului 

 Joaca afară, în aer liber, încurajează copilul să își dezvolte imaginația și creativitatea, să își 

asume riscuri și responsabilități, să găsească singur soluții sau strategii și să descopere plăcerea de a 

face anumite lucruri. Activitățile făcute de copii în mijlocul naturii se dovedesc a fi cel mai puternic 

remediu antistres. Alergarea și petrecerea timpului în aer liber contribuie la redarea unei stări de 

relaxare și destindere, esențiale pentru sănătatea emoțională. Așa numita “generație de interior” 

trebuie determinată să iasă afară la joacă. 
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ÎNMULȚIREA NUMERELOR NATURALE PÂNĂ LA 5 / 

„O SEARĂ MINUNATĂ” DE MONICA ROHAN   

-Proiect didactic- 

 

Prof. Sorin Florin Finiş 

Liceul Tehnologic „Nicanor Moroşan” Pîrteştii de Jos, jud. Suceava 

 

 

CLASELE: II - III (învățământ simultan) 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: Finiş Sorin Florin 

 

Clasa a II-a Clasa a III-a 

ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe 

ale naturii 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare 

DISCIPLINA: Matematică DISCIPLINA: Limba și literatura română 

TEMA: Înmulțirea numerelor naturale până la 5 TEMA: „O seară minunată” de Monica Rohan 

TIPUL LECŢIEI: Consolidare  TIPUL LECŢIEI: Recapitulare 

COMPETENȚE SPECIFICE: 1.5; 6; 3.1 COMPETENȚE SPECIFICE: 3.1; 3.2; 3.3 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

O1: să rezolve corect exerciții de înmulțire;  

O2: să utilizeze corect terminologia specifică 

operațiilor matematice învățate;  

O3: să verbalizeze modalitățile de calcul 

utilizate în rezolvarea exercițiilor și 

problemelor;  

O4: să scrie numere ca produse de doi factori; 

O5: să rezolve probleme cu două operații. 

METODE ŞI PROCEDEE: conversația, 

exercițiul, munca independentă, explicația, 

task cards  

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

O1: să citească fluent și expresiv textul;  

O2: să descifreze textul citit pe baza unor 

exerciții;  

O3: să alcătuiască enunțuri corecte, conform 

cerințelor;  

O4: să diferențieze ortogramele studiate în 

acest capitol;   

O5: să-și adapteze vorbirea la situații diferite 

de comunicare dialogată. 

METODE ŞI PROCEDEE: RAI, explicația, 

lectura model, lectura, exercițiul, empatia 

MATERIAL DIDACTIC: fișe, manual, tablă, 

cretă, caiete, creioane colorate 

MATERIAL DIDACTIC: mingiucă, fișe, caiete, 

manuale, tablă, cretă albă, cretă colorată 

 

 

 

 

 

https://www.instagantt.com/standalone.html?gclid=EAIaIQobChMInce4yNWH4gIVkcmyCh29PAN-EAAYAyAAEgKO2PD_BwE
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DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

 

Moment organizatoric 

Asigurarea condițiilor pentru buna desfășurare a 

lecției.  

Activitate independentă  

Elevii vor rezolva exercițiile de pe Anexa 1. 

Moment organizatoric 

Se stabileşte un climat optim pentru buna 

desfăşurare a lecţiei. 

Activitate directă  

Reactualizarea cunoștințelor  

Elevii aruncă mingea primită și formulează 

întrebări despre Crăciun, fiind ghidați în special 

spre tradițiile specifice acestei sărbători.  

 Anunțarea temei și a obiectivelor  

Se anunță tema lecției și obiectivele.  

Dirijarea învățării  

Lectura model este efectuată de către învățător, 

urmând exprimarea răspunsului subiectiv din 

partea elevilor: 

 Desenează un emoticon pe tablă care să 

reflecte ceea ce simți după lectura textului. 

 Ce v-a plăcut cel mai mult în text? Ce v-a 

emoționat în legătură cu fragmentul dat? 

Care este tema textului citit?  

Copiii citesc textul pe fragmente.  

Se explică cuvintele noi şi expresiile.  

Se formulează propoziţii folosindu-se cuvintele 

noi din text.  

Cu ajutorul întrebărilor, elevii vor prezenta pe 

scurt conţinutul fragmentului.  

Se procedează la fel cu toate fragmentele. 

Activitate directă 

Reactualizarea cunoștințelor  

 Ce am făcut ora trecută la matematică? 

 Cum se numesc numerele pe care le 

înmulțim? 

 Cum se numește rezultatul înmulțirii? 

Anunțarea temei și a obiectivelor  

Astăzi, la ora de matematică, vom rezolva 

exerciții și probleme cu operațiile matematice 

învățate.  

Dirijarea învățării 

Se fac câteva exerciții de calcul oral: 

 Care este numărul cu 2 mai mare decât 5? 

 Care este numărul de 3 ori mai mare decât 7? 

 Care este dublul numărului 5? 

 Care este produsul numerelor 2 și 8? 

Activitate independentă  

Obținerea performanțelor (fixarea)  

Elevii vor rezolva exercițiile de pe Anexa 2: 

1. Încercuiește, folosind culoarea ta 

preferată, varianta corectă de răspuns:  

a) Copilul se juca cu:  

•mașinuța •tractorașul •trenulețul  

b) Mama pregătește: 

•ciorbă   •cozonaci    •salată de fructe  

c) Băiatul este: 

• bucuros     •trist •nedumerit 

2. Completează spațiile cu informații din 

text:  

• Bradul era încărcat cu 

_______________, _____________________, 

___________, ______________, 

______________________________.  
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 Care este triplul numărului 9? 

Elevii vor rezolva pe caiete următoarele 

exerciții: 

1. Află numerele cu 2 mai mari decât: 5, 7, 8, 

3, 9.  

2. Află numerele de 3 ori mai mari decât: 2, 5, 

7, 8, 9. 

3. Scrie numerele următoare ca produs de doi 

factori: 9, 10, 15. 

4. Calculați:  

2 x 3 x 2 =       3 x 2 x 5 = 

2 x 2 x 2 =       3 x 3 x 5 = 

3 x 2 x 4 =       2 x 2 x 2 = 

Obținerea performanțelor 

5. Alina a confecționat 5 ornamente pentru 

brad, iar sora ei de 2 ori mai multe. Câte 

ornamente au confecționat cele două fete 

împreună? 

• Textul are _______ personaje, 

______alineate, _______linie de dialog.  

• Toată casa miroase a __________ și a 

_____________.  

3. Alege varianta corectă:  

înpodobit / împodobit îmbietor / înbietor

 înmiresmat / îmiresmat 

înbucătură / îmbucătură înghețat / îmghețat

 înpădurit / împădurit 

4. Completează spațiile cu următoarele 

ortograme potrivite.  

 În seara de Ajun, Raluca și Bianca au 

mers _____ (la / l-a) Darius să-l colinde. Acesta 

le-a primit cu mare bucurie _____ (la / l-a) el în 

casă. Fetele _____ (iau / i-au) făcut o surpriză 

grozavă!  

— Cu ce vă pot servi? le-a întrebat Darius.  

— Eu, ____ (ia / i-a) răspuns Raluca, vreau 

să _____ (iau / i-au) o prăjitură.  

— Bunica ta a făcut cozonacul? _____ (la / 

l-a) întrebat Bianca mușcând cu poftă dintr-o 

felie.  

— Da, bunica _____ (la / l-a) făcut, _____ 

(ia / i-a) răspuns mândru Darius.  

Fetele au mâncat pe săturate, apoi _____ (iau / i-

au) mulțumit băiatului pentru frumoasa primire. 

Activitate independentă 

Evaluare  

Elevii potrivesc înmulțirile date  cu rezultatele 

corecte sub forma unui puzzle.  

Activitate directă 

Evaluarea  

Mimează reacția pe care o va avea copilul dacă:  

a) Moș Crăciun vine încărcat cu multe cadouri.  

b) Primește doar o vărguță, pentru că nu a fost 

cuminte.  

c) Moș Crăciun nu îi aduce ceea ce și-a dorit.  

Tema pentru acasă  

Exercițiile 1 și 2 pag. 53 

Exercițiile 3 și 4 pag. 53 (pentru elevii cu 

rezultate bune)  

Tema pentru acasă  

Redactează o invitație pentru serbarea de 

Crăciun.  

 

 

ANEXA 1 

1. Calculați: 

2 x 5 = 

3 x 7 = 

4 x 8 = 

3 x 7 = 

5 x 3 = 

4 x 7 = 

2 x 8 = 

3 x 9 = 

3 x 8 = 

4 x 5 = 

5 x 6 = 

5 x 5 = 

2. Colorează cu verde produsul corect: 
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3 x 7 = 21 25 15 

4 x 8 = 16 32 18 

3 x 9 = 18 16 27 

5 x 7 = 35 34 32 

2 x 9 = 18 21 25 

3 x 3 = 15 18   9 

5 x 7 = 35 25 24 

3 x 5 = 10 15 21 

3. Completați factorul care lipsește: 

3 x _ = 15 

5 x _ = 20 

_ x 4 =   8 

_ x 9 = 27 

2 x _ = 18 

3 x _ = 21 

_ x 5 = 25 

_ x 8 = 32 

4. Moș Crăciun se plictisește în timpul verii. Îi plac mult peștii. Dacă toți copiii din lume i-ar 

face cadou un acvariu, ce instrucțiuni de îngrijire ar trebui să conțină pachetul surpriză?  

5. Andrei are în brad 3 globuri argintii și de 5 ori mai multe globuri roșii. Câte globuri are 

Andrei?  

 

 

OPTIMIZAREA PROCESULUI EDUCATIV PRIN PARTENERIATUL 

FAMILIE-GRĂDINIȚĂ-COMUNITATE 

 

 

Prof. înv. preșcolar Ligia Lăpădat  

Liceul Teoretic „Callatis” – Structura G.P.N. Nr. 2 Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul 

copilului la nivelul procesului educativ. El presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni 

educative între factorii educaţionali. Parteneriatul educaţional se desfăşoară împreună cu actul 

educaţional propriu-zis. El se referă la proiectarea, decizia, acţiunea şi colaborarea dintre instituţii, 

influenţe şi agenţi educaţionali. 

   Parteneriatul educaţional se realizează între: 

- instituţiile educaţiei: familie, grădiniță, şcoală şi comunitate 

- agenţii educaţionali: copii, părinţi, profesori, specialişti în rezolvarea unor probleme educaţionale 

(psihologi, consilieri psiho-pedagogi, terapeuţi etc.) 

- membri ai comunităţii cu influenţă asupra creşterii, educării şi dezvoltării copilului (medici, 

factori de decizie, reprezentanţii bisericii, ai poliţiei etc.) 

 Necesitatea abordării parteneriatului dintre cele trei mari „instituţii”: grădiniță/ şcoală, 

familie şi societate atrage după sine o mare colaborare şi responsabilitate din partea fiecăreia, 

educaţia copilului fiind o acţiune care presupune schimb de experienţe, de competenţe şi valori între 

toţi adulţii care îl susţin în dezvoltare şi cu care acesta intră în contact. 

 Grădiniţa este spaţiul modern pentru satisfacerea nevoilor de comunitate ale copiilor, de 

stabilire a apartenenţei la aceasta, de socializare în cadrul grupului. 

Școala se conturează drept o instituţie care oferă servicii educaţionale, transmite cunoştinţe, 

dezvoltă abilităţi, formează competenţe, norme, valori recunoscute şi acceptate social. Ea 

funcţionează într-o comunitate alcătuită din mai mulţi factori de educaţie, care au la rândul lor o 

ofertă educaţională: familia, autorităţile, organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale. 



Dialoguri Didactice – Nr. 11, iunie 2019 

 

 

 

150 

 

În familie, fiecare membru este special, are rolul său şi în raport cu ceilalţi îşi constituie o 

identitate specifică. Aici sunt valorizate diferenţele pentru că fiecare este important şi indispensabil. 

Familia însăşi există şi se structurează prin caracteristicile membrilor ei, evoluează împreună cu 

aceştia, integrează schimbările din viaţa lor şi se lasă modificată de fiecare membru al ei. 

Prin participarea la viața societății copilul reuşeşte să păşească dincolo de „pragul casei” în 

condiţii de siguranţă. El se află printre semeni, dar relaţiile sunt mai puţin afectivizate şi au 

detaşarea unei comunicări sociale. Este un spaţiu unde copilul poate experimenta o imagine de sine 

mai realistă şi poate stabili relaţii pe care el însuşi să le gestioneze. Tot prin societate, copilul poate 

adera la un model de grup, poate obţine opusul individualităţii - stare de apartenenţă ce-i conferă 

forţă, stabilitate, siguranţă. 

Relaţia dintre grădiniţă-școală-familie-comunitate este de determinare şi susţinere reciprocă. 

Astfel, în mod firesc, părinţii sunt primii educatori ai copilului. Vine apoi rândul profesioniştilor din 

grădiniţe şi şcoli să se ocupe de educarea şi formarea copiilor printr-o metodologie şi un curriculum 

specific vârstei acestora. Dar educaţia copiilor, priviţi ca cei mai tineri membri ai unei comunităţi, 

este responsabilitatea întregii comunităţi. Ea este leagănul creşterii şi devenirii copiilor ca viitori 

adulţi responsabili de menirea lor în folosul întregii comunităţi. 

Comunitatea de oameni care trăiesc şi învaţă împreună constituie contextul primordial în 

care se desfăşoară educaţia şi are la bază următoarele caracteristici: 

- ca fiinţe sociale, oamenii au, din cele mai vechi timpuri, tendinţa firească de a se organiza în 

comunităţi guvernate de o serie de norme formale şi informale care asigură funcţionarea şi 

progresul comunităţii 

- în cadrul comunităţii, în diversele domenii de manifestare, fiecare persoană are drepturi şi 

responsabilităţi. Astfel, asigurarea accesului egal la educaţie este dreptul fiecărui membru al 

comunităţii, dar şi responsabilitatea întregii comunităţi. Sistemul de educaţie devine astfel parte 

integrantă în viaţa comunităţii, cu toate cerinţele ce decurg pentru buna lui funcţionare. 

- o comunitate care plasează educaţia printre priorităţile sale este o comunitate care acţionează 

conştient în folosul tuturor membrilor săi. Este bine ştiut faptul că, pe termen lung, investiţia în 

educaţie este cea mai valoroasă pentru societate. 

- în cadrul unei comunităţi, grădiniţa şi şcoala sunt instituţii care asigură educaţia copiilor dar 

sprijină, în acelaşi timp, preocuparea şi nevoia adulţilor pentru perfecţionare continuă şi învăţarea 

pe tot parcursul vieţii. 

Atunci când părinţii, copiii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră parteneri în 

educaţie, se creează o comunitate de suport care începe să funcţioneze. Grădiniţa/ școala reprezintă 

un sprijin pentru comunitate şi nu doar un loc în care copiii/ elevii îşi însuşesc cunoştinţe. Din acest 

motiv, parteneriatele grădiniță-școală-familie-comunitate trebuie văzute ca o componentă esenţială 

şi necesară în organizarea sistemului de învățământ.  

Pregătirea elevilor pentru învăţare continuă, atât la scoală, cât şi în familie, şi extinderea 

autoeducaţiei la întreagă viaţă în cadrul societăţii constituie argumente puternice pentru deschiderea 

şcolii faţă de experienţele trăite de elevi în afara şcolii şi pentru articularea celor trei tipuri de 

educaţie: formală, informală şi nonformală. Modul de dezvoltare a societăţii depinde de felul în care 

individul a fost pregătit de şcoală şi de familie. Şcoala este sinonimă cu educaţia şi vine în 

continuarea celor şapte ani petrecuţi în familie. Familia, celula de bază a societăţii, reprezintă de 

fapt o mini-societate, iar copilul învăţat să respecte reguli şi să se comporte responsabil în familie şi 

la şcoală se va integra perfect societăţii când va ajunge la maturitate. 
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RAPORT ASUPRA REZULTATELOR OBŢINUTE LA 

EVALUAREA INIŢIALĂ 2018-2019 

 

Prof. înv. preşcolar Emilia Mladin 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 53 Constanţa, jud. Constanţa 

 

 

 Evaluarea iniţială de la începutul semestrului I al Grupei Mijlocii O.N. Copiii soarelui, an 

şcolar 2018-2019 a vizat nivelul de cunostinţe şi deprinderile pe care copiii le au la începutul anului 

şcolar, în vederea reglării demersului didactic din perioada următoare. 

      În urma evaluării cunoştinţelor, priceperilor, abilităţilor dobândite de preşcolarii din grupa 

mijlocie la începutul anului şcolar 2018-2019 am putut constata evoluţia acestora atât din punct de 

vedere cognitiv, psihic, fizic cât şi comportamental. Evaluarea iniţială la grupa mijlocie am realizat-

o prin aplicarea de probe orale, scrise, practic, probe ce au fost aplicate atât în activităţile de grup 

cât şi individuale şi frontal. Evaluarea iniţială reprezintă o componentă esenţială a procesului 

instructiv educativ din grădiniţă, fără de care cadrele didactice nu ar putea constata progresele 

fiecărui copil în parte şi ale grupei în ansamblu. Pe lângă funcţiile de măsurare, de diagnosticare şi 

de prognozare, un rol important al evaluării iniţiale este stabilirea demersului didactic din perioada 

următoare, care urmăreşte în primul rând socializarea copiilor. 

 Consider că prin intermediul evaluării iniţiale se pot identifica lacunele existente la fiecare 

copil şi putem stabili în ce măsură trebuie abordat un anumit aspect al activtăţii instuctiv-educative. 

Menţionăm că vom avea în vedere faptul că jocul este activitatea fundamentală şi de aceea 

activităţile vor fi prezentate şi desfăşurate sub formă de joc, astfel încât copiii să nu sesizeze efortul 

intelectual, ci să se simtă motivaţi în realizarea cât mai eficientă a sarcinilor. De asemenea, este 

necesar să respectăm particularităţile de vastă şi individuale, motiv pentru care mă voi raporta la 

fiecare copil în parte şi nu-1 vom raporta pe el la colectiv. 

 Grupa mijlocie O.N. Copiii soarelui cuprinde un număr de 13 copii, dintre care 8 băieţi şi 5 

fete. Colectivul este format din copii rămaşi de anul trecut de la grupa mică (7%), iar un număr de 

10 copii, reprezentând 83%, sunt înscrişi pentru prima dată la grădiniţă în acest an şcolar. Dintre 

aceştia, 2 nu au fost evaluaţi pentru că nu s-au putut acomoda cu intrarea lor în colectivitate, 

plângând continuu. 

 Ponderea pe categorii de vârstă se prezintă astfel: 0,6% copii 3-4 ani; 94% copii 4-5 ani. 

Sunt 13 de copii de naţionalitate română, de religie ortodoxă, majoritatea provenind din familii 

biparentale şi doar 2 copii provin din familii monoparentale. 40% dintre părinţilor copiilor au studii 

superioare şi desfăşoară profesii importante pentru activitatea socială. 
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 Evaluarea s-a realizat prin aplicarea de probe orale, scrise, practice, probe ce au fost aplicate 

atât în activităţile de grup, cât şi individuale şi frontal. 

 Probele de evaluare iniţială au fost aplicate pe parcursul primelor două săptămâni ale anului 

şcolar, unui număr de 13 copii şi comportamentele urmărite au fost stabilite pe domenii de 

dezvoltare, în perioada: 

 10-14.09.2018 - Bine te-am găsit, grădiniţă! 

 17-21.09.2018 - Eu ştiu, eu pot! 

l. Domeniul limbă şi comunicare  

 Educarea limbajului 

        Majoritatea copiilor participă la discuţii, recunosc personajele din fişa de lucru, alcătuiesc 

propoziţii simple, însă unii refuză să fie evaluaţi, unii nu au deprinderi de colorat, mâzgălind fişa, 

iar unii dintre aceştia nu termină ceea ce au început, motivând că au obosit, ceea ce arată că nu au 

deprinderi de muncă individuală. Am putut consta, în urma testării iniţiale, că cei noi nu cunosc 

poezii, nu cunosc poveşti. Sunt şi copii care întâmpină divicultăţi la pronunţarea sunetelor şi la 

rostirea corectă şi clară a cuvintelor. 

 Măsuri ameliorative: 

         În cadrul întâlnirii de dimineaţă, ALA I (Bibliotecă) copiii vor fi antrenaţi în povestirea 

(citirea) unor imagini, întâmplări reale din viaţa de grădiniţă, urmărindu-se exprimarea corectă, 

legarea prin înţeles a propoziţiilor şi înţelegerea scrisului de oriunde ca purtător de informaţie. 

Pentru copiii care au dificultăţi de pronunţie se vor desfăşura mai multe jocuri şi exerciţii de 

corectare a vorbirii. 

           Copiii care sunt timizi vor fi solicitaţi mai des şi încurajaţi pentru a căpăta încredere în 

forţele proprii. Se efectuează în cadrul ALA I jocuri exerciţiu, jocuri de atenţie, jocuri de rol, 

dramatizări în care se va exersa memoria copiilor, intonaţia, ritmul, pauza unor ghicitori, poezii, 

scurte fragmente din poveşti. 

           Se vor desfăşura în continuare activităţi care să stimuleze dezvoltarea şi îmbogăţirea 

vocabularului. Se va pune accentul pe pronunţia corectă a sunetelor, pe muncă individuală, sau, 

chiar intervenţia logopedului. 

2. Domeniul ştiinţe 

 Prin faptul că în grupă sunt prezenţi şi copii care intră pentru prima dată în colectivitate am 

încercat ca evaluarea să se poată face şi la nivelul lor, diferenţele simţindu-se la testul al doilea. 

 Activităţi matematice 

 Toţi copiii separă jucăriile de alte obiecte, cu unele excepţii (3 copii), grupează maşinile 

după mărime şi culoare (11 copii îndeplinind parţial sarcina), identifică poziţiile spaţiale ale 

obiectelor, parţial întâmpină greutăţi nou veniţii. De asemenea, testul al doilea a fost dat celor care 

au frecventat grădiniţa cu un an în urmă. Dintre aceştia, majoritatea a reuşit să rezolve în totalitate 

sarcinile de lucru. 

 Măsuri ameliorative: 

 Copiii care au întâmpinat greutăţi vor desfăşura activităţi suplimentare în cadrul activităţilor 

liber alese, prin diverse forme de activitate: construcţii cu forme, culori şi mărimi diferite, sortarea 

jucăriilor după criterii date, desfăşurarea unor jocuri Ghici unde s-a ascuns ursuleţul!, Aşază jucăria 

etc., pentru stabilirea relaţiilor spaţiale, a mărimii şi culorii diferitelor obiecte. Utilizând material 

didactic adecvat şi atractiv (jucării, piese geometrice, obiecte de uz personal, cărţi) se vor desfăşura 

activităţi pe grupuri mici în care se va pune accent pe sortarea după criterii date sau găsite de copii 

(culoare, mărime, grosime, formă, lungime, utilitate practică).  
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 Cunoaşterea mediului 

 Aproape toţi copiii denumesc corect părţile corpului omenesc, enumeră obiecte de 

îmbrăcăminte specifice fetelor (rochii, fuste) şi băieţilor (pantaloni, tricouri), denumesc alimente de 

bază, dar nu toţi au ştiut să spună activităţile specifice momentelor zilei. 

 Testul al doilea a creat dificultăţi pentru cei noi, ei reuşind în mică măsură să rezolve 

sarcinile de lucru (să recunoască anotimpurile, fructele şi legumele). 

 Măsuri ameliorative: 

 Se va lucra diferenţiat cu copiii care au întâmpinat dificultăţi, atât la activităţile comune, cât 

şi la jocurile desfăşurate la centrul ştiinţă. Fiecare copil va fi ajutat ca prin joc să-şi consolideze şi 

sistematizeze cunoştinţele referitoare la fructe, legume, animale şi caracteristicile acestora. 

              Copiii vor fi antrenaţi în activităţi şi jocuri didactice pentru cunoaşterea mediului 

înconjurător (intuirea de către copii a unor caracteristici ale fenomenelor realităţii înconjurătoare a 

cauzalităţii acestora în vederea formării premiselor concepţiei ştiinţifice despre lume). 

            Se vor organiza vizite, urmărindu-se formarea şi dezvoltarea unei atitudini pozitive/ 

ecologice faţă de mediul înconjurător. 

            Se desfăşoară în cadrul ALA I, ALAII şi ADP jocuri exerciţiu, jocuri de atenţie, jocuri de 

rol în care educatoarea va urmări şi îndruma însuşirea corectă a poziţiilor spaţiale. 

3. Domeniul om şi societate  

A. Educaţie pentru societate 

 Suntem la începutul unui nou an şcolar şi unii dintre ei vin pentru prima dată la grădiniţă, 

aşa că sunt dificultăţi specifice fiecărui început. Dintre cei noi 5 întâmpină dificultăţi în a se 

îmbrăca şi încălţa singuri. 

         Majoritatea salută când vin sau pleacă de la grădiniţă, bineinteles atentionaţi de părinti şi 

educatoare; fac ordine; participă la strânsul jucăriilor. Dacă în prima săptămână nu se jucau 

împreună (referire la cei nou veniţi) în a doua săptămână au început să se închege prietenii, să se 

joace împreună. Totodată, am constatat că aproape toţi preşcolarii înţeleg conţinutul noţiunilor: bun, 

rău, cuminte, leneş, ascultător, harnic. 

           Copiii care au frecventat grădiniţa şi anul trecut respectă regulile grupei, identifică cu 

uşurinţă acţiunile pe care un copil nu are voie să le facă şi precizează consecinţele acestor acţiuni.  

 Măsuri ameliorative: 

 Se va insista pe dezvoltarea sentimentelor de înţelegere, empatie, compasiune, acceptare, 

punând copiii în situaţia de a oferi ajutor. Vor fi încurajaţi să se cunoască pe ei înşişi, ca apoi să se 

accepte şi să se respecte între ei. Copiii vor fi antrenaţi în jocuri şi exerciţii atractive pentru a-şi 

dezvolta capacităţile de a lua iniţiativă într-o situaţie oarecare. De asemenea, vom desfăşura 

majoritatea jocurilor şi activităţilor pe grupuri pentru a le dezvolta abilităţile de lucru în echipă. 

B. Activitate practică 

 Toţi au rupt cu uşurinţă hârtia şi au lipit hârtia ruptă, unii cu dificultate, mânjind cu lipici 

atât masa de lucru, cât şi întreaga fişa de lucru. Copiii recunosc materialele şi uneltele specifice 

folosite în activităţile practice, dar coordonarea activităţii ambelor mâini nu este perfectă, nu 

finalizează toţi lucrările, iar unii nu verbalizează acţiunile specifice. 

 Măsuri ameliorative: 

 Copiii vor fi încurajaţi, stimulaţi şi ajutaţi în finalizarea lucrărilor. Voi desfăşura activităţi 

pentru a le dezvolta abilităţile practice de lucru în echipă. Copiii vor fi antrenaţi în activităţi de 

verbalizare a acţiunilor întreprinse.  

4. Domeniul estetic creativ  
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A. Educaţie muzicală  

     Majoritatea diferenţiază timbrul sunetelor din mediul înconjurător, însă nu suficient pe cele 

muzicale şi, mai ales, nu diferenţiază durata acestora. Toţi execută mişcări sugerate de cântec, însă 

nu toţi cântă deodată, la unison şi nu respectă ritmul.  

 Măsuri ameliorative: 

  Copiii vor fi încurajaţi şi stimulaţi în intonarea cântecelor în diferite activităţi în cadrul ALA 

I - Jocuri de rol, Concursuri de cântece pentru copii. Vom învăţa şi vom repeta împreună cu cei mici 

în cadrul activităţilor (de joc, alese) unele cântece rimate la care se folosesc bătăi din palme etc.  

B. Educaţie artistico - plastică 

 Tuturor le place să picteze, unii au realizat baloane colorate frumoase şi au finalizat 

lucrările. Alţii au amestecat culorile, iar unii nu au respectat conturul, mâzgălind  întreaga suprafaţă. 

Am observat, totuşi, că unii dintre ei manifestă o rigiditate a mâinii, sunt mai lenţi, nu au formate 

deprinderi de a efectua picturi, dar, dat fiind faptul că ei sunt încântaţi de acuarelă, sunt convinsă că 

foarte curând nu vor mai întâmpina niciun fel de dificultate. 

 Măsuri ameliorative:  

 Copiii vor fi încurajaţi, stimulaţi şi ajutaţi în finalizarea lucrărilor. Voi desfăşura activităţi 

pentru a le dezvolta abilităţile practice de lucru în echipă. Copiii vor fi antrenaţi în activităţi de 

verbalizare a acţiunilor întreprinse. 

5. Domeniul psiho-motric  

 Educaţie fizică 

 Toţi copiii execută corect diferitele tipuri de mers, alergare, săritura, manifestând un spirit 

competitiv şi majoritatea respectă comenzile educatoarei. 

 Măsuri ameliorative: 

 În cadrul ALA I, ALA II şi ADP se desfăşoară jocuri exerciţiu în care se va urmări 

corectarea poziţiei, ţinutei corporale în timpul executării diferitelor deprinderi motrice: mers, 

alergare, săritură. Se vor desfăşura acţiuni de orientare în spaţiu după un reper dat, dezvoltare fizică, 

gimnastică de înviorare zilnică, divertisment şi jocuri în aer liber. 

 Concluzii 

 Constatările prezentate evidenţiază progresul realizat de copiii care au mai frecventat 

grădiniţa, în ceea ce priveşte nivelul de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi şi abilităţi însuşite, deci o 

evoluţie în ceea ce priveşte dezvoltarea fizică şi intelectuală.  

 Rezultatele evaluării iniţiale au asigurat datele necesare pentru stabilirea unor obiective 

accesibile, pentru elaborarea unei planificări a activităţilor instructiv-educative care să ţină cont de 

datele culese, utilizarea acestor mijloace, metode, tehnici de lucru care să formeze copiilor 

priceperile şi deprinderile de bază, necesare integrării active în activităţile educaţionale din 

învăţământul preşcolar. 

 De-a lungul semestrului voi urmări dezvoltarea nivelului intelectual, stimularea 

interacţiunilor socio-afective, dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii, îmbogăţirea vocabularului, 

stimularea interesului pentru frumosul din artă. 
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„AM PLECAT SĂ COLINDĂM!” 

-Fişă de activitate- 

 

 

Prof. înv. primar Marcela Negrilă 

Liceul Teoretic ”Callatis” Mangalia, jud. Constanța 

 

 

1. Titlul activităţii: ,,Am plecat să colindăm!” 

2. Coord. activităţii: prof. înv. primar Negrilă M. 

3. Data: 18-21 decembrie 2017 

4. Grupul ţintă: elevii clasei a II-a B 

5. Parteneri implicaţi: părinţii copiilor clasei  

 

 Argument 

 Școala își propune să formeze personalitatea elevilor, să-i pregatească pentru viață, ținând 

seama mai ales de perspectivele viitorului previzibil, acordând atenția cuvenită, bogăției de forme 

pe care se structurează comunicarea umană contemporană. 

 Educația se realizează prin acțiuni educative. Unele dintre aceste acțiuni educative se află în 

afara sistemului de învățământ, dar este menit să atingă scopurile pedagogice identificabile. De 

aceea, școala nu ramâne indiferentă față de marea bogăție de forme de educație extrașcolare pe care 

se structurează comunicarea umană contemporană. 

 În acest sens, de mare ajutor, s-au dovedit a fi activitățile artistice în cadrul școlii în anumite 

ocazii speciale: serbările de Craciun, serbările de 8 martie, serbările de sfârșit de an școlar etc. 

 Toate acestea sunt un prilej de a îmbina frumos arta cantecului cu euritmia. De altfel, pe 

aproape întreaga perioadă școlară, cântul şi cuvântul merg mână în mână. 

 Organizaţia şcolară trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să 

participe la activităţile ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii dar organizate de aceasta. 

Cadrele didactice trebuie să iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături 

de copil, de a cunoaşte copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările 

lui, de a lucra împreună părinte-copil la diferite proiecte. Este o oportunitate pentru părinţi de a 

cunoaşte propriul copil în alte situaţii decât cele de acasă, de a cunoaşte grupul din care face parte 

copilul, de a se simţi bine alături de propriul copil, de a înţelege mai bine caracteristicile vârstei 

fiului/fiicei, de a relaţiona cu ceilalţi părinţi din grup şi de a găsi puncte comune, de a relaţiona cu 

profesorii care însoţesc copiii. Este o ocazie de a cunoaşte viaţa şcolii. 

 Obiective: 

 să cunoască şi să păstreze tradiţiile şi obiceiurile de iarnă, alături de părinți; 

 să conştientizeze semnificaţia Crăciunului;  

 să fie sensibil la bogăţia şi frumuseţea literaturii populare; 

 să devină un pasionat al căutării, descoperirii celor mai semnificative taine ale artei 

populare, exprimarea în mod liber a propriei păreri; 

 să  pregătească o expoziţie  cu  desene si obiecte adecvate  sărbătorii. 

 Resurse: 

a. umane: elevii, părinții clasei disponibili şi d-na învățătoare; 
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b. materiale: ornamente pentru Crăciun şi Anul Nou, clopoței, steluțe, programul de 

colinde. 

 Descrierea activităţii: 

 Activitatea se desfășoară în afara clasei, pentru că se merge la colindat, la locul de muncă al 

părinților clasei care s-au oferit să fie colindați. 

   Înainte de a se merge la colindat în clasă a fost amenajată o expoziţie cu lucrările realizate în 

orele de arte vizuale și abilități practice, apoi a fost și decorată cu ghirlande. 

    Au fost făcute planificările pentru colind, luându-se legătura cu părinții disponibili care pot 

fi colindați. 

 Rezultate aşteptate: 

 a. cunoașterea datinilor și obiceiurilor strămoșești; 

 b. prezentarea colindelor cât mai expresiv şi convingător; 

 c. organizarea unei expoziții cu lucrările realizate.  

 Modalităţi de evaluare a activităţii: 

 a. expoziția cu lucrările elevilor; 

 b. colinde. 

 Rezultate înregistrate: 

 a. o activitate plăcută la care elevii au participat cu interes; 

 b. interpretarea colindelor în mod plăcut; 

 c. expoziție cu lucrările elevilor; 

 d. părinții participanți cunosc mai bine grupul din care face parte copilul, se simt bine alături 

de propriul copil, înţeleg mai bine caracteristicile vârstei fiului/ fiicei, relaţionează cu ceilalţi 

părinţi din grup şi găsesc puncte comune. 

 Sugestii, recomandări: 

    Doamna învățătoare le recomandă elevilor să meargă cu colindul de sărbători pentu a 

respecta tradițiile şi obiceiurile locale. 

 Anexe: Fotografii, CD 

 

Bibliografie: 

1. Potolea, Dan; Păun, Emil (coord) - Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative, 

Editura Polirom, Iaşi, 2002 

2. Sav, Sorina - Tradiţiile şi obiceiurile româneşti, Editura Nico 

3. *** - Revista învăţământ primar, nr. 2-3/2004, Editura Miniped  

4.*** -  Revista învăţământ primar, nr. 2-3/2001, Editura Discipol 
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ROLUL SERBĂRILOR ŞCOLARE ÎN DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR 

SOCIO-EMOŢIONALE 

 

Prof. înv. preşcolar Raluca Posea  

Şcoala Gimnazială Nr. 2 – Structura G.P.P. Nr. 2 Rm. Sărat, jud. Buzău 

 

 

Perioada celei mai autentice copilării, “vârsta graţiei”, stadiul copilului preşcolar se 

caracterizează prin transformări importante în planul dezvoltării somatice, psihice şi relaţionale. 

Cadrul grădiniţei în care sunt cuprinşi majoritatea copiilor preşcolari aplică şi diversifică relaţiile cu 

cei din jur, lărgeşte orizontul de cunoaştere al copilului, contribuie la adâncirea contradicţiilor dintre 

cerinţele, solicitările externe şi posibilităţile interne ale copilului, această contradicţie constituind de 

fapt, sursa dezvoltării psihice. 

   Activitatea dominantă a acestei etape rămâne jocul, dar el este corelat din ce în ce mai mult 

cu sarcini de natură instructiv-educativă, cu elemente ale muncii şi creaţiei. Toate acestea 

favorizează complicarea şi diferenţierea treptată a proceselor cognitiv-operationale ale 

preşcolarului, schimbarea atitudinii faţă de mediul înconjurător, extinderea relaţiilor cu cei din jur, 

făcându-l apt ca la vârsta de 6/7 ani să păşească într-o nouă etapă, cea a şcolarităţii. Dacă “trăsătura 

esenţială a copilului este aceea de a exista ca fiinţă în devenire”, şcolaritatea marchează 

descoperirea realităţii externe, afirma P. A. Osterrieth. 

Sensibilitatea auditivă 

Auzul fonematic se dezvoltă mai ales în procesul comunicării verbale şi în procesul de 

învăţare a unor cântece sau poezii. Dacă până la această vârstă copiii au ascultat mai ales cântecele 

alese de părinţi, acum ei îşi manifestă preferinţele pentru anumite cântece sau ritmuri, pe care chiar 

reuşesc să le fredoneze. Acest fapt se datorează dezvoltării auzului muzical care devine din ce în ce 

mai dezvoltat. De asemenea, se îmbunătăţeşte şi abilitatea de a recunoaşte unele obiecte, fenomene 

sau evenimente numai după sunetele pe care la produc (maşină, tunet, tramvai etc.). 

 În acest context, scenariile pentru serbările şcolare au un rol determinant în dezvoltarea 

armonioasă socio-emoţională a copiilor, aducând un plus de sensibilitate şi inteligenţă emoţională 

atât de necesare în această perioadă a cunoaşterii şi a autocunoaşterii. 

În sistemul de învăţământ românesc educatoarea este definită ca fiind o persoană 

specializată să transmită cunoştinţe copiilor preşcolari, să le formeze acestora priceperi şi 

deprinderi, să le dezvolte trăsături pozitive de voinţă şi caracter. Dincolo de rigiditatea unei definiţii 

însă, educatoarea este acea fiinţă care are capacitatea de a înlocui multe mame în acelaşi timp, 

oferind copiilor care-i sunt încredinţaţi sentimentul de siguranţă de acasă. Este fiinţa sensibilă, 

capabilă să pătrundă în sufletul fiecărui copil cu care vine în contact, să-i înţeleagă nevoile şi să 

răspundă acestora, oferind şanse egale tuturor copiilor din colectiv. Nenumărate sunt metodele 

clasice şi moderne care-i vin în ajutor. Un număr tot mai mare de educatoare îşi întocmesc singure 

programele de serbare pe baza propriilor creaţii: poezii, dramatizări ale poveştilor clasice realizate 

în versuri, şezători tematice, carnavaluri. Pe lângă această necesitate profesională, aş adăuga, ca 

motivaţie a apariţiei acestei literaturi pentru copii creată de educatoare, bucuria de a surprinde şi a 

da glas inocenţei copilăriei, trăirilor intense ale copiilor pe care-i au sub privirile lor zi de zi şi 

nevoia de a da răspunsuri multiplelor întrebări ale acestora. Educatoarele sunt cele care se apleacă 

cu sensibilitate şi pricepere asupra universului copilăriei, descifrând pentru cei mici, prin versurile 
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lor, tainele lumii imediate, ale naturii şi oferind bucuria jocurilor şi farmecul ce însoţesc această 

perioadă din viaţa noastră.  

Privind lucrurile din perspectiva calităţii şi din perspectiva unui dascăl de şcoală nouă, 

consider că nici serbarea nu trebuie lăsată în vechile ei tipare. Constituită ca un mijloc de educaţie 

ce acţionează pregnant în planul personalităţii şi face apel la toată gama trăirilor afective, lăsând 

însemnate amprente în planul evoluţiei generale a copiilor, se impune o nouă abordare a serbărilor 

în grădiniţă. 

a) Minispectacolul - reprezintă un gen de spectacol în care genurile artistice şi momentele 

din program sunt bine articulate. Organizarea unui astfel de program necesită din partea educatoarei 

cunoştinţe minimale de regie şi scenografie, relevând şi capacitatea creatoare a educatoarei. 

b) Integrarea educatoarei în program alături de copii - în acest mod va fi posibilă o discretă 

îndrumare din interior, după cum prezenţa educatoarei poate fi şi un imbold pentru copii. Aceştia 

capătă mai multă siguranţă şi încredere, realizându-se astfel acea deblocare afectivă necesară în 

orice activitate de natură artistică şi astfel spectacolul câştigă în calitate şi în divertisment. 

Participarea educatoarei în organizarea programului serbării este delimitată, în primul rând de 

nivelul de dezvoltare şi de pregătire a copiilor. Astfel, cu cât copiii sunt mai mici, cu atât 

participarea educatoarei la realizarea programului trebuie să fie mai consistentă. Pe măsură ce copiii 

câştigă experienţă, vor fi antrenaţi mai mult în organizarea serbării.  

c) Integrarea părinţilor în program - cu această ocazie, părinţii pot fi consultaţi în privinţa 

regiei serbării, aceştia ar putea să primească libertatea de a regiza singuri spectacolul. Implicarea 

părinţilor este oportună din următoarele motive: oferim acestora posibilitatea de a-şi descoperi 

copiii, de a le cunoaşte înclinaţiile artistice, de asemenea vor învăţa să-şi aprecieze obiectiv copiii, 

să aibă mai mult tact, mai multă răbdare, precum îşi pot însuşi şi unele metode noi de lucru cu 

copiii.  

d) Spectacolul interactiv - stabileşte o relaţie afectivă între copilul de pe scenă şi spectator, 

în care personajele de pe scenă provoacă spectatorii prin interpelări de genul: ,,Hai să strigăm pe 

…..”; ,,Cine mă ajută să…”; ,,Unde s-a ascuns…”- mod în care spectatorii se transformă în 

parteneri de dialog şi implicit, participanţi activi la spectacol. Asfel se menţine interesul copiilor şi 

în egală măsură şi al spectatorilor pentru ceea ce se petrece pe scenă. Atmosfera este antrenantă, 

destinsă, iar copilul devine mai sigur pe capacităţile sale, se manifestă cu expresivitate prin dialog, 

mimică, gestică adecvate. 

Ce ar putea fi aplaudat mai mult, serbările tradiţionale, alternativele acestora?... Ar fi 

nedrept să alegem un spectacol sau altul, dintre multele realizate, dar putem spune că toate trebuie 

concepute cu respect pentru copil şi pentru cei prezenţi în sală. Se impune astfel ca educatoarea să 

aibă competenţe speciale, întrucât în cadrul serbărilor interferează mai multe domenii de cunoaştere 

ce trebuie să-şi armonizeze strategiile, să combine mai multe genuri artistice, fiecare cu specificul 

lui, ce se cer a fi îmbinate la modul optim, în condiţiile în care copiii mici obosesc foarte uşor. 

Aşadar, o cerinţă de bază în alcătuirea serbărilor, în afară de asigurarea înaltei calităţi educative şi 

artistice, o reprezintă necesitatea ca întregul material să fie însuşit bine de către copii în cadrul 

procesului instructiv - educativ organizat. 

Toate aceste experienţe ne oferă satisfacţii uriaşe şi contribuie într-o mare măsură la 

destinderea copiilor în mediul grădiniţei, la realizarea unei atmosfere relaxante şi constructive, între 

grădiniţă, familie, comunitate, ceea ce determină ca şi copiii să vină cu plăcere la grădiniţă şi să se 

manifeste fără inhibiţii şi timidităţi, ei observă ce mult înseamnă dragostea, căldura sufletească, 
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înţelegerea, respectul şi toleranţa, lucruri deosebit de importante pentru această primă experienţă 

oferită de grădiniţă. 

Ar trebui să-i ascultăm mai mult şi mai atent pe copii, pentru că, de multe ori, ei sunt sursa 

celor mai multe activităţi. Potenţialul lor, al alternativelor de realizare a serbărilor în grădiniţă este 

generator de căutări şi de soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, în 

bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dacă-i laşi pe ei să te conducă spre acţiuni surprinzător 

de frumoase şi de valoroase. Este foarte bine ca cei din jur să afle care sunt aspectele muncii 

noastre, de aceea legătura cu familia şi comunitatea este foarte importantă, ţinând cont că resursele 

sunt limitate în general (cele financiare). Această legătură poate duce la procurarea de resurse extra-

bugetare. 

Dacă cei din jurul tău află de străduinţa ta şi a copiilor cu care lucrezi, devin şi ei 

cointeresaţi în diferite proiecte şi parteneriate pe care le poţi propune diferiţilor membri şi factori ai 

comunităţii. 

Serbările şi activităţile susţinute cu diferite ocazii de către copiii din grădiniţă, oglindesc cel 

mai relevant dinamica grădiniţei, implicarea ei în viaţa comunităţii şi nu în ultimul rând ceea ce se 

învaţă în instituţia respectivă. 

 

Bibliografie: 

1. Preda, V. - Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţele de copii 

2. *** - Revista învăţământului preşcolar, nr. 1-2/2014 

3. *** - Curriculum pentru învăţământul preşcolar, M.E.C.T., 2010 

 

 

ROLUL EDUCATIV AL BASMULUI LA ŞCOLARUL MIC 

 

Prof. înv. primar Minodora Ungureanu  

Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

 Motto: Lectura este una dintre cele mai benefice, mai onorante şi mai ieftine plăceri şi bucurii 

umane. 

 

  Genurile liric şi epic sunt bine reprezentate în cadrul literaturii pentru copii, mai puţin genul 

dramatic, în repertoriile teatrelor de păpuşi şi de copii un loc important îl ocupă dramatizările după 

capodopere ale genului epic. Au fost selectate şi cuprinse în manuale şi în antologii, de-a lungul 

timpului, texte valoroase din lirica şi epica populară şi cultă, de la colinde, proverbe, zicători, 

ghicitori, basme şi snoave populare la pastweluri, legende, fabule, schiţe, povestiri, basme culte, 

romane de aventuri şi S. F., din literatura română şi din literatura universală. 

Creaţiile populare în proză sau în versuri (basmele, poveştile, povestirile, snoavele, doinele, 

cântecele de leagăn, proverbele, zicătorile, ghicitorile) au format fondul de aur al acestei literaturi 

prin intermediul căruia copiii vor cunoaşte datinile, obiceiurile, năzuinţele, aspiraţiile poporului, 

căruia îi aparţin. 

GENURI LITERARE pe care le studiază şcolarul mic pe parcursul celor patru ani ai 

ciclului primar sunt:  
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 GENUL EPIC 

 GENUL LIRIC 

 GENUL DRAMATIC 

GENUL LIRIC 

Genul liric îşi are sorgintea de la vechii greci, unde toate creaţiile în versuri erau 

acompaniate de un instrument asemănător harpei, denumit liră. Genul liric este subiectiv unde 

autorul îşi exprimă în mod direct ideile, sentimentele,stările sufleteşti printr-un 

limbaj artistic şi folosind persoana I şi se foloseşte E-ul liric ce nu trebuie confundat cu E-ul 

biografic al poetului / autorului,  uneori acesta nici nu apare marcat gramatical. 

Specii: 

 Oda (poezie lirică prin care se exprimă sentimentul de admiraţie pentru o persoană, o idee 

sau un eveniment important. Tonul este solemn, efectul recitării este mai mare decât cel al 

lecturii) 

 Imnul (poezie lirică închinată unei personalităţi, eveniment , idei) 

 Pastelul (poezie lirică având la bază descrierea unui colţ din natură, poetul exprimându-şi în 

mod direct sentimentele în faţa tabloului zugrăvit) 

 Doina (poezie lirică specifică folclorului românesc care exprimă o varietate de sentimente 

fiind însoţită de obicei de o melodie adecvată) 

 Cântecul de dragoste (domină prin diversitatea lumii de gânduri, sentimente şi imagini, 

profunzimea şi fineţea vibraţiei de artă) 

 Folclorul copiilor (un gen de sine stătător care însoţeşte pe copil în toate manifestările pe 

parcursul vieţii acestuia în strânsă legătură cu jocurile lor şi cu educaţia primită în familie) 

 Proverbele, zicătorile şi ghicitorile (proverbele şi zicătorile sunt vorbe cu tâlc, forme 

poetice de manifestare a înţelepciunii populare, iar ghicitorile reprezintă un joc distractiv 

care stimulează inteligenţa, fantezia creatoare, capacitatea asocierilor logice şi a descifrării 

limbajului metaforic) 

 Colinde ( versuri care reprezintă obiceiuri tradiţionale transmise pe cale orală de la o 

generaţie la alta)  

GENUL EPIC 

 Apartenenţa la genul epic este mai uşor de realizat, pentru că elevilor le sunt mai accesibile 

textele literare care povestesc întâmplări şi fapte, care au personaje. Principalul mod de expunere 

este naraţiunea de cele mai multe ori la persoana a III-a şi uneori la persoana I. 

Specii: 

 Legenda (este una dintre cele mai vechi specii a literaturii populare şi culte mai ales în 

proză, dar şi în versuri în care se utilizează elemente miraculoase sau fantastice) 

 Fabula (povestire alegorică scurtă în proză sau versuri, satirizând anumite forme de 

comportament sau trăsături caracterologice, cu o finalitate morală expusă explicit sau numai 

implicit) 

 Schiţa (forma cea mai restrânsă ca dimensiune a prozei scurte) 

 Povestirea (se defineşte ca o naraţiune subiectivizată care se limitează la nararea unui 

singur fapt epic) 

 Snoava (este o naraţiune de dimensiuni reduse cu intenţii umoristico-satirice, în care 

elementele realiste sunt împinse câteodată până la limita verosimilului fără a se trece decât 

rareori în fantastic)  
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 Romanul de aventuri (s-a născut din dorinţa de cunoaştere a altor orizontuiri, timpuri şi 

oameni, fiind caracterizată printr-o mare varietate tematică) 

 Romanul science- fiction (îndrăgit de copiii deoarece îmbină procedeele fantasticului cu 

realul) 

 Basmul (naraţiune în proză mai puţin în versuri)  

GENUL DRAMATIC 

 Termenul provine din franceză –dramatique- derivat din drame şi desemnează totalitatea 

operelor literare scrise în formă de dialog şi menite a fi reprezentate pe scenă. 

Specii: 

 Sceneta (este o mică piesă cu puţine personaje, cu subiect comic, satiric, din realitatea 

imediată) 

 Drama (este o piesă de teatru cu conţinut serios, uneori tragic, prezentat într-o formă 

familiară, chiar comică) 

 Feeria (denumeşte un spectacol care îmbină textul poetic cu muzica şi dansul într-un decor 

fantastic, cu personaje supranaturale)  

După ce am prezentat pe scurt genurile literare existente în literatura pentru copii mă voi opri la 

genul literar epic aprofundând  basmul. 

BASMUL este specie a genului epic, naraţiune în proză îndeosebi şi mai puţin în versuri, în 

cuprinsul căreia, cu ajutorul unor mijloace tradiţionale se povestesc întâmplări fantastice, puse pe 

seama unor personaje sau forţe supranaturale, din domeniul irealului. 

G. Călinescu considera basmul ,,o operă de creaţie literară” cu o geneză specială, o oglindire a 

vieţii în moduri fabuloase, un gen vast, depăşind cu mult romanul, fiind mitologie, etică, ştiinţă, 

observaţie morală. 

Basmele dezvoltă o temă generală, aceea a luptei dintre bine şi rău, determinată de 

complexitatea vieţii şi prezentată într-o mare varietate de aspecte conflictuale: 

 sociale (bogăţie-sărăcie, exploatare-lupta împotriva acesteia); 

 morale (lene-hărnicie, îngâmfare-modestie, laşitate-curaj, viclenie-cinste, minciună-adevăr, 

egoism-generozitate); 

 estetice (curăţenie-frumuseţe). 

Majoritatea basmelor soluţionează conflictul prin victoria forţelor binelui asupra forţelor răului. 

Fata babei şi fata moşneagului de Ion Creangă constituie o înfăţişare veridică a realităţii 

printr-o permanentă interferenţă între elementul real şi cel fantastic. Profilul fizic şi spiritual al 

personajelor se conturează treptat, pe măsura derulării firului epic, printr-o gamă bogată de 

procedee artistice. 

Tema basmului Albă ca Zăpada de Fraţii Grimm este răutatea mamei vitrege, moment 

frecvent întâlnit în basmele tuturor popoarelor. Personajele principale sunt concepute în antiteză. 

Mesajul basmului este victoria dreptăţii şi a bunătăţii asupra nedreptăţii şi răului. 

Scufiţa Roşie de Ch. Perrault este una din poveştile cele mai îndrăgite de copii. Tema o 

constituie prezentarea urmărilor tragice ale naivităţii şi credulităţii, iar mesajul subliniază 

necesitatea cunoaşterii realităţii.  

Pornind de la un motiv de largă circulaţie în folclorul naţional şi universal, Creangă a creat 

povestea Capra cu trei iezi. Este prezentată drama unei mame ai cărei copii au fost ucişi fără milă şi 

care va pedepsi după merit pe cel care a călcat în picioare legile nescrise ale omenirii. 
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După originea lor, basmele pot fi populare şi culte, cele populare fiind supuse variabilităţii, 

datorită circulării lor pe cale orală, cele culte rămânând în forma în care au fost create. 

În basmul Făt Frumos din Lacrimă, personajul care întruchipează forţele binelui, Făt 

Frumos este viteaz, curajos, generos, cu un simţ al datoriei frăţeşti. Făt Frumos îl va scăpa pe fratele 

lui de cruce, fiul împăratului vecin, de Mama Pădurilor care-i cerea, drept bir, tot al zecelea copil al 

supuşilor săi. Făt-Frumos renunţă la bucuriile dragostei spre a-i oferi fratelui său de cruce aceleaşi 

bucurii răpindu-i-o pe fată. 

În Fata babei şi fata moşneagului de Ion Creangă, fata moşneagului este frumoasă, 

harnică, ascultătoare şi bună la inimă. Ea, deşi “horopsită” de maşteră şi de fata ei, ,,era o fată 

răbdătoare, căci altfel ar fi fost vai şi amar de pielea ei”. Era copleşită de o mulţime de treburi, fără 

să mulţumească totuşi pe babă şi pe ,,odorul de fiică-sa”. 

Cenuşăreasa este tipul feminin ideal: frumoasă, bună, cinstită, harnică, modestă, răbdătoare, 

plină de dragoste şi îngăduinţă faţă de tatăl său, care nu-i ia apărarea, supusă, sensibilă în faţa 

frumuseţilor naturii. Aşa cum e drept, ea îşi găseşte răsplată cuvenită după faptele şi inima ei. 

Personajele negative sunt de obicei fantastice (zmei, balauri, zgripţuroaice, vrăjitoare, iele, 

strigoi, draci), dar şi reale (mama vitregă, surorile şi fraţii invidioşi, spânul, curteanul, sfetnicul 

mincinos) – cu chip de monstru, animal sau om, personajele negative sunt dominate de ură 

împotriva oamenilor, de viclenie, de laşitate, lăcomie, cruzime. 

În general basmele au un caracter moralizator. Lectura basmelor contribuie la însişirea celor 

mai preţioase comori ale înţelepciunii, la însuşirea bogăţiei şi expresivităţii limbii materne, la 

dezvoltarea dragostei popor şi la formarea unor concepţii optimiste despre viaţă. 
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METODE ŞI TEHNICI INTERACTIVE  

CENTRATE PE INTERCOMUNICARE 

– Studiu de specialitate – 
 

Prof. Doina Andrei 

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

 

 

 

a. Discuţia 

Discuţia constă într-un schimb organizat de informaţii şi de idei, de impresii şi de păreri, de 

critici şi de propuneri în jurul unei teme sau chestiuni determinate în scopul examinării şi clarificării 

în comun a unor noţiuni şi idei, al consolidării şi sistematizării datelor şi conceptelor, al explorării 

unor analogii, similitudini şi diferenţe, al soluţionării unor probleme care comportă alternative. 

Discuţia cu clasa este fundamentală pentru învăţarea interactivă. Din perspectiva unui 

participant, discuţia presupune avansarea unor idei şi receptarea unei multitudini de alte idei, unele 

în acord, altele în dezacord cu părerile proprii, dar tocmai această varietate este aceea care provoacă 

gândirea la acţiune. 

Discuţia este acceptată şi ca metodă, şi ca procedeu, în special folosite la lecţiile care 

transmit cunoştinţele prin intermediul întrebărilor şi răspunsurilor (dialogului). 

Scopul: 

 a ajuta elevii să se exprime, să gândească şi să răspundă, să reproducă şi să folosească 

cunoştinţele asimilate, caracteristici absolut necesare comunicării eficiente între cetăţeni; 

 a stabili o comunicare eficientă între participanţi şi facilitator, permiţând o activitate 

intelectuală şi profesională elevată, care poate asigura progresul şi satisfacţia învăţării. 

Tehnologia de desfăşurare: conversaţia, dialogul. 

 Elevii vor fi întrebaţi dacă doresc ca sala lor de clasă să fie un loc unde să se simtă liberi 

să-şi exprime opiniile. 

 Se vor stabili prin consens regulile discuţiei, astfel încât fiecare elev să se simtă 

încurajat să participe (nu este obligatoriu ca regulile de lucru să se stabilească de fiecare dată. Ele se 

vor stabili la prima oră când se va aplica această metodă. Regulile ar trebui să fie afişate în clasă). 

Rolul profesorului: Profesorul trebuie să rezerve suficient timp pentru ca elevii să-şi poată 

expune părerile vizavi de problema pusă în discuţie. Această metodă cere de la profesor o pregătire 

foarte serioasă. 

Eficacitatea unei discuţii reclamă conceperea şi respectarea unor condiţii, în primul rând ale 

dialogului, adică ale întrebărilor şi răspunsurilor. Pentru a concepe întrebările, ar fi necesar ca 

facilitatorul să aibă în vedere următoarele: 

 întrebarea bine formulată determină o bună parte din răspunsul ce trebuie dat, desigur cu 

condiţia ca cel interogat să fie pregătit corespunzător; 

 întrebarea trebuie să se refere la materia predată şi prevăzută în bibliografia de studiu; 
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 întrebările trebuie să stimuleze schimbul de idei dintre elevi, spiritul critic, să-i provoace 

să judece, să nu ceară răspunsuri logice simple (da/nu) sau doar să reproducă faptele. În acest sens, 

profesorul ar trebui să folosească întrebările care încep cu: de ce? cu ce scop? în ce caz? etc.; 

 se pot face abateri de la tema discuţiei, astfel pierzându-se din vedere obiectivul final; 

 este nevoie de mai mult timp, ceea ce presupune neîncadrarea în program a realizării 

sarcinilor lecţiei. 

b. Discuţie structurată pe o temă controversată 

Abordarea problemelor controversate este o provocare atât pentru elev cât şi pentru 

profesor. 

Acest tip de discuţie le oferă elevilor posibilitatea de interacţiune în procesul de gândire de 

ordin superior şi de schimb de experienţă necontrolat de către profesor. 

Ea promovează înţelegerea colectivă a unei politici, a unui punct de vedere, a unei 

probleme. 

Scopul: 

 a dezvolta capacitatea de argumentare în rezolvarea de probleme şi luarea de decizii 

pentru cultivarea creativităţii, profunzimii de gândire; 

 a înţelege că problemele controversate constituie seva democraţiei, elevii învaţă cum să 

cerceteze probleme semnificative pentru ei, din trecut şi din prezent şi să participe la viaţa publică. 

Tehnologia de desfăşurare: conversaţia, lectura, învăţarea reciprocă, explicaţia, 

demonstraţia. 

 Alegeţi tema discuţiei (asiguraţi-vă că este o problemă importantă pentru comunitate şi 

este interesantă pentru elevii dvs.). 

 Pregătiţi informaţiile pe care le vor studia elevii. Ele trebuie să ilustreze cu aceeaşi 

profunzime toate perspectivele problemei. 

 Cereţi-le elevilor să citească materialul pregătit şi să cerceteze şi alte surse de care 

dispun eventual. 

 Formaţi perechi care vor prezenta un punct de vedere. Fiecare elev va răspunde de 

jumătate din prezentarea perechii. 

 Formaţi grupuri de patru (două perechi) pentru a se discuta cele două puncte de vedere. 

 Schimbaţi sarcina perechilor (vor susţine punctul contrar). Rezervaţi un interval 

rezonabil (nu mai lung decât prima discuţie). 

 Reformaţi aceleaşi grupuri de patru pentru a rediscuta problema de pe poziţii inversate. 

 Păstraţi grupurile de patru pentru a se discuta opiniile reale (personale) ale respectivilor 

elevi. Cei patru trebuie să ajungă la un consens pe tema respectivă sau să decidă dacă au nevoie de 

mai multe informaţii. 

 Reuniţi întreaga clasă pentru a discuta care au fost cele mai puternice argumente ale 

părţilor (enumeraţi-le), ce poziţie a fost consistent documentată, ce soluţii s-au sugerat şi dacă ar 

trebui ca elevii înşişi să ia măsuri în problema respectivă. 

Rolul profesorului: 

 Creează un climat sigur şi confortabil, altfel spus el trebuie să promoveze o atmosferă în 

care elevii să se poată exprima liber şi să se facă înţeleşi, în care să înveţe cum să gândească; 

 Pentru a asigura succesul discuţiei, profesorul ar trebui să motiveze profund elevii în 

cercetarea problemei alese; 

 Înainte de a începe discuţia propriu-zisă, el trebuie să fie conştient de ceea ce elevii ştiu 
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bine, ce nu ştiu bine şi ce întrebări au la tema aleasă. 

Avantaje: 

 Elevii sunt mai pregătiţi să joace un rol activ în viaţa civică; 

 Elevii au mai multă încredere unii în alţii şi în adulţii din şcoală; 

 Elevii judecă mai profund şi mai critic problemele importante ale societăţii; 

 Elevii înţeleg raţionamentele celor care au opinii diferite de ale lor. 

Limite: 

 Necesită mult timp pentru a se obţine rezultatele scontate; 

 O discuţie superficială poate avea consecinţe negative; 

 De multe ori este mai bine să nu abordezi o problemă decât să o tratezi superficial şi să 

nu îi ajuţi pe elevi să o înţeleagă. 

c. Adoptă o poziţie 

Această variantă facilitează discuţia problemelor controversate. 

Scopul: 

 a demonstra diversitatea punctelor de vedere asupra problemei în cauză; 

 a învăţa elevii să-şi expună clar gândul; 

 a-i învăţa pe elevi să devină capabili să privească o problemă într-un mod mai deschis, 

mai flexibil. 

Tehnologia de desfăşurare: discuţia, explicaţia. 

 Se enunţă tema discuţiei şi se precizează locul părţilor (pro şi contra) în clasă. 

 Se explică şi se discută regulile desfăşurării activităţii. 

 Se propune elevilor să se deplaseze în acea parte a clasei care corespunde punctului lor 

de vedere asupra problemei în cauză. 

 În mod aleator elevii îşi vor argumenta punctul de vedere (se pot alterna susţinătorii 

celor două poziţii. Se va lucra cu toţi elevii). 

 După ce au fost aduse argumente, elevii vor fi întrebaţi dacă nu şi-au schimbat părerile 

şi dacă vor să treacă de partea opusă. Doritorii de a trece de partea opusă trebuie să-şi argumenteze 

noua viziune. 

 Elevii vor numi argumentele forte care i-au făcut să-şi schimbe poziţia. 

Avantaje: 

 Oferă tuturor elevilor posibilitatea de a participa şi de a lua decizii într-o problemă 

controversată; 

 Dezvoltă capacitatea de argumentare; 

 Se respectă ritmul elevilor timizi, lenţi. 

Limite: 

 Necesită mult timp pentru a pătrunde profund în subiectul discuţiei, a convinge elevii să 

ia o poziţie. 

Concluzii 

Predarea eficientă trebuie să fie centrată pe elev, orientată pe rezultate, performanţe, să 

implice o învăţare participativă, care să valorifice experienţa de viaţă, personală şi socială a 

elevului, să-l implice în totalitate în receptarea, procesarea, valorificarea, valorizarea informaţiilor, 

să genereze satisfacţie imediată, o imagine de sine pozitivă, utilizarea inteligenţei emoţionale, 

valorificarea potenţialului creativ al elevului, sentimentul succesului.  

Metodele şi tehnicile interactive centrate pe intercomunicare permit: crearea unei atmosfere 
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de deschidere; facilitarea intercomunicării şi a acceptării punctelor de vedere diferite; 

conştientizarea complexităţii situaţiilor în aparenţă simple; optimizarea relaţiilor profesor-elevi; 

realizarea unui climat democratic la nivelul clasei; exersarea abilităţilor de ascultare activă şi de 

respectare a regulilor de dialog. 
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PERSPECTIVE INTERDISCIPLINARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC 

- Studiu de specialitate - 
 

Prof. Virginica Barabaş  

Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

 

Motto: “Cel mai puternic argument pentru interdisciplinaritate este chiar faptul că viaţa nu este  

împărţită pe discipline” J. Moffett 

 

Societatea în care trăim şi în care vor trăi copiii pe care îi pregătim are nevoie de oameni 

care să gândească interdisciplinar, care să treacă cu uşurinţă de la un domeniu la altul şi care să-şi 

îndeplinească cu succes rolurile sociale pentru care sunt pregătiţi. 

Descentralizarea economiei, trecerea la economia de piață, restrângere numărului de locuri 

de muncă, noile exigențe, determină o responsabilitate sporită a școlii în formarea și perfecționarea 

specialiștilor într-o profesie. Pe de altă parte, accelerarea progresului științific și tehnologic reclamă 

intervenția statului în reorganizarea învățământului tehnic preuniversitar, știindu-se că acesta 

hotărăște, în societatea modernă, nivelul de dezvoltare a unei națiuni. 

Formarea competenței profesionale a tinerilor ce au absolvit liceul tehnic este asigurată prin 

instruirea lor competentă și progresivă în timpul școlarizării, pornind de la problemele generale spre 

cele specifice unui grup de meserii. Înțelegerea fenomenelor tehnice, însușirea termenilor de 

specialitate caracteristici anumitor meserii, sunt obiective de bază ale studierii disciplinelor tehnice 

în învățământul preuniversitar. 

În paralel cu asigurarea conținuturilor specifice fiecărui profil, fiecărei meserii și fiecărui 

nivel de școlarizare, în cadrul procesului de învățământ tehnic preuniversitar, se urmărește 

realizarea educației tehnologice a tineretului. Aceasta, ca parte integrantă a culturii generale, 

sporește sensibilitatea elevului pentru tehnică, lărgește orizontul său tehnic, îl ajută să dobândească 

o atitudine receptivă și creatoare față de domeniul tehnicii înțelese în sens larg. 

Sistemul de instruire pentru formarea profesională asigură un anumit raport între disciplinele 

de învățământ ce se studiază la un anumit nivel de școlarizare. Cerințele progresului tehnico-

economic și condițiile concurenței pe piața muncii impun desfășurarea unui proces de învățământ 

care să asigure o cultură generală, pe fondul căreia să se dezvolte gândirea tehnică, înțelegerea 
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principiilor care au stat la baza descoperirilor și creațiilor științei, care să promoveze o reacție 

pozitivă față de mediul tehnic și să formeze premizele tehnice și practice ale însușirii în condiții 

bune a disciplinelor ce asigură o calificare și o specializare înaltă. 

Modernizarea procesului de învăţământ constă în diversificarea variatelor tipuri de lecţii, 

ţinând seama de particularităţile psiho-intelectuale ale elevilor, adaptând la acestea deprinderile. O 

bună integrare socio-profesională a absolvenţilor este posibilă prin implicarea şcolii în rezolvarea 

problemelor pe care  le impune dezvoltarea socială, determinând astfel noi preocupări şi modificări 

în structura sistemului de învăţământ, o adaptare continuă la cerinţele actuale. În acest context 

viitorii absolvenţi trebuie să facă dovada unei competenţe profesionale de un înalt nivel şi cu un 

grad ridicat de mobilitate, iar profesorii trebuie să se perfecţioneze continuu, să-şi îmbunătăţească 

pregătirea lor ştiinţifică, dar şi pregătirea metodico-didactică, pentru ca întreaga lor activitate  să se 

integreze perfect în procesul de învăţare din şcoală.  

Disciplinele tehnice studiate în liceele tehnologice și în școlile profesionale, ocupă un loc 

aparte în conținuturile învățământului, dat fiind caracterul activității industriale pe care o determină 

și finalitățile acesteia: 

 Înțelegere dezvoltării tehnicii și a implicațiilor ei asupra mediului și a societății; 

 Dezvoltarea capacității de observare, de analiză și de interpretare ale proceselor 

tehnologice; 

 Dezvoltarea competențelor de proiectare, realizare și evaluare a produselor; 

 Dezvoltarea competențelor de comunicare și cooperare în contexte interactive. 

Există un raport și între disciplinele de specialitate și instruirea practică. Acesta este 

exprimat pe de o parte de timpul afectat pentru practică la diferite nivele de specializare și scopul 

instruirii, de consolidare a cunoștințelor tehnice specifice fiecărei meserii și formarea deprinderilor 

practice în domeniul respectiv.  

Formarea capacităților cognitive și a aptitudinilor de practicare a unei meserii este o sarcină 

comună tuturor disciplinelor ce se studiază realizându-se prin programe școlare. 

În procesul complex de pregătire profesională se asistă la stabilirea unor interconexiuni între 

disciplinele ce concură la formarea personalității elevului și la desăvârșirea instrucției lui pentru 

practicarea unei meserii.  

Cunoștințele și deprinderile necesare practicării unei meserii nu se obțin de la sine. Pentru 

aceasta este necesară însușirea prealabilă a unui fond de cunoștințe și concepte de bază ale științelor 

tehnice generale: studiul materialelor, desen tehnic, organe de mașini, măsurări tehnice, asamblări 

mecanice, reprezentarea pieselor mecanice, lăcătușerie generală. Înțelegerea fenomenelor tehnice 

este condiționată de însușirea temeinică a unor cunoștințe ce asigură pregătirea generală în 

domeniile matematicii, fizicii, chimiei, etc. 

 O caracteristică esențială a procesului de predare-învățare a disciplinelor tehnice este 

interdisciplinaritatea și pluridisciplinaritatea. Prin însușirea disciplinelor de specialitate se asigură 

în afara competenței profesionale și dobândirea valorii științifice, tehnice și psiho-social-morale, 

care au ca finalități nu numai profesionalizarea ci și formarea unei personalități compexe bazate pe 

o cultură generală corespunzătoare, pe o atitudine participativă la rezolvarea problemelor de ordin 

restrâns, privind profesia, dar și acelor de ordin social.  

Având în vedere cele arătate mai sus, interdisciplinaritatea constituie un principiu ce trebuie 

aplicat, o modalitate de gândire şi acţiune, ce decurge din evoluţia ştiinţei şi a vieţii economico-

sociale. 
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Tehnica zilei de mâine va lăsa oamenilor deplina posibilitate să-şi afirme funcţiile care 

necesită judecată, discernământ, îndemânare, imaginaţie, iniţiativă, sensibilitate în relaţiile cu alţi 

semeni. De aceea, şcoala de toate gradele şi profilurile parcurge în prezent un proces de profunde 

transformări ale căror orientări şi tendinţe au drept scop de a realiza o mai bună  racordare a 

învăţământului la cerinţele vieţii şi la dinamica dezvoltării societăţii umane actuale.   

 „Elevul viitorului va fi un explorator” – spune Marshall McLuhan. Pentru aceasta el trebuie 

să fie conştientizat de importanţa învăţării prin cercetare, prin descoperire, de importanţa realizării 

conexiunilor între diferitele discipline. 
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CREATIVITATEA, COMPETENŢĂ EXERSATĂ ÎN ŞCOALĂ 

 

Prof. Silvia Cuseac 

Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

 Creativitatea este o trǎsǎturǎ esenţialǎ a omului contemporan, care, trǎind într-o societate 

deschisǎ, democraticǎ, în care întâlneşte la tot pasul un univers de noutate, este nevoit sǎ inventeze 

pentru a se forma ca personalitate uşor adaptabilǎ la nou, creativǎ şi responsabilǎ. Exigenţele 

societǎţii actuale, în care nimic nu este considerat închis, definitiv, impun un mediu educaţional 

specific, un cadru propice modelării personalităţii tinerilor în care preocuparea de a educa înseamnă 

şi oportunitatea de a stimula valenţele unei fiinţe creative care îşi caută un curs ascendent al vieţii 

sale. 

Recunoaşterea şi promovarea creativităţii în societatea actualǎ nu este numai un deziderat, ci 

o reală şi stringentă necesitate. Încă de acum două decenii, psihologul Morris Stein anunţa acest 

prag de minunată deschidere pentru creativitate şi spiritele creative: "O societate care stimulează 

creativitatea asigură cetăţenilor săi patru libertăţi de bază: libertatea de studiu şi pregătire, libertatea 

de explorare şi investigare, libertatea de exprimare şi libertatea de a fi ei înşişi". Acest din urmă "a 

fi tu însuţi" îl vizează formarea creativă şi învăţământul românesc. 

Secolul al XXI-lea aduce în prim plan o redistribuire a valorilor, cu o mare considerare a 

creativităţii şi a responsabilităţii individuale şi globale. Creativitatea presupune tendinţa spre 

noutate dar şi o modalitate de autoevaluare şi valorizare a propriei persoane prin descoperirea 

http://universulenergiei.europartes.eu/resurse/
http://universulenergiei.europartes.eu/activitati/
http://universulenergiei.europartes.eu/forum/
http://universulenergiei.europartes.eu/prezentare/
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propriilor forţe de a reorganiza ideile într-o manierǎ nouǎ, de a gǎsi noi idei pentru soluţionarea 

problemelor într-o manierǎ novatoare proprie secolului al XXI-lea.        

Creativitatea reprezintă pentru lumea contemporană o provocare cu totul specială, un 

fenomen unic, cu caracter complex şi interdisciplinar. Sintagma „formarea personalităţii creative” 

este prezentă în idealul educaţional actual al şcolii româneşti. „Idealul educaţional al şcolii 

româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea 

personalităţii autonome şi creative”. 

Creativitatea apare ca necesitatea de a inventa, a descoperi, a găsi metode noi. Originalitatea 

este şi va rămâne trăsătura esenţială a creativităţii, dar creativitatea este o structurǎ extrem de 

complexă, care nu se caracterizează numai prin originalitate, ci, funcţia sa cognitivă trebuie ajutată 

de factori precum gândirea, imaginaţia, emoţiile, atitudinile, sentimentele. Se pune întrebarea dacă 

creativitatea se poate educa sau nu? 

Pornind de la semnificaţia de “originalitate”, creativitatea se opune la ceva învăţat. B.F. 

Skinner afirma faptul: “Nu putem învǎţa pe elev caracterul original, căci prin acest fapt, îşi pierde 

originalitatea”. 

A. D. Moore afirma, de asemenea, faptul că “desigur nu va exista niciodata un ghid al 

creativităţii, aşa alcătuit şi realizat încât să-l deschizi la o anumită pagină, încât să afli ce ai de făcut 

mai departe..., dar există nişte principii şi metode generale care ne servesc drept călăuză, în aproape 

toate situaţiile care cer spirit de creativitate”. 

J. P. Guilford aduce argumentul: ”întocmai ca orice alt comportament, comportamentul 

creator presupune o sumă de abilităţi de învǎţare. Iar abilităţile învăţate, lărgesc sfera de acţiune a 

acestui spirit creativ.” 

 Creativitatea presupune o mare libertate de acţiune şi gândire, o mare deschidere spre nou, 

bazându-se pe o mare originalitate în producerea de idei pe o temă dată.  Fiecare om este înzestrat 

cu o parte creativǎ, care genereazǎ idei, dar aceastǎ capacitate creativǎ se dezvoltǎ prin exersare. 

Rolul şcolii este evident, deoarece urmǎreşte pe de o parte, depistarea manifestǎrilor creative, iar pe 

de altǎ parte, asigurarea condiţiilor şi mijloacelor necesare pentru dezvoltarea lor. Procesul de 

învǎţǎmânt nu-şi propune formarea unor mari creatori ale cǎror produse sǎ fie absolut originale, ci 

sǎ dezvolte acele abilitǎţi intelectuale, aptitudini creative, priceperi şi deprinderi, trǎsǎturi morale şi 

de caracter, care fac din fiecare individ un factor al promovǎrii noului. Modul de predare trebuie sǎ 

solicite participarea, iniţiativa elevilor, activizarea acestora. Aceasta implicǎ schimbǎri importante, 

atât în mentalitatea profesorilor, cât şi în ceea ce priveşte metodele de educare şi instruire. Omul 

trebuie să înveţe în mod independent pe întreaga perioadă a vieţii pentru a se putea adapta continuu 

noilor condiţii de viaţă şi de muncă. Educaţia de bază nu poate produce niciodată un produs finit şi 

nici un stoc de cunoştinţe adecvat care să poată  fi utilizat pe întreaga durată a activităţii. Aceasta ar 

trebui să nu mai fie centrată pe acumularea de cunoştinţe într-un mediu dirijat de profesor, ci să 

încurajeze elevul să-şi dezvolte deprinderile şi stategiile care să-i dea posibilitatea de a depăşi cu 

succes situaţiile complexe cu care, inevitabil, se va confrunta. Învăţarea în şcoală trebuie să treacă 

de la nivelul transferului de cunoştiinţe, la nivelul de a învăţa să înveţi, într-un mediu semnificativ 

pe care elevul să-l poată purta cu el pe parcursul întregii vieţi. Pe măsură ce societatea avansează 

din punct de vedere tehnologic, este nevoie ca şcolile să înţeleagă şi să anticipeze schimbările 

produse în domeniul tehnologiei şi impactul acesteia asupra modului de învăţare al elevilor. Astǎzi, 

calculatoarele au fost incluse în programele educaţionale, oferindu-le elevilor o mai mare libertate, 

flexibilitate şi individualitate în clasă. Calculatorul a devenit un mijloc de instruire, elevii învǎţând 

anumite conţinuturi prin intermediul prezentărilor create de către profesor, dar şi un mijloc de 
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construire de cǎtre elevi a propriilor prezentǎri. În aceast fel, profesorul nu prezintă elevilor 

informaţii, ci elevii prezintă informaţii profesorului şi celorlalţi elevi, având posibilitatea să 

utilizeze creativ un instrument de comunicare care permite un înalt grad de creativitate, de 

participare şi integrare a cunoştinţelor şi abilităţilor. 

 În prezent, educaţia trece printr-un proces de adaptare la realitate. Subiecţii educaţionali 

trebuie formaţi astfel încât sǎ se adapteze schimbǎrilor. Informarea în cât mai multe domenii de 

activitate, dezvoltarea trǎsǎturilor cognitive de flexibilitate, originalitate, creativitate, antrenarea 

sentimentelor de încredere faţǎ de schimbare, speranţa în pozitivitatea schimbǎrii sunt obiective pe 

care sistemul nostru de învǎţǎmânt le poate atinge prin tipurile de educaţie formalǎ, nonformalǎ şi 

informalǎ.  
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ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE – O ALTERNATIVĂ A 
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Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun îmbinarea activităţii 

şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative.  

Desfăşurarea activităţilor şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, 

a relaţiilor creative. În acest cadru şi educatorul îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea 

didactică. 

Activităţile extracuriculare sunt activităţi cu rol complementar pentru orele clasice de 

predare - învăţare Activităţile extracurriculare se desfăşoară în şcoală şi nu sunt incluse  

în curriculumul obligatoriu sau extins.  

Ele sunt organizate de către cadrele didactice la cererea şi cu participarea elevilor  

şi se desfăşoară în timpul liber al copiilor. Exemple de activităţi extracurrriculare: excursiile, 

vizitele la muzee sau alte instituţii, concursuri şcolare, proiecte pe diferite teme (ex. ecologice), 

serbările şcolare etc. 

Excursia poate fi considerată „lecţia după care nu sună clopoţelul, lecţia în care se deschide 

marea carte a naturii, a patriei, lecţia în care elevii văd locuri necunoscute şi află lucruri neştiute” 

(Ilie F.) Serbarea şcolară este o modalitate eficientă de stimulare a personalităţii elevilor  

de descoperire şi cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor. 

Activităţile extracurriculare pot constitui puncte de plecare pentru orientarea şcolară a 

copiilor cu talente deosebite spre şcoli de profil artistic, muzical, de balet, gimnastică, ansambluri 

de dansuri, etc. şi de aici pentru alegerea unei profesii.  

Cred că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să  promoveze activităţile extracurriculare, 

stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevului. 
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Activităţile extraşcolare răspund provocărilor societăţii actuale, prin ieşirea din cadrul destul 

de rigid al şcolii, şi prin organizarea de activităţi în care cooperarea cu comunitatea, 

interesul copiilor şi al societăţii, problemele reale ale acestora să fie prioritare.  

Prin intermediul acestor activităţi se reuşeşte renunţarea la maniera mono-disciplinară şi ermetică de 

comunicare a conţinuturilor şi se face începutul unei deschideri reale, transdisciplinare a şcolii către 

o comunicare reală cu elevii. 

Activităţile „de după ore” sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor, cu atât mai mult cu 

cât sunt unii dintre ei care nu au cea mai bună viaţă de familie. În cazul unui astfel de elev, 

activităţile extracurriculare sunt binevenite deoarece îi pot schimba optica asupra vieţii şi îl pot 

orienta spre un drum mai bun. Dacă acasă îi lipseşte „mentorul”, persoana care să îl ghideze, elevul 

va căuta unul afară, aşa că este indicat să fie un adult responsabil, un profesor, un îndrumător. 

Activităţile extracurriculare sunt variate, astfel încât elevii pot fi implicaţi, în funcţie de 

interesele fiecăruia. Nu este necesar ca elevii să exceleze în aceste activităţi, atâta timp cât la sfârşit 

asimilează nişte experienţe noi care îi vor ghida mai departe. 

Un alt aspect pozitiv al activităţilor extracurriculare este faptul că îl fac pe elev mai 

responsabil, iar această responsabilitate îl pregăteşte pentru viitor. De asemenea, implicarea în 

activităţi extracurriculare ajută elevul să întâlnească oameni noi, cu experienţe diferite, îl ajută să-şi 

facă prieteni, să socializeze, acest aspect fiind foarte important în cazul tinerilor care întâmpină 

dificultăţi de comunicare cu semenii lor. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  

modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă 

care să permită stimularea creativă a elevilor. 

 Actul educativ şi instructiv se realizează prin alte forme, care se pot schimba în funcţie de 

valoarea randamentului final. Acţiunile sunt bine plănuite, încât posibilităţile finale sunt discutate în 

cel mai mic amănunt. Pentru ca, paradoxal, apoi să se permită schimbări care par mai potrivite în 

faza muncii concrete. Acest schimb de opinii, planuri şi idei duc la progresul conştient, provocat, 

influenţat şi permanent îmbunătăţit. Elevii sunt deprinşi să gândească şi să facă schimbări în mers, 

să se adapteze, să depăşească un eventual eşec prin căutarea alternativei potrivite. 

Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume 

dominată de mass media, referindu-mă aici la televizor, calculator şi internet, care nu fac altceva 

decât să contribuie la transformarea copiilor noştri în nişte persoane incapabile de a se controla 

comportamental, emoţional. 

Activităţile extracurriculare nu intră în domeniul curriculumului oficial dar au finalităţi 

menite să susţină în mod direct dezvoltarea competenţelor promovate prin programele şcolare; au 

caracter complementar activităţilor de învăţare realizate la clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea 

informaţiei şi cultivă interesul pentru diferite domenii de cunoaştere. Astfel de activităţi 

funcţionează, în general, cu rol de „curriculum suplimentar”. 

Succesul activităţilor extraşcolare depinde de corelarea unei serii de factori cum ar fi: 

atractivitatea tematicii abordate, buna coordonare a activităţilor, implicarea cât mai multor actori ai 

şcolii şi comunităţii cu experienţe relevante pentru activitatea desfăşurată. Caracteristicile societăţii 

actuale au schimbat radical rolul şi importanţa şcolii. Până mai ieri singura instanţă cu rol educativ 

la nivel social, şcoala se confruntă astăzi cu o multitudine de provocări. Una dintre aceste provocări 

se referă la faptul că oferta şcolii trebuie să se diversifice pentru a răspunde nevoilor de cunoaşterea 

ale copiilor, să iasă din formal şi formalism. În acest context, activităţile extracurriculare şi 
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extraşcolare par a căpăta o importanţă din ce în ce mai mare. Studii de specialitate subliniază rolul 

acestora în planul dezvoltării personale a elevilor, în construirea unui climat şcolar prietenos, în 

creşterea participării la cursuri şi în planul socializării.  

Legislaţia educaţională românească pare a valoriza din ce în ce mai mult aspectul educaţiei 

de-a lungul întregii vieţi şi al educaţiei nonformale şi, implicit, al activităţilor extraşcolare. Există o 

deschidere a şcolii româneşti către acest tip de activităţi, o nevoie de completare a curriculumului 

formal cu „altceva, care să lasă şcoala să respire, să iasă din monotonia de zi cu zi” şi să îi facă pe 

elevi să trăiască „bucuria de a învăţa”.  

Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 

schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe informativ pe 

formativ. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, 

spre patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 

diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia 

extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine 

stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

Personal cred că aceste activităţi sunt direcţia de dezvoltare a învăţământului de azi şi de 

mâine. Realizarea de proiecte, serbările, carnavalurile, excursiile, revistele şcolare, activităţile de 

ecologizare sau de promovare a ecologiei, concursurile îşi pun amprenta în dezvoltarea copiilor.  

Le consider poate mai eficiente decât activităţile şcolare, deoarece reuşesc să implice o participare 

activă a elevilor. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 

activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 

gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 

pozitiv. 
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UTILIZAREA NOILOR TEHNOLOGII DE INFORMARE ȘI COMUNICARE 

ÎN  EDUCAȚIE 

 

Prof. Simona Dragomir 

Liceul Tehnologic „Unirea” Ştei, jud. Bihor 

 

 

 În contextul schimbărilor cu care se confruntă și se va confrunta individul uman, școala nu-

și mai poate permite să se limiteze la vehicularea unor conținuturi abstracte și limitate fiindcă își 

propune, în principal, să primească provocarea reprezentată de tehnologia modernă, care constituie 

una dintre principalele căi ale acestui secol. 

 Pedagogul Gaston Berger, propunea, ca soluție pentru a pune de acord ritmul lent al 

schimbărilor din educație cu ritmul accelerat și continuu al schimbărilor care au loc în societate, 

integrarea în învățământ a mijloacelor tehnice similare celor utilizate în afara școlii, care joacă un 

rol important în comunicarea interumană și educațională, constituind un adevărat catalizator 

instituțional. 

 Introducerea și folosirea calculatoarelor în educație constituie cea mai mare victorie a 

acesteia. Utilizarea instruirii programate, a instruirii computerizate și a mijloacelor audiovizuale au 

generat un nou mediu educațional. Construirea unui mediu informatizat de învățare, bazat pe 

utilizarea combinată și simultană a unor surse diferite de informare, a contribuit la creșterea rolului 

elevului în procesul propriei instruiri. 

 În cadrul activității umane este vizibilă informatizarea tot mai multor domenii ale vieții, ceea 

ce impune, datorită faptului că școala trebuie să fie cu un pas înainte, informatizarea procesului 

didactic de la cea mai fragedă vârstă. 

 Principala urgență educativă este legată de intervenția noilor tehnologii și includerea lor în 

sistemul educativ. Calculatorul constituie un mijloc distinct de învățământ. 

 Sintagma „informatizarea învățământului” include două laturi fundamentale: 

1. introducerea învățământului informatic în școală-pregătirea și instruirea elevilor în vederea 

utilizării calculatorului; 

2. utilizarea calculatorului ca mijloc tehnic de învățământ, în procesul de instrucție și educație, 

este așadar, destinația pedagogică a calculatorului acesta având rol  atât în activitatea de 

predare a profesorului, cât și în cea de învățare a elevilor. 

 În faza nouă a modernității, calculatorul devine un suport eminamente global servind ca 

postament, amplificând capacitatea de a gândi și a comunica. Calculatorul a invadat toate mediile 

datorită reducerii costurilor, miniaturizării, a creșterii vitezei de calcul și volumului de date. 

 Experiența multor țări pune în lumină faptul că cea mai eficientă modalitate de inițiere a 

tineretului școlar în domeniul informaticii și al calculatoarelor nu sunt cursurile, ci practica utilizării 

Instruirii asistate de calculator, de care să beneficieze toși elevii. 

 Progresele remarcabile din domeniul tehnicii de calcul, al calculatoarelor și în paralel, 

dezvoltarea psihologiei cognitive au deschis perspectivele unor noi tehnologii de instruire:tehnicile 

informaționale computerizate, instruirea asistată de calculator (I.A.C) și învățarea multimedia-

bazată pe utilizarea Noilor Tehnologii De informare și Comunicare (NTIC).Conceptul de „învățare 

multimedia” este mai cuprinzător și include instruirea și autoinstruirea pe calculator. 
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 Computerul, multimedia, tehnicile informaționale computerizate, Noile Tehnologii de 

Informare și Comunicare au potențialul de a sprijini activitatea de învățare, constituie suporturi ale 

acesteia și nu determină automat creșterea calității procesului instructiv-educativ. Nu utilizarea 

tehnologiilor computerizate și multimedia în sine au efecte educative, ci integrarea lor într-o 

strategie de instruire și autoinstruire bine gândită. 

 Revoluția mediatică se desfășoară sub  ochii noștri, fiind foarte important să o folosim în 

avantajul nostru. Noua tehnologie a creat o multitudine de noi instrumente ce pot fi folosite în sălile 

de clasă sau amfiteatre, laboratoare, acasă etc. de exemplu: 

 computere de diverse dimensiuni și grade diferite de complexitate 

 emisiuni educative transmise prin cablu și de posturile de televiziune 

 tehnologie multimedia 

 sisteme de facilitare a schimbului interactiv de informații, inclusiv poșta electronică și 

accesul direct, prin intermediul computerului personal, la bibliotecile și bazele de date 

publice 

 simulatoare pe computere 

 sisteme de tip VR (realitate virtuală) 

 De asemenea, s-a observat că elevii cu performanțe scăzute în sistemul tradițional sunt mai 

motivați, evidențiindu-şi talentele atunci când în cadrul procesului didactic se folosește tehnologia 

modernă. Teoria și practica instruirii au confirmat faptul că folosirea tehnicilor moderne poate 

preîntâmpina eșecul școlar. 

 Pentru a înțelege tot mai clar lumea reală a zilelor noastre, această „computerizare” are un 

rol esențial, reprezentând un mijloc excelent de obținere a independenței individuale, permițându-le 

oamenilor, să-și joace rolul de membri liberi și educați ai societății. 

 Introducerea NTIC în sistemele educative presupune multiple mutații de accent în ceea ce 

privește stabilirea priorităților de scopuri și de alocare de resurse. Aceste priorități sunt: 

 a învăța să înveți și a utiliza această competență pe parcursul întregii vieții 

 a învăța să experimentezi, să corectezi erorile și să rezolvi problemele 

 a învăța să faci față la o masă informațională enormă, a da dovadă de spirit critic și de 

competență valorizatoare 

 a învăța să concretizezi principiul schimbării și să trăiești într-un mediu ce se modifică fără 

încetare 

 a învăța să cooperezi cu alții în realizarea unor sarcini intelectuale cu finalitate colectivă 

 Din punct de vedere al elevilor, introducerea NTIC creează premise pentru: 

 învățarea personalizată și cooperativă - elevii se raportează individual la cunoaștere, 

interacționează cu egalii lor și cu educatorul 

 învățarea distributivă - noul este montat operativ în rețea, ceea ce se acaparează de către unii 

devine bun comun pentru toți 

 învățarea continuă - computerul integrat într-o rețea aduce un flux permanent de informații, 

în concordanță cu ultimele evoluții în câmpul cunoașterii și practicii socioculturale 

 înțelegerea aprofundată, nuanțată, polimorfă, din mai multe direcții 

 promovarea interesului - dacă elevii sunt interesați cu adevărat, ei devin mai motivați în a 

intra în posesia informațiilor 
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 Creșterea legăturilor cu congenerii și cu lumea întreagă - premisele unei solidarități și 

înțelegeri la nivel mondial se creează și se realizează tocmai prin multiplicarea legăturilor cu 

egalii situați spațio-cultural la distanțe remarcabile. 

 Noile tehnologii de informare și de comunicare au invadat toate spațiile. Ele au devenit 

indispensabile derulării tuturor activităților, fiind omniprezente în lumea muncii, în administrație, în 

educație. 

 Adevăratul impact al tehnologiei asupra procesului de învățare este înțeles prin stabilirea 

clară a rolului profesorului și elevului și elevului în cadrul relației pedagogice, prin stabilirea clară a 

obiectivelor educaționale și a sensului unei educații privind Noile Tehnologii de Informare și 

Comunicare. 

 Capacitatea de a stăpâni tehnologiile moderne din punct de vedere intelectual social și 

politic reprezintă una din provocările majore ale acestui secol. 
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MAI MULTĂ INFORMAȚIE, MAI PUȚINĂ CUNOAȘTERE 

 
Prof. Alina Dumitru 

Colegiul Economic Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

Domeniile informației și comunicării s-au dezvoltat foarte mult în ultimul timp și nimeni nu 

contestă contribuția pe care o au Google, Skype, Wikipedia, Facebook sau Twitter, prin faptul că ne 

ajută să câștigăm timp, să ne împărtășim experiențele cu un număr mare de oameni, să găsim ușor 

informațiile din domeniile care ne interesează. 

Dar se pare că toate acestea au un preț. Va duce oare tehnologia la transformarea noastră 

culturală și a modului de funcționare a creierului? Devine Internetul o unealtă sau o prelungire a 

creierului nostru care încearcă să se adapteze discret și încet la noul sistem de informare și gândire? 

Elevii sunt obișnuiți să ciugulească informațiile de pe Internet, fără să fie nevoiți să se 

concentreze timp îndelungat și își pierd treptat abilitatea de a citi, de a se concentra și de a înțelege 

un text. Ei consideră că citirea unor cărți reprezintă o utilizare ineficientă a timpului, când pot avea 

acces la orice informație prin intermediul web-ului. 

Își vor mai găsi cărțile cititorii, când ne lovim tot mai des de întrebarea: “La ce bun să citești, 

dacă pe Google găsești rezumate clare, simple și scurte ale unor cărți grele?”. 

Elevii citesc doar pentru note și examene sau reprezintă cititul un mod de viață? 

Va aduce un progres această revoluție informatică sau se va produce o modificare a modului 

nostru de a gândi, acționa și de a construi structuri stabile de cunoștințe? 

Școala românească se confruntă cu noi probleme cărora trebuie să le facă față: slaba 

capacitate a elevilor de a asculta și de a-și menține atenția, de a înțelege și a-și aminti un material 
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prezentat, tendința de a comunica prin gesturi, scăderea cunoștințelor de vocabular. Toate acestea 

sunt o consecință a modului în care este livrată informația prin intermediul mass-mediei și al 

Internetului. 

Lectura cărților eliberează imaginația, care dă sens cuvintelor citite, ajută la dezvoltarea 

atenției și la concentrarea minții. 

Cărțile trebuie să ajute cititorul să fie liber, să participe activ, să selecteze mesajele, să facă un 

efort de memorie, asociere și imaginație care nu poate fi realizat în fața ecranului. 

Mass-media amuză mai mult, distrează bine, dar este insuficientă pentru dezvoltarea spirituală 

și intelectuală a individului. 

Literatura trebuie să se ocupe de problemele din vremea sa, să călăuzească cititorul în 

înțelegerea complexității umane, să rămână lucid în fața greutăților vieții și atent la realitatea 

istorică din jur. Într-o lume tot mai complexă, cu multă informație avem datoria, față de noi, să ne 

îmbogățim sufletul și mintea prin intermediul cărților. 
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CONTRIBUŢIA FACTORILOR EDUCAŢIONALI  

 LA FORMAREA PERSONALITĂŢII ELEVILOR 
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Motto: „Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru” 

(Nicolae Iorga) 

 

 Omul de la catedră - model pentru elevii săi 

Având în vedere faptul că elevul, viitorul adult, trebuie educat şi format în aşa fel, încât să se 

poată adapta la schimbările rapide şi la noutatea permanentă a vieţii în care va fi chemat să trăiască, 

să gândească, să simtă şi să muncească, este nevoie de o deplină armonie între toţi factorii care 

participă direct sau indirect la actul educaţional: familie, grădiniţa, scoală, societate. Deplina 

armonie se construieşte prin afecţiune, bunăvoinţă, răbdare şi concesii reciproce.  

În momentele de răscruce ale vieţii dorim să dialogăm cu acele personalităţi care ne-au fost 

modele în conturarea şi atingerea idealului profesional şi de viaţă, a căror operă şi activitate ne-au 

servit drept criterii de reflecţie şi referinţă. 

Lumea de azi fiind într-o permanentă schimbare, fiecare dintre noi simţim, din când în când, 

nevoia de sprijin, iar copilul, mai mult decât oricine altcineva, deoarece devenirea umană nu este un 

fenomen izolat, ci se produce plenar la nivelul individului. 
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Într-o lume straniu de mişcătoare se înmulţesc motivele de nelinişte individuală, motive 

amplificate de teama de nou, iar pentru copil, alături de părinţi, cadrul didactic trebuie să constituie 

sprijinul de care are nevoie, factorul principal de formare treptată a viitorului adult. Educatorul 

poate constitui un model pentru fiinţele ce-1 privesc cu ochi mari, întrebători, numai dacă: 

 are încredere în valorile propriei profesiuni; 

 manifestă o atitudine pozitivă faţă de valorile spirituale şi morale şi pretinde şi elevilor 

acelaşi lucru; 

 se remarcă printr-o pregătire de nivel superior, printr-un larg orizont de cultură generală; 

 între vorbele şi faptele sale există consecvenţă, putând să ofere celor din jur un exemplu de 

conduită ireproşabilă, atât în şcoală, cât şi în oricare altă împrejurare; 

 angajează elevii în acţiuni sociale, care să contribuie la formarea lor civică şi la pregătirea 

lor pentru roluri sociale, participând activ alături de ei; 

 acţiunile organizate sunt dominate de originalitate, creativitate, pasiune pentru adevăr şi 

spirit de cooperare. 

 Rolul învăţătorului în formarea şi dezvoltarea personalităţii elevului  

Într-o societate în care comunicarea a devenit unul din principiile fundamentale ale 

progresului, avem tendinţa de a ne izola din ce în ce mai mult, nu numai prin acţiunile pe care le 

întreprindem, ci şi prin limbaj. Aceasta, nu pentru că nu am avea ce să spunem, ci pentru că, cel mai 

adesea, nu ştim cum să spunem. Deci, trebuie să învăţăm democraţia comunicării, atât noi, cât şi 

elevii noştri. 

Ni se întâmplă destul de des, ca învăţători, să constatăm că, uneori, elevii de orice vârstă, nu 

pot sau nu ştiu cum să-şi exprime şi să-şi apere punctul de vedere, sau, mai grav, nu sunt capabili să 

accepte un alt punct de vedere, decât al lor. Toate acestea se întâmplă atunci când orizontul de 

cunoaştere al copilului, ajuns într-o nouă etapă de dezvoltare, nu mai este satisfăcut de etapa „de 

ce?” 

 Rolul învăţătorului este dificil şi responsabil şi orice eroare atitudinală şi afectivă în relaţiile 

cu elevii poate avea urmări incalculabile în planul psihologic al fiinţei umane supuse procesului 

educativ. 

Cadrul didactic este, în acelaşi timp, şi dascăl şi părinte şi actor, în orice moment al zilei, cât 

este în relaţie cu elevii. El trebuie să cunoască structura psihologică a grupului, dar şi pe cea 

individuală, pentru a putea acţiona benefic pe linia formării şi dezvoltării trăsăturilor pozitive de 

caracter. Învăţătorul, prin misiunea pe care o are, aprinde o flacără în mintea şi inima elevilor, se 

dăruieşte fiecărei generaţii şi fiecărui elev, contribuind la construcţia personalităţii lor.  

 Factorii educaţionali ce pot contribui la formarea şi dezvoltarea personalităţii copiilor 

Considerând copilul ca pe un adult în devenire, cunoaşterea fenomenelor evoluţiei fizice şi 

psihice va permite intervenţia activă în stimularea, formarea şi modelarea personalităţii sale. 

Personalitatea cuprinde toate trăsăturile fizice şi psihice relativ stabile ale omului, trăsături care 

determină în mod constant comportamentul lui. 

Principalele componente psihice ale personalităţii sunt: temperamentul, caracterul, 

aptitudinile şi talentul, componenta direcţională sau orientarea personalităţii în raport cu trebuinţele, 

interesele, idealurile sale. Personalitatea este rezultatul unei evoluţii care are loc în primul rând în 

condiţiile interacţiunii cu mediul social. Trebuie urmărită în paralel cu influenţarea celorlalte laturi 

ale personalităţii copilului, cu deosebire educarea trăsăturilor temperamentale şi de caracter. 

Trăsăturile de caracter exprimă relaţii cu adâncă semnificaţie ca atitudine faţă de oameni, 

faţă de societate (colectivismul, sinceritatea, respectul), atitudinea faţă de muncă (hărnicie, 
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punctualitate, spirit creator) şi atitudinea faţă de sine însuşi (modestia, exigenţa, demnitatea 

personală). 

Spre deosebire de trăsăturile temperamentale care se bazează pe calităţi înnăscute ale 

sistemului nervos, trăsăturile de caracter sunt dobândite în cursul vieţii fiecăruia în interacţiunea 

acestuia cu mediul social; de aceea este necesară cooperarea tuturor factorilor educaţionali care pot 

contribui la formarea şi dezvoltarea personalităţii copiilor. 

În esenţă, învăţământul este un sistem de comunicare, educator-elev, care antrenează trăiri şi 

conduite afective, mobilizează capacităţi, aptitudini şi manifestări temperamentale care n u  pot fi 

circumscrise în sfera unor raporturi uniforme, perfect programabile. 

 Contribuţii la formarea şi dezvoltarea personalităţii copiilor 

Analizând faptele din jurul nostru, constatăm, cu surprindere, că suferim de neputinţa de a 

colabora, de a coopera. Numeroase valori ale civilizaţiei au fost create de personalităţi ce au lucrat 

în echipă şi au fost posibile realizările acestora pentru că membrii echipelor au manifestat încredere 

unii în alţii. 

Colaborarea şi cooperarea vizează dezvoltarea competenţelor de: 

 explorare şi investigare; 

 a-şi asuma responsabilităţi şi de a fi cooperanţi; 

 disponibilitate pentru munca în echipă; 

 argumentare a propriilor opinii; 

 acceptare a opiniilor altora. 

Problema fundamentală pe care şcoala trebuie să o rezolve în domeniul educaţiei este 

formarea conştiinţei morale şi a caracterului, deoarece respectarea în orice acţiune a valorilor 

morale implică tăria de caracter ce defineşte „omul de cuvânt”, „omul de omenie”, „omul care nu 

joacă teatru”, formulări prin care poporul aduce elogii omului de caracter. 

Frumuseţea şi tăria caracterului, puncte marcante ale personalităţii umane, se manifestă în 

acţiune. Goethe sublinia în „Maxime şi reflecţii”: ,,Cum poţi să te cunoşti pe tine însuţi? Niciodată 

prin contemplare, ci prin acţiune. Încearcă să-ţi faci datoria şi vei afla îndată câte parale faci”. 

Pedagogia, ştiinţa care studiază copilul din toate punctele de vedere, are aspectul unei 

maşini de precizie, care ne inspiră admiraţie. Citind-o, totul pare simplu şi frumos, dar realitatea mi-

a demonstrat că, pentru a fi frumos totul, este nevoie de multă muncă, dăruire, de o minte 

iscoditoare, care să caute mereu noi metode şi procedee de a ajunge la inima şi sufletul copilului, 

pentru a-1 putea modela. Acest lucru a căutat a ne îndruma şi vechea pedagogie şi cea modernă, 

fiecare având propuse căi proprii. 

În concluzie, activitatea educativă se desfăşoară cu succes dacă este cunoscut 

materialul uman şi acest lucru nu este posibil dacă nu sunt exploatate toate sursele: familia, 

societatea, relaţia învăţător-elev. 
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COMUNICAREA-UN MIJLOC DE GESTIONARE A CONFLICTELOR  
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 Datorită diferențelor de scopuri şi obiective, percepții şi atitudini, resurse, pregătire, valori, 

nevoi diferite, de foarte multe ori în viața zilnică există posibilitatea apariției unor situații 

conflictuale. O cauză frecventă care poate genera conflicte este comunicarea ineficientă.  

 Comunicarea este o modalitate de interacțiune psihică, socială și culturală între oameni și 

constă în transmiterea, schimbul de informații, în împărtășirea unor stări afective, decizii raționale și 

judecăți de valoare. 

 Abilitățile de comunicare sunt importante pentru inițierea și menținerea relațiilor cu ceilalți. 

Modul de comunicare are impact atât asupra relațiilor cotidiene cât și asupra procesului de 

construcție și dezvoltare a carierei. Deprinderile sociale insuficient dezvoltate sunt asociate cu 

performanțe intelectuale scăzute, probleme emoționale şi comportamentale, dificultăți de adaptare 

socială. 

 Tipuri de comportament ce se pot distinge în cadrul comunicării: 

1. Comportamente pozitive 

 de solidaritate: încurajează, ajută, valorifică efortul altora; 

 de destindere: caută diminuarea tensiunii, se declară satisfăcut; 

 de acord: acceptă tacit, își dă acordul manifestă înțelegere. 

2. Comportamente neutre 

a. răspunsuri: 

 dă sugestii și indicații (respectând libertatea altuia); 

 își spune părerea (analizează, își exprimă dorința și sentimentele); 

 dă o orientare (informează, repetă, confirmă). 

b. probleme: 

 cere o orientare (informare, repetare, confirmare); 

 cere o opinie (evaluare, analiză);  

 cere sugestii (direcționări, mijloace de acțiune). 

3. Comportamente negative 

 de dezacord: dezaprobare, respingere pasivă, refuză ajutorul; 

 de tensiune: cere ajutor, se retrage de la discuții, manifestă tensiune;  

 de antagonism: face dovadă de opoziție, denigrează pe alții, se afirmă pe sine. 

 Eliminarea barierelor din comunicare 

 De multe ori, conștient sau inconștient, nu reușim să comunicăm cu elevii, deși nu aceasta 

este intenția noastră. Atunci când elevii simt o lipsă de respect din partea noastră, comunicarea nu 

este eficientă, indiferent de bunele noastre intenții. Atitudinea adoptată în comunicarea cu elevii 

dificili trebuie să țină cont de următoarele: 

1. Nu există elevi dificili din naștere; 

2. Nu există elevi iraționali; 

3. Elevii fac întotdeauna ce pot ei mai bine; 

4. Propriul nostru comportament este mijlocul principal de a acționa; 

5. Înainte de a încerca să influențăm elevii trebuie: 
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 să investim timp și efort pentru a-i asculta; 

 să câștigăm o perspectivă asupra motivelor pentru care ei fac ceea ce fac; 

 să înțelegem în ce măsură comportamentul nostru îl afectează pe al lor; 

 să hotărâm ce anume vrem să facă ei diferit. 

6. Trebuie să acceptăm ideea că elevii își schimbă comportamentul când au un motiv real și când se 

simt suficient de siguri ca să facă acest lucru. 
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Timpul acestei început de mileniu este pregnant impregnat în ideea libertăţii. Nimic nu 

justifică tinereţea individului între zidurile inospitaliere ale unei colectivităţi artificiale. Fie că este 

vorba despre copii, oameni, norme sau instituţii, nimeni nu are dreptul să se opună unei dezvoltări 

libere. 

Spiritul timpului acordă tot mai mult credit oricărui context favorabil încurajarării şi 

susţinerii dezvoltării libere fiecărui indvid în parte. 

În contextul unei societăţi care se schimbă, învăţămantul românesc trebuie să-şi asume o 

nouă perspectivă asupra funcţionării şi evoluţiei sale. În cadrul acestei perspective, parteneriatul 

educaţional trebuie să devină o proprietate a strategiilor orientate către educarea tinerilor. 

Complexitatea şi gradul de dificultate al problemelor cu care şcoala românească se 

confruntă, cât şi impactul educaţiei şcolare asupra întregului sistem social impun soluţionarea 

dificultăţilor, apelând la colaborarea şi cooperarea parteneriat unor categorii sociale cum ar fi: 

 şcoala; 

 elevii; 

 familia; 

 organizaţii guvernamentale cu caracter central sau local; 

 organizaţii nonguvernamentale; 

 agenţi economici; 

 autorităţile centrale şi locale. 
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 Odată cu schimbările ce se petrec în societatea românească apar exigenţele legate de 

orientarea copiilor într-un univers informaţional dinamic, diversificat şi uneori contradictoriu şi 

necesitatea racordării permanente a şcolii la realitate. 

 Pornind de la aceste exigenţe, asumarea şi practicarea efectivă a parteneriatului educaţional 

trebuie să se bazeze pe un consens axiologic al tuturor categoriilor interesate în dezvoltarea 

educaţiei. 

 Pentru a realiza un parteneriat construit pe baza valorilor democratice trebuie să se opereze o 

schimbare de valori, atitudini şi comportamente la nivelul tuturor factorilor sociali implicaţi. Aceste 

schimbări fundamentale care condiţionează parteneriatul educaţional pot fi realizate prin elaborarea 

şi derularea efectivă a unor proiecte educaţionale în regim de parteneriat. 

 În mod concret, realizarea parteneriatului începe prin constituirea unui grup partenerial, care 

include pe lângă şcoală şi reprezentanţii diferitelor categorii şi instituţii ale comunităţii. Coeziunea 

şi eficienţa grupului sunt condiţionate de asumarea şi promovarea unor valori comune la nivelul 

tuturor partenerilor implicaţi: 

 asigurarea egalităţii şanselor în educaţie; 

 revigorarea spiritului civic şi a mentalităţilor comunitare; 

 promovarea dialogului, transparenţei şi a comunicării deschise; 

 încurajarea iniţiativei şi a participării; 

 dezvoltarea cooperării şi a colaborării; 

 structurarea disciplinei şi a responsabilităţii; 

 armonizarea condiţiilor specifice cu exigenţele sociale. 

În cadrul parteneriatului educaţional, şcolii îi revine rolul de promotor, catalizator şi 

intermediar, prin reprezentanţii săi. Având trăsături caracteristice ce o deosebeşte de celelalte 

organizaţii care funcţionează în cadrul comunităţii, unitatea şcolară poate transforma coordonatele 

sale specifice în atuuri care să îi permită iniţierea şi/ sau dezvoltarea parteneriatului educaţional. 

Pentru a-şi asuma un asemenea rol, şcoala trebuie să admită o serie de principii fundamentale; 

lărgirea caracterului participativ, al managementului şcolar, atragerea familiei ca principal partener 

al şcolii, sensibilizarea tuturor categoriilor care pot avea o relativă disponibilitate în raport cu 

problemele şcolii şi cu suţinerea sa. 

Răspunzând cerinţelor sociale şi comunitare, şcoala trebuie să orienteze întregul său demers 

asupra elevilor, care trebuie să devină centrul de interes al oricărui parteneriat practicat în domeniul 

educaţiei şcolare. Realizarea acestui deziderat presupune: participarea elevilor la procesul 

deciziţional, ameliorarea modalităţilor de informare adresate elevilor, creşterea numerică şi 

calitativă a activităţilor extraşcolare, atragerea elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter 

curricular sau extracurricular. 

O educaţie completă, înţeleasă atât în sens afectiv, cât şi instructiv, nu o pot oferi decât 

familia şi şcoala, împreună. Îndeplinirea cu succes a funcţiilor familiei implică respectarea unei 

cerinţe esenţiale şi anume colaborarea permanentă şi nemijlocită cu şcoala, sprijinirea ei în 

îndeplinirea funcţiei educative complexe, participarea părinţilor la activităţile şcolii. 

Colaborarea familiei cu şcoala este o condţie importantă a unirii eforturilor în educarea 

copiilor. Comportarea elevilor în şcoală şi în afara ei nu-i poate lăsa indiferenţi pe profesori şi pe 

părinţi. Problemele tratate de profesori cu părinţii trebuie să reflecte necesităţile stringente ale vieţii, 

ale şcolii, ale instruirii şi educării eficiente a elevilor, la soluţionarea cărora sunt angajate, 

deopotrivă, şcoala şi familia. Privită în timp, familia a constituit prima şcoală a omenirii şi 

constituie şi azi prima şcoală a copilului. 
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Cunoaşterea şi înţelegerea familiei în calitate de partener constant şi autentic devine o 

prioritate mai ales în contextul actual în care familia însăşi trebuie să se adapteze unor schimbări 

semnificative. În relaţiile dintre şcoală şi părinţi pot să apară disfuncţii generate de: lipsa de interes 

din partea părinţilor în raport cu educaţia şi cu evoluţia propriilor copii, problemele severe cu care 

se confruntă unele familii, marginalizarea sau automarginalizarea unor familii defavorizate, 

resticţiile care ţin de timpul limitat şi de lacunele informaţionale. De aceea, şcoala trebuie să-şi 

asume ca priorităţi: 

 atragerea şi sensibilizarea familiei; 

 elaborarea şi aplicarea sistematică a unor proiecte de parteneriat cu părinţii; 

 comunicarea unor informaţii clare cu privire la şcoală, activităţile şi problemele ei; 

 organizarea unor activităţi extraşcolare în regim de parteneriat; 

 crearea unor asociaţii comune care să se unească părinţi ai elevilor, cadre didactice.  

În ultimul deceniu, pe fondul schimbărilor sociale parcurse de societatea românească, s-a 

înregistrat o proliferare a organizaţiilor cu caracter nonguvernamental, care şi-au asumat roluri 

specifice, inclusiv în domeniul educaţiei. O parte din aceste organizaţii au derulat proiecte şi 

activităţi care au avut un impact semnificativ fie asupra educaţiei, fie asupra comunităţilor în cadrul 

cărora unităţile de învăţământ îşi desfăşoară activitatea. Alături de aceste demersuri generale 

organizaţiile s-au implicat în proiecte, activităţi adresate implicit educaţiei şi unităţii de învăţământ.      

 consiliere şi orientare vocaţională; 

 consilierea părinţilor şi educaţia familiei; 

 facilitarea obţinerii unor resurse materiale şi financiare la dispoziţia unităţilor de învăţământ; 

 sensibilizarea instituţiilor şi categoriilor comunitare în raport cu şcoala şi cu educaţia. 

 Pentru încheierea unor parteneriate, în cadrul cărora şcoala să valorifice în mod autentic 

acest potenţial, managementul şcolii trebuie să-şi asume responsabilităţi cu referire la pregătirea 

resurselor umane ale şcolii pentru a acţiona responsabil şi eficient în acest domeniu. 

 Managerul modern trebuie să ofere copiilor un mediu de experienţă bogat care să rezoneze 

cât mai mult cu tendinţele interne ale copilului, care-i provoacă dezvoltarea, creşterea, să 

înlesnească  firesc şi simplu  contactele umane, comunicarea socială, colaborarea, ştiind că ele sunt 

condiţiile favorabile exprimării libertăţii persoanei. 

 Centrat pe redistribuire deciziei şi a contactului, managementul educaţional modern extinde 

posibilitatea copiilor de participare la delimitarea şi susţinerea propriului lor destin, în condiţiile în 

care apelează cât mai puţin la constrângere şi cât mai mult la cooperare. 
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MANAGEMENTUL CONFLICTELOR  DIN  MEDIUL ȘCOLAR 
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Motto: „Managementul conflictelor trebuie înțeles ca un management al succesului” (Rahim) 

 
 Etimologic, “conflict” înseamnă lovire reciprocă, înfruntare (conflictus = a se lovi unul pe 

altul). Este caracterizat drept o “opoziţie deschisă”, o luptă între indivizi sau grupuri cu interese 

divergente sau incompatibile, cu efecte distructive (de cele mai multe ori) asupra interacţiunii 

sociale. 

    Modelul de dezvoltare şi stingere a unui conflict şcolar presupune cinci etape relativ 

distincte: 

              1. Dezacordul - apariţia diferenţelor între membrii grupului şcolar;  

              2. Confruntarea - apar acţiuni ce susţin opiniile, cerinţele sau convingerile fiecărei părţi; 

              3. Escaladarea - violenţa verbală se transformă în violenţă fizică sau morală; 

   4. Descaladarea - începe negocierea (trecerea de la tensiune, iraţionalitate, spontaneitate,   

lipsa de logică la o discutare normală a intereselor părţilor aflate în conflict). 

              5. Rezolvarea - intervine mediatorul, ca “a treia parte” neutră, imparţială şi obiectivă. 

           Analiza oricărui conflict şcolar relevă faptul că orice situaţie de comunicare afectată de o 

tensiune/conflict devine automat dependentă de trei factori: sursa (profesorul), mesajul, mediul şi 

canalele  de comunicare. 

 Profesorul-directorul deţine controlul asupra actului de comunicare, și trebuie să acţioneze 

prompt, să identifice în timp util sursele conflictului şi să stabilească strategia de dezamorsare a 

conflictului şi normalizare a climatului didactic. 

Comunicarea didactică de tip faţă în faţă sau mediată electronic este condiţionată de 

calitatea celor trei factori, prezentaţi anterior. Ca profesori, avem datoria de a-i ajuta pe elevi să 

obţină o imagine mai clară despre ei înşişi şi despre societate, avem datoria de a transforma 

conflictele în şanse educative. Capacitatea de a aborda conflictele într-un mod constructiv 

contribuie la sănătatea mentală şi individuală şi are efecte pozitive asupra societăţii în general.  

 Principiile strategice de rezolvare a unui conflict  

 După Morris şi Everard: 

 Principiul 1 – Menţine comunicarea cu cei cu care pari să te afli în conflict (preferabil, 

încearcă să lămureşti prompt lucrurile; nu amâna discuţia). 

 Principiul 2 – Abţine-te de la a discuta despre alţii în absenţa lor (pentru a nu distorsiona 

realitatea). 

 Principiul 3 - Dacă sesizezi semne ale unui conflict, încearcă să iniţiezi acţiuni la care să 

participe persoanele implicate. Aşa nimeni nu se va mai simţi atacat sau ameninţat sau ignorat. 

 Principiul 4 – Încearcă să eviţi toate fenomenele de tipul “eu câştig – tu pierzi”. Se 

recomandă abordarea unei dispute din toate perspectivele posibile, ştiut fiind că de cele mai multe 

ori o echipă sau un individ se comportă negativ numai dacă se simte ameninţat(ă) sau atacat(ă). 

 Principiul 5 – Asigură -te că ştii să recunoşti rezultatele şi nu flatarea sau linguşeala.  

 După Axelroad, principiile strategice de rezolvare a unui conflict sunt următoarele:        
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  1. Nu fiţi primul care nu cooperează (care se încăpăţânează sau dă bir cu fugiţii); fiţi plini de 

solicitudine, fiţi drăguţi, amabili şi afabili. 

   2. Aveţi grijă ca atât cooperarea, cât şi abandonul să fie în raport de reciprocitate, 

respectiv: daţi răspunsuri măsurate (cumpătate) pentru a asigura reciprocitatea, nu vă lăsaţi 

exploatat în mod direct, nu fiţi invidios, fiţi iertător, conciliant, empatic. 

 3. Nu faceţi pe deşteptul. Nu complicaţi şi nu simplificaţi inutil problemele, pentru că nu veţi 

rezolva nimic. 

 Practic, sunt necesare o serie de abilităţi cum ar fi: 

 abilitatea de a te confrunta, de a spune “nu” atunci când apare o diferenţă de opinie. Trebuie 

ca, îndeosebi profesorul să manifeste deschidere faţă de rezolvarea problemelor; 

 abilitatea de a asculta, a observa şi a accepta emoţiile şi sentimentele interlocutorilor cu care 

se vine în contact; 

 abilitatea de a prezenta ideile, emoţiile şi sentimentele cât mai clar, concis, calm şi onest; 

 abilitatea de a evalua problema/situaţia creată sub toate aspectele şi dintr-o perspectivă cât 

mai largă; 

 abilitatea de a articula scopurile comune cu obiectivele personale, pentru a depăşi momentul 

critic şi pentru a păstra relaţia. 

  4. Una din modalităţile de diminuare sau chiar rezolvare a unui conflict o constituie 

ascultarea activă – care are etapele: 

 I. Lăsaţi interlocutorul să vorbească: nu întrerupeţi; nu daţi sugestii; aveţi răbdare; nu faceţi 

trimiteri la propriile sentimente /experienţa dumneavoastră. 

 II. Fiţi empatic - puneţi-vă în situaţia interlocutorului: prindeţi ideea principală şi angajaţi-vă în a-l 

înţelege pe vorbitor, încercând să vă detaşaţi de punctul personal de vedere; dăruiţi-vă, puneţi-vă în 

locul vorbitorului pentru a înţelege cu adevărat prin ce trece (ce gândeşte, ce simte, ce ştie, ce 

aşteaptă, ce vrea). 

 III. Puneţi întrebări pentru a înţelege mai bine: reformulaţi cele mai importante gânduri şi 

sentimente ale vorbitorului (pe care le vedeţi şi le simţiţi). Nu manifestaţi acord sau dezacord. 

 IV. Verificaţi dacă aţi înţeles: întrebaţi interlocutorul dacă mai există ceva ce ar vrea să mai spună; 

rezumaţi şi integraţi cele ascultate. 

V. Îndemnaţi interlocutorul să se destăinuie: să spună ce a simţit, ce a înţeles, ce nu a înţeles, ce ar 

mai vrea etc.  

 Recomandările făcute de Morton Deutsch în lucrarea “Psihologia rezolvării conflictelor”, 

profesorilor şi educatorilor: 

1. Trebuie să cunoşti tipul de conflict în care eşti implicat. 

2. Trebuie să conştientizezi cauzele şi consecinţele violenţei şi ale alternativelor de violenţă, chiar 

atunci când eşti foarte nervos. 

3. Trebuie să înfrunţi conflictul, mai degrabă, decât să-l eviţi. 

4. Respectă-te pe tine şi interesele tale, respectă-l pe celălalt şi interesele sale. 

5. Evită etnocentrismul, înţelege şi acceptă realitatea diferenţelor culturale. 

6. Fă diferenţa clară între “interese” şi “poziţii”. 

7. Cercetează interesele proprii şi pe cele ale celuilalt pentru a identifica interesele comune şi 

compatibile pe care le aveţi. 

8. Defineşte interesele conflictuale ca o problemă reciprocă ce urmează să fie rezolvată prin 

cooperare. 
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9. Ascultă cu atenţie şi vorbeşte în aşa fel încât să fii înţeles; încearcă activ să te pui în locul 

celuilalt şi verifică mereu dacă reuşeşti s-o faci cu succes. 

10. Fii atent la tendinţele naturale spre subiectivitate, percepţii eronate, judecăţi greşite şi gândire 

stereotipă. 

11. Dezvoltă abilităţi de a aborda conflicte grele, astfel încât să nu fi neajutorat şi disperat când te 

confrunţi cu cei care sunt mai puternici și care folosesc şiretlicuri.                                            

12. Trebuie să te cunoşti pe tine şi să îţi cunoşti reacţiile la diferite conflicte. 

13. Pe tot parcursul conflictului rămâi o persoană morală –  atentă şi dreaptă. 

 Probleme dificile care pot apărea într-o școală. Exemple reale. 

1. Conflict între doi elevi din clasa a VI-a – Laura crescută de bunica ei, are un vocabular 

mai vulgar și este mai dificil de înțeles și Mădălin care este un elev cu probleme comportamentale 

și este orfan de mamă  (Laura este agresată verbal şi chiar ameninţată cu bătaia, iar bunica ei vine la 

școală și îl bate pe Mădălin). 

 Directorul invită profesorul diriginte de la clasă, profesorii de serviciu din ziua respectivă 

pentru identificarea cauzelor conflictului. 

 Discută separat cu ambii elevi pentru identificarea cauzelor conflictului. 

 Stabilesc împreună cu toţi elevii din clasă unele prevederi referitoare la modul de 

comportare şi de adresare între copii şi afişarea lor la loc vizibil în clasă. 

 Directorul invită la școală pe tatăl băiatului și pe bunica fetei, conştientizându-i de 

importanţa supravegherii mai atente a comportamentului copiilor lor. 

 Eleva va  întocmi o fişă cu cuvinte frumoase despre respect şi colegialitate, fișă pe care  o va 

discuta împreună cu toată clasa, profesorul diriginte și va fi sprijinită să găsească prieteni potriviți 

pentru colaborare. 

2. Conflict între o elevă de etnie rromă şi ceilalți elevi din clasă (aceasta îi agresează fizic). 

 Directorul invită profesorul diriginte de la clasă, profesorii de serviciu din ziua respectivă 

pentru identificarea cauzelor conflictului. 

 Stabilesc de comun acord unele reguli (cu toată clasa), cerându-le tuturor să se conformeze 

tocmai pentru că au fost dezvoltate împreună. 

 Creează o atmosferă generală de respect şi deschidere interculturală. 

 Antrenează eleva în activităţi comune, atât cu băieţii, cât şi cu fetele, indiferent de etnie, 

stimulând astfel încurajarea diversităţii în cadrul grupului. 

 Propune spre rezolvare diferite activităţi pe care să le poată îndeplini cu succes, astfel va 

reuşi să atragă atenţia colegilor în mod pozitiv. 

 Directorul solicită părinţilor o atentă supraveghere a atitudinii fetei, pentru acest fapt îi 

invită să participe, în măsura în care timpul le permite, la orele de curs, urmând ca şi acasă să-i 

acorde o atenţie sporită până la schimbarea atitudinii agresive, eventual și o consiliere a părinților. 

 3.Un părinte vine furios la școală pentru că a simțit că fiica lui este nedreptățită la ora 

de matematică. Își ia copilul și îl transferă la altă școală. Merge câteva zile la cealaltă școală, dar nu 

se adaptează navetei, noilor profesori și noilor colegi. Se mută din nou la fosta școală.  

 Directorul invită la dialog profesorul de matematică și dirigintele clasei. Eleva este foarte 

bună la învățătură, dar puțin cam emotivă. Matematica este o știință realistă, iar profesorul de 

matematică este nou în școală și nu o cunoaște prea bine pe elevă. 

 Directorul ascultă calm argumentele părintelui nemulţumit în cadrul unei discuţii 

particulare și încearcă să-l calmeze și pe acesta. Îi respectă poziția și sentimentele, chiar dacă este 
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tentat să gândească altfel. Evită situația câștig-pierdere spre rezolvarea problemelor. Îi propune 

părintelui și o consiliere psihologică atât lui ca părinte, cât și elevei. 

 Profesorul de matematică propune elevei un plan de muncă suplimentară care să o ajute în 

pregătirea sa pentru ora de matematică. 

 Implică mai mult eleva la clasă încercând să-i redea încrederea în forțele ei. O pregătește 

alături de alți colegi în alte activităţi şi concursuri pentru care manifestă aptitudini şi dorinţă. 
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SPUNE NU VIOLENȚEI! 

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

 

 

Prof. Otilia Pîntea - Școala Profesională Holboca, jud. Iași 

Prof. Cătălina Pîntea - Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Iași, jud. Iaşi 

 

 

  Evaluarea dimensiunilor fenomenului de violenţă de către instituții abilitate a arătat că 

şcoala este în prezent scena unor frecvente situaţii de violenţă, manifestate în forme variate. Cele 

mai importante cauze ale violenţei în şcoală includ factorii familiali, socio-economici sau 

individuali şi o serie de cauze şcolare. În studiile de specialitate, este acceptată următoarea definiţie 

operaţională a violenței: violenţa în şcoală este „orice formă de manifestare a unor comportamente 

precum: exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, 

ameninţare, hărţuire; bruscare, împingere, lovire, rănire; comportament care intră sub incidenţa 

legii (viol, consum/comercializare de droguri, vandalism-provocarea de stricăciuni cu bună ştiinţă, 

furt); ofensă adusă statutului/autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduită ireverenţioasă faţă 

de cadrul didactic); comportament şcolar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul 

orei, fumatul în şcoală şi orice alt comportament care contravine flagrant regulamentului şcolar în 

vigoare" (Jigău, M. ) 

 În creşterea şi educarea copiilor, pornim de la cinci principii de bază, pe care părinţii, 

educatorii, profesorii şi autorităţile trebuie să le aibă permanent în vedere pentru a le putea asigura 

copiilor o dezvoltare echilibrată şi armonioasă: copiii sunt buni; eventualele comportamente 

nepotrivite sunt de fapt expresia unor nevoi, frustrări, stări pe care ei nu ştiu să le exprime altfel; a 

creşte un copil înseamnă a construi un destin şi a forma un adult; prin urmare, metodele 

violente şi agresive de creştere a copiilor le afectează evoluţia şi comportamentul lor ca viitori 
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oameni maturi; a creşte un copil este o responsabilitate, iar această responsabilitate revine tuturor 

adulţilor şi membrilor societăţii; a educa un copil înseamnă a-l învăţa cum să trăiască printre 

oameni, astfel încât să fie în pace cu sine însuşi şi să-şi găsească locul care i se potriveşte în 

societate. Bătaia, umilirea, agresivitatea verbală şi emoţională, lipsa respectului nu educă un copil, 

ci doar îi distrug sufletul. Violenţa nu corectează niciodată un comportament negativ, doar inhibă 

reacţiile fireşti. Copilul ajunge să experimenteze dezechilibre în relaţia cu sine şi cu ceilalţi; un 

copil porneşte în viaţă fără un bagaj de cunoştinţe, el învață pas cu pas de la adulţi cum să se 

comporte. 

 Exemple de bune practici. Având în vedere că violenţa şcolară este un fenomen complex, 

cu o cauzalitate multiplă şi diverse modalităţi de manifestare și că este mai eficient să previi un act 

de violenţă, decât să intervii atunci când acesta s-a produs deja, prin abordarea în activitățile 

extracurriculare din școala noastră a unor tematici de tip "Spune NU violenței" se urmărește 

sensibilizarea tuturor actorilor şcolii cu privire la sursele, cauzele şi efectele fenomenelor de 

violenţă în şcoală. 

 

Titlul activității: ”Spune NU violenței!” (Săptămâna ”Școala Altfel! Să știi mai multe, să fii 

mai bun!”) 

Tipul activității/ tematica abordată: activităţi de conştientizare a principalelor surse de 

violenţă în rândul tinerilor prin metode nonformale. 

Domeniul în care se încadrează: educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos; 

Obiectivele educaționale urmărite: identificarea principalelor caracteristici care definesc violenţa; 

identificarea tipurilor de violenţă existente şi a 

caracteristicilor acestora; informarea și conștientizarea 

elevilor  asupra efectelor pe care le are violenţa asupra 

echilibrului emoţional al copilului, informarea, educarea şi 

sensibilizarea elevilor privind beneficiile unui stil de viaţă 

sănătos.  

Număr de elevi implicaţi: 18 elevi - clasa a IX – a 

Durata şi locul desfăşurării activităţii: 50 minute; 

laborator de informatică 

Scurtă descriere a activităţii. Au fost prezentate elevilor tema dezbaterii și modalitățile de 

desfășurare a activității (metoda ”Cafeneaua publică”, dezbaterea). La începutul activității, elevii au 

vizionat un film tematic referitor la violența în rândurile adolescenților (sursa youtube). 

 Au fost selectaţi 4 elevi “proprietari de cafenea”, care au avut rolul de a modera discuţiile, 

de a nota și sintetiza ideile elevilor care trec pe la “cafenea”. Fiecare proprietar a primit de la 

profesor câte o întrebare, la care grupele de elevi care au trecut pe la cafeneaua lui au răspuns (clasa 

a fost împărţită în 4 grupe de lucru). Întrebările propuse au fost:  

 Ce este violența? Ce forme poate lua violența? (de exemplu, violență fizică, verbală etc.). 

 Care credeți că sunt cauzele violenței în rândul tinerilor? Dați exemple de comportamente 

violente. 

 Care sunt modalităţile prin care poate fi evitată violența? 

 Care sunt instituţiile sau persoanele la care poţi apela dacă ai nevoie de ajutor în cazul în care 

ești victima unui act violent sau asiști la un act de violență? Ce implicaţii crezi că ar putea avea 

violența în viaţa ta sau a familiei tale? 
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 Toate cele patru grupe formate au trecut prin toate “cafenelele”, răspunzând întrebărilor 

puse de către “proprietarii” acestora (grupele s-au rotit în sensul acelor de ceasornic, câte 6-7 

minute la fiecare cafenea). Profesorul a oferit sprijin pe parcursul realizării sarcinilor de lucru de 

către elevi. Întrebările au fost scrise pe foi mai mari, pentru ca elevii să vadă permanent întrebarea 

la care vor avea de răspuns. Elevii au primit post-it-uri, au discutat în grup și au oferit răspunsurile 

în scris.  

 Prin întrebările adresate elevilor, s-a încercat să se construiască împreună cu elevii o 

definiţie a violenţei; elevii au fost conduși spre următoarele aspecte: 

 Violenţa ia diverse forme (ex. fizică, verbală etc.). 

 Violenţa poate să vizeze: copiii, partenerul, persoanele în vârstă etc. 

 Violenţa se manifestă în diverse contexte 

 Elevii au fost îndrumați să identifice cât mai multe cauze ale violenţei în rândul tinerilor:  

 Dorinţa de a te simţi puternic; 

 Presiunea din partea grupului (ex. colegii îl încurajează pe un copil să se „răzbune" pe un altul, 

pentru că i-a spus ceva jignitor sau să „îl pună la punct", pentru că a luat o notă bună şi este prea 

„mândru"); 

 Dorinţa de a imita şi de a face ceea ce fac ceilalţi membri ai grupului; 

 Furia necontrolată; 

 Ideea că violenţa este o modalitate acceptabilă de a face faţă situaţiilor problemă; 

 Lipsa abilităţilor de rezolvare a conflictului (ex. să recunoască partea de vinovăţie, să spună în 

cuvinte ceea ce îl deranjează, să accepte scuzele celui care l-a supărat etc.); 

 Consumul de alcool şi droguri; 

 Lipsa unui loc de muncă (ex. răzbunarea pe cineva care i-a „luat" locul de muncă, furtul însoţit 

de agresiune); 

 Violenţa în mass media (filme în care este prezentă violenţa, imagini din reviste sau de pe 

internet). 

Elevii au identificat, sprijiniți de profesor, modalităţi prin care poate fi evitată violenţa. 

La sfârşitul activității, după ce toate grupele au răspund la întrebări, „proprietarii” de cafenea au 

sintetizat informaţiile primite şi le-au  prezentat tuturor. Discuţiile finale, monitorizate de către 

profesor, au vizat sublinierea ideilor principale privind varietatea manifestărilor / formelor pe care 

le îmbracă un comportament violent și în ce măsură violenţa este o modalitate acceptată şi 

încurajată de societate pentru rezolvarea problemelor. Toate răspunsurile primite au fost notate pe 

foaia de flipchart, profesorul a corectat eventualele informaţii greşite, a completat datele identificate 

în activitate şi au fost prezentate concluziile.  

Materiale utilizate: calculator, Internet, filme tematice, foi de hârtie sau de flipchart, carioci, 

creioane, pixuri; 

Metode utilizate: conversația, explicația, metoda ”Cafeneaua publică”, dezbaterea 

Descrierea rezultatelor obţinute în urma activităţii: Elevii s-au implicat activ în dezbaterile 

iniţiate, au fost foarte atenți la materialele prezentate şi au răspuns la întrebările testului cu privire la 

cauzele şi consecinţele violenţei. 

Modalităţi de evaluare: test de cunoştinţe privind formele de manifestare a violenței, cauze, 

modalități de evitare, implicații, fişe de lucru. 

Descrierea metodelor utilizate. Cafenea publică este o metodă de dialog interactiv care se 

centrează pe schimb de informaţii valorizând contribuţiile tuturor participanţilor într-un cadru 

relaxat. Aşa cum sugerează şi numele, cafeneaua publică se organizează într-un spaţiu care să 
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creeze o atmosferă cât mai asemănătoare cu cea dintr-o cafenea (preferabil este să fie chiar într-o 

cafenea). Astfel se va stimula gândirea liberă, implicarea în dialog de la egal la egal a tuturor 

participanţilor şi generarea de noi idei. Participanţii sunt aşezaţi la mese unde se discută pe 

parcursul a mai multe runde care durează 20-30 de minute. Fiecare masă abordează un anumit 

subiect legat de tema mare aleasă pentru cafenea. După finalizarea timpului alocat pentru o runda, 

participanţii se mută la o altă masă, pentru a discuta un nou subiect. La fiecare masă există o gazdă 

care moderează discuţiile şi notează ideile principale sau soluţiile propuse de către participanţi. În 

timpul discuţiilor se servesc răcoritoare şi cafea. La finalul a trei-patru runde de discuţii se prezintă 

în plen concluziile dezbaterilor de la fiecare masă a cafenelei. 

Dezbaterea în grup este o metodă interactivă care are ca obiective prezentarea unei situații 

problematice și încercarea de a găsi soluții la aceasta, prin respectarea următoarelor reguli: fiecare 

opinie trebuie ascultată; nimeni nu este întrerupt; nimeni nu este ridiculizat; nimeni nu este criticat 

și moralizat; fiecare are dreptul să fie ascultat; nimeni nu este judecat și etichetat; nimeni nu 

monopolizează discuția.  
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EDUCAŢIE CONTEMPORANĂ – TRANSDICIPLINARITATEA 

 
Prof. Daniela Tirea   

Şcoala Gimnazială „I. D. Sîrbu” Petrila, jud. Hunedoara 

 
 

 În epoca pedagogiei informatizate, învăţământul modern reclamă din partea profesorilor un 

dinamism sporit, o distributivitate extinsă faţă de problemele şcolii şi o adaptare rapidă la noile 

solicitări pedagogice. 

 Dinamica socială a ultimelor decenii aduce în faţa lumii contemporane o serie de provocări 

faţă de care educaţia nu poate fi indiferentă. Niciodată omenirea nu s-a confruntat simultan cu atâtea 

probleme complexe care implică analize şi rezolvări la scară planetară, cum ar fi: globalizarea, 

interculturalitatea, protecţia mediului, sărăcia, explozia informaţională, conflictele. 

 Toate acestea revendică o abordare transdisciplinară integrată şi în sferă educaţiei. Pentru a 

face faţă schimbărilor caracteristice lumii contemporane, elevii au nevoie de competenţe strategice 

ca: abilitatea de a învăţa cum să înveţe, abilitatea de evaluare şi rezolvare de probleme. 

http://www.theworldcafe.com/
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 Vârsta micii şcolarităţi este caracterizată prin curiozitate şi dorinţa de a afla cât mai multe 

lucruri din domenii diverse. Deşi capacitatea copiilor de 7-10 ani de a înţelege anumite concepte şi 

raţionamente este limitată, demersul nostru poate să-i ghideze să-şi apropie unele domenii care îi 

fascinează. 

 Abordarea transdiciplinară oferă posibilitatea de a răspunde dorinţei asidue de cunoaştere şi 

de a forma pârghiile, instrumentele necesare acestei cunoaşteri. Având în centrul ei demersurile 

intelectuale şi afective ale elevilor, această activitate are ca finalitate formarea unor competenţe cu 

caracter transdisciplinar, ce ţin numai de cunoaştere, ci şi de comunicare, creaţie, interacţiune 

socială. 

 Trecând dincolo de barierele disciplinelor şcolare, putem aborda o temă din mai multe 

perspective, păstrând însă caracterul ei unitar, evidenţiindu-i acele aspecte care sunt accesibile şi 

importante pentru copilul de această vârstă. 

 O schimbare fundamentală în privinţa curriculum-ului la clasele gimnaziale este aceea a 

asigurării unui spaţiu destinat activităţilor transdisciplinare alături de cele monodisciplinare şi 

interdisciplinare. Realizarea unei astfel de activităţi de învăţare presupune din partea elevilor 

dorinţă de cunoaştere, colaborare, toleranţă. Importantă nu este acumularea unei cantităţi mari de 

informaţii, ci capacitatea elevului de a pătrunde esenţa demersului ştiinţific. Prin propriul efort de 

cunoaştere elevul îşi va dezvolta creativitatea, precum şi unele practici referitoare la cunoştinţele 

însuşite. Printr-o învăţare permanentă elevii au dreptul la propriile opinii şi convingeri. 

 În cadrul activităţilor transdisciplinare, centrarea se face nu pe materii, ci pe demersurile 

intelectuale sau afective ale elevului. Această perspectivă constituie un avantaj atât pentru elev cât 

şi pentru cadrul didactic, care va avea un context flexibil de organizare a învăţării, care va atrage, 

stimula şi motiva elevul să participe regăsindu-şi aici o parte din universul familial, deoarece nu-i 

poţi obliga pe elevi să scrie, să citească ori să socotească, nici măcar să privească din plăcere şi 

interes. 

 Profesorii iscusiţi adresează adesea elevilor o invitaţie de genul „O lume întreagă aşteaptă 

să fie explorată”. Stimularea şi succesul şcolar cresc atunci când elevul poate să se implice personal 

într-o sarcină. 

 Procesul de învăţare transdisciplinară dă ocazia participării individuale şi de grup a elevilor, 

formarea deprinderilor multiple de a asculta, a vorbi, a sintetiza o informaţie, a rezolva probleme, a 

urma o indicaţie, a lua o decizie, a citi, a scrie, a ortografia, a socoti, a cerceta, a corecta, a se 

concluziona. Prin acest demers didactic elevii devin tot mai strâns legaţi de lumea adulţilor. 

 În orice activitate, la orice disciplină, se impune o exprimare corectă a elevilor. Ori de câte 

ori elevii sunt puşi în situaţia de a relata ceva, chiar la verificarea cunoştinţelor, exprimarea trebuie 

să fie clară, concisă, o „compoziţie” personală. Astfel cunoştinţele însuşite la activităţile de 

cunoaştere a mediului înconjurător, istorie, geografie, trebuie folosite în scopul lărgirii limbajului 

lexical, al compunerii acestuia în structuri gramaticale corecte. Ele trebuie să pregătească 

verbalizarea, care se amplifică apoi în activităţi de dezvoltare a vorbirii, a compunerii în sine.  

 Compunerile realizează o sinteză a tot ceea ce elevii învaţă cu precădere la orele de limba 

română, dar şi la celelalte obiecte de învăţământ. Acestea constituie cel mai bun prilej de 

valorificare a experienţei de viaţă a elevilor, de manifestare a imaginaţiei şi fanteziei lor creatore.  

 Activitatea pe orice text, la orice obiect de învăţământ, trebuie folosită pentru solicitarea 

eforturilor de înţelegere şi gândire creatoare din partea elevilor. Întotdeauna când prezentăm un 

material lingvistic trebuie să avem în vedere strategii de lucru precum: întrebări despre personaje, 

părerea elevilor, relatarea activităţii de către elevi, crearea unor finaluri alternative.  
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 Creativitatea este acel proces care utilizează elemente noi cu experimente noi pentru a crea o 

idee sau un concept nou. În miezul oricărei creaţii este inovaţia- capacitatea de a depăşi limitele şi 

regulile percepute. Diverse teme abordate în cadrul diferitelor obiecte de învăţământ dau 

posibilitatea elevilor de a se exprima, de a se manifesta plenar în domeniul în care capacităţilor lor 

sunt cele mai evidente. Transdisciplinaritatea constituie astfel pentru elevi oportunitatea de a învăţa 

să fie ei înşişi. Încă de mici pot învăţa să se cunoască. 
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 Evaluarea reprezintă alături de predare şi învăţare, o componentă a procesului de 

învăţământ, deoarece orice act educaţional implică, în mod direct sau indirect, sistematic sau 

nesistematic, evaluarea. 

 Evaluarea este un proces continuu care face parte din procesul de învăţare al cărei  scop 

principal este să producă / să consolideze învăţarea, să ofere copiilor şi educatoarelor oportunităţi de 

reflecţie şi de perfecţionare continuă.  

 Evaluarea autentică, mai ales în cazul temelor integrate implică o serie de metode alternative 

cum ar fi: portofoliile, jurnalele personale sau de grup, observarea sistematică a activităţii şi a 

comportamentului elevilor, investigaţia, proiectul, autoevaluarea etc. 

 Metoda portofoliului este relevantă pentru proiectele extracurriculare, este de actualitate şi 

este utilizată continuu în contextul învăţământului obligatoriu de la noi.  

 Un portofoliu reprezintă un ansamblu coordonat de evidenţe ale muncii anterioare şi 

prezente a elevului, care oferă o imagine de ansamblu asupra progresului în învăţare al acestuia.  

 „Portofoliul reprezintă cartea de vizită a elevului, urmărindu-i progresul de la un semestru la 

altul, de la un an şcolar la altul chiar de la un ciclu de învăţământ la altul.” Monitorizarea 

progresului se poate face de la o unitate de învăţare la alta sau, pur şi simplu, în formarea unor 

competenţe, valori şi atitudini, urmărind traseele de învăţare parcurse de elev. 

 Conţinutul unui portofoliu poate fi extrem de divers, în funcţie de criteriile stabilite de 

profesor împreună cu eleviii şi de scopurile principale ale portofoliului. Se poate opta pentru un 

portofoliu individual (al fiecărui elev) sau  pentru un portofoliu al temei, în care fiecare să se 

regăsească, cu aportul personal şi contribuţiile specifice. 
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 Orice evidenţă relevantă (directă sau indirectă) a muncii elevilor şi a progresului acestora în 

învăţare (în formarea deprinderilor, competenţelor, valorilor şi/sau atitudinilor propuse) poate 

deveni parte integrantă a portofoliului temei integrate sau a portofoliului individual al elevilor.  

 Făcând inventarul portofoliului şcolarului în cadrul unei teme integrate putem enumera 

câteva componente importante: 

 impresii redate grafic; 

 mostre ale muncii elevilor (încercări de rezolvare a situaţiilor problemă); 

 produse ale elevilor (produse finite); 

 materiale culese, prelucrate sau realizate de către elevii (colecţii); 

 desene, colaje; 

 fotografii sau ilustraţii ale realizărilor unor activităţi de învăţare (expoziţii, albume); 

 casete audio sau video; 

 teme individuale sau de grup (postere); 

 chestionare, inventare comportamentale sau atitudinale; 

 pagini de jurnal etc. 

 Metoda portofoliului are avantajul că poate integra rezultatele tuturor celorlalte 

tipuri/metode de evaluare, fie ele tradiţionale sau alternative. 

 Pentru ca portofoliul să nu se transforme într-un „sac fără fund” specialiştii au făcut câteva 

sugestii privind managementul acestui instrument: 

 Trebuie să existe criterii clare pentru ceea ce poate sau nu să devină conţinut al 

portofoliului; 

 Trebuie revăzut alături de elevii, conţinutul portofoliului individual sau de grup la intervale 

regulate de timp; 

 Trebuie incluse mostre care să reflecte caracterul integrat/interdisciplinar al proiectului; 

 Fiecare „intrare”/evidenţă care face parte din portofoliu trebuie datată; elementele 

portofoliului trebuie aşezate cronologic şi /sau pe categorii; 

 Eleviii trebuie implicaţi în selectarea evidenţelor/produselor ce devin parte a portofoliului; 

 Părinţii trebuie invitaţi să vadă şi să discute rezultatele copiilor lor; în cadrul şedinţelor/ 

întâlnirilor cu părinţii portofoliile se arată acestora, astfel încât fiecare părinte să ştie, şi să 

fie mândru de realizările individuale şi de grup ale copilului său; 

 Unele produse trebuie înapoiate elevilor după ce ele nu mai servesc scopurilor evaluării; 

eleviii doresc să aibă şi ei produsele propriilor activităţi; 

 Portofoliile se utilizează pentru a avea o imagine completă asupra performanţelor şi 

succeselor elevilor; de multe ori, ele arată mai bine punctele tari şi ariile de intervenţie 

pentru fiecare elev; 

 Trebuie păstrat un echilibru între caracterul formal şi informal al evaluării şi al evidenţelor 

incluse în portofoliu; 

 Un portofoliu bine alcătuit trebuie să ofere răspunsuri la cel puţin trei întrebări: „Unde erau 

eleviii la început?”, „Unde se află ei acum?”, „Se îndreaptă eleviii către succes?” 

De ce trebuie să folosească profesorii portofoliul?  Din următoarele motive: 

 Respectă sentimentul de proprietate al elevilor asupra rezultatelor propriei activităţi; 

 Facilitează discuţiile ce reflectă punctele tari ale elevilor, interesele şi sentimentele acestora; 

 Surprinde dezvoltarea/progresul de-a lungul unei perioade de timp; 

 Creează un spaţiu sigur de stocare a elementelor relevante pentru deciziile elevilor, pentru 

interesele şi rezultatele colaborării lor; 
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 Informează părinţii şi-i invită să se implice; 

 Solicită eleviii să explice motivele pentru care un element anume este inclus în portofoliu; 

 Se actualizează la intervale regulate; 

 Le oferă profesorilor timpul necesar pentru a sintetiza progresul; 

 Demonstrează rezultatele muncii în faţa altor colegi, a părinţilor şi a altor persoane 

interesate; 

 Oferă evidenţe ale efortului depus de fiecare în învăţare. 

Portofoliul îi ajută pe elevii deoarece: 

 Reprezintă o colecţie de lucrări semnificative; 

 Oferă posibilitatea reflecţiei asupra propriilor puncte tari şi nevoi de dezvoltare; 

 Îşi stabilesc propriile obiective de învăţare şi contribuie la evaluarea progresului în atingerea 

lor; 

 Pot vizualiza progresul făcut de-a lungul unor perioade de timp; 

 Copiii sunt încurajaţi să reflecteze asupra ideilor prezente în produsele lor; 

 Copiii pot vedea mai multe moduri în care poate fi exprimată o idee; 

 Văd rezultatele efortului propriu; 

 Înţeleg rolul lor în organizarea şi derularea experienţelor de învăţare; 

 Se simt coparticipanţi şi responsabili pentru succesul proiectului; 

 Au sentimentul că munca lor are relevanţă atât în plan personal cât şi social.  
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Prof. Mirela Liliana Antoche - Școala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoșani 
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Prof. Baboi Corina – Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Piteşti, Argeş 
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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 
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Prof. Lăcrămioara Miron – Liceul Tehnologic Cogealac, Constanţa 

Prof. Emilia Mladin – Grădinița cu Program Prelungit Nr. 53 Constanța 

Educ. Claudia Mihaela Murăraşu – Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 16 Iaşi 

Prof. Roxana Diana Mureşan – Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, Alba 

Prof. Stela Rodica Mustăţea - Grădiniţa P.P. Nr.7 Mangalia, Constanţa 

Prof. înv. primar Maria Neculăeş - Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, Constanţa 

Prof. Ana Maria Cleopatra Nedelcu – Liceul Teoretic Negru-Vodă, Constanța 

Prof. Nicoleta Negoianu – Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu” Bucureşti 

Prof. înv. primar Marcela Negrilă - Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, Constanţa 

Prof. Viorica Niţă – Şcoala Gimnazială „Aurel Solacolu” Ogrezeni, Giurgiu 

Prof. Gabriela Lăcrămioara Niţu – Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focşani, Vrancea  

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. Luiza Peptea – Liceul Tehnologic „C. A. Rosetti” Constanța 

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. Mihaela Popescu – Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Pitești, jud. Argeș  

Prof. Raluca Posea - Școala Gimnazială Nr. 2 Rm. Sărat/Structura GPP Nr. 2 Rm. Sărat, Buzău 

Prof. Carmen Predeanu - Colegiul Economic “Petre S. Aurelian” Slatina, Olt 

Prof. Angelica Prenţu – Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Sica Răcaru - Grădiniţa P.P. Nr.7 Mangalia, Constanţa 

Prof. Anne-Marie Răcoare – C.E.I.P. La Esperanza Castillana, Spania 

Prof. Denisa Rebeca Rădulescu – Liceul Teoretic Amărăştii de Jos, Dolj  

Prof. Mihaela Ramona Rădulescu – Colegiul Comercial „Carol I” Constanţa 

Prof.  Geanina Petronela Roşu - Şcoala Gimnazială Nr. 3 Mangalia, Constanţa  

Prof. Corina Daniela Rotariu – Liceul „Regina Maria” Dorohoi, Botoșani  

Prof. Gheorghe Rotariu – Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuță” Șendriceni, Botoșani  

Prof. Oana Maria Rotariu - Liceul „Regina Maria” Dorohoi, Botoșani 

Prof. Mirela Sabău - Colegiul Naţional „Dr. I. Meşotă” Braşov 

Prof. Simona Santavan - Şcoala Gimnazială Nr.1 Aghireș, Sălaj 

Prof. Ciprian Savin - Școala Gimnazială Nr. 39 „Nicolae Tonitza” Constanța 

Prof. preuniv. dr. ing. Irina Isabella Savin – Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” Iași 

Prof. Anca Sântimbrean – Colegiul Naţional „Lucian Blaga” Sebeş, Alba 

Prof. Viorela Simedru - Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad 

Prof. Eliza Laura Stancu – Şcoala Gimnazială “I.Gh. Pleşu” Almăj, Dolj  

Prof. Mihnea Alexandru Stancu – Şcoala Gimnazială “I.Gh. Pleşu” Almăj, Dolj  

Prof. Mirela Stroe – Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Feteşti, Ialomiţa 

Prof. Rodica Şargu – Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Diana Maria Ştefan – Colegiul Naţional „Lucian Blaga” Sebeş, Alba  

Prof. Marina Ștefan – Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Daniela Tănase - Școala Gimnazială Nr. 18 „Jean Bart” Constanța 

Prof. Nicoleta Teodorescu – Colegiul Economic Mangalia, Constanţa  
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